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Základné identifikačné údaje o škole: 
 

Názov školy: Spojená škola org. zložka Základná škola 

Adresa školy: Bratislavská 44, 900 45 Malinovo 

Telefónne číslo: 02/45955141 

Internetová adresa: www.zsmalinovo.sk 

E-mailová adresa: zsmalinovo@zsmalinovo.sk 

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

Funkcia Meno a priezvisko 

riaditeľka školy PaedDr. Dajana Csóková 

zástupca riaditeľky školy  Mgr. Edita Skácelová 

vedúca ŠKD  Milada Poluchová 

 

Rada školy  

 

Rada školy pri  ZŠ v Malinove bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z.          

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 15. 10. 2018 .  

 

Členovia rady školy 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1. Milada Poluchová predseda pedagogických zamestnancov 

2. Mgr. Magdaléna Mokrá podpredseda pedagogických zamestnancov 

3. Miroslava Kulštrunková tajomník nepedagogických zamestnancov 

4. Mgr. Alžbeta Šimonovičová člen zriaďovateľa 

5. Imrich Lieskovský člen zriaďovateľa 

6. Ing. Edit Valacsai člen zriaďovateľa 

7. Štefan Lengyel člen zriaďovateľa 

8. Naďa Barnášová  člen rodičov 

9. Mária Miháliková člen rodičov 

10. Ing. Martina Strížencová člen rodičov 

11. Jozef Škuril člen rodičov 

 

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2018/2019  

 

Rada školy zasadala 3- krát. 

Problematika, ktorou sa RŠ zaoberala a jej pomoc pri plnení poslania a úloh školy: 

1. Zápis detí do 1. ročníka 

2. Zriadenie nového elokovaného pracoviska na Bratislavskej 44 

3. Vybudovanie altánku pri budove na Višňovej ulici 

4. Zber papiera 

5. Celodenný výlet do zámku v Schlosshofe 

6. Noc v škole 

7. Deň matiek 

8. Vianočné trhy 

 

Poradné orgány riaditeľa školy – predmetové komisie a metodické združenia 

 

Najdôležitejším odborným poradným orgánom pedagogického riadenia školy je pedagogická 

rada. Na svojich zasadnutiach prerokúva, tvorí a schvaľuje dokumenty školy, integrácie 



žiakov zo zdravotne znevýhodneného prostredia, hodnotí výchovno-vzdelávacie výsledky 

školy, udeľuje výchovné opatrenia a vyjadruje sa k aktuálnym otázkam činnosti školy. 

 

Metodické združenie pre 1. stupeň a ŠKD, vedúca MZ: Mgr. Jana Smažáková 

 

Zasadnutia MZ sa obsahovo prelínali s pracovnými a pedagogickými radami, bolo 

uskutočnených 6 stretnutí podľa schváleného plánu. Ciele boli zamerané na:  

- hodnotenie plnenia výchovno-vzdelávacích cieľov 

- analýzu riaditeľských previerok 

- komisionálne skúšanie žiakov v zahraničí 

- formy hodnotenia a klasifikácie v jednotlivých predmetoch a ročníkoch 

- integráciu žiakov zo zdravotne znevýhodneného prostredia 

- slaboprospievajúcich žiakov a žiakov s problémovým správaním 

- zapájanie šikovných a talentovaných žiakov do rôznych súťaží 

- zavádzanie nových metód práce, prvkov integrovaného tematického vyučovania vo  

vyučovacom procese 

- oboznamovanie sa s informáciami zo školení a vzdelávaní 

- využívanie odbornej literatúry, webových stránok vo vyučovacom procese 

- spoluprácu s ŠKD 

- spoluprácu s MŠ v Malinove 

 

 

Počet žiakov školy za školský rok 2018/2019 

 
 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2018 Stav k 31. 8. 2019 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

 

1. 
3 51 0 3 52 0 

 

2. 
3 57 0 3 56 0 

 

3. 
2 49 3 2 46 3 

 

4. 
2 35 5 2 38 5 

 

Spolu 
10 192 8 10 192 8 

 

 

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 

2019/2020 

 
Počet 

zapísaných 

prvákov 

 

SPOLU Počet 

dievčat 

Skutočný počet 

žiakov 1. ročníka 

SPOLU Počet 

 dievčat 

ODKLADY 

SPOLU 

Počet 

dievčat 

K 30. 6. 

2018 

62 27 K 15. 9.  

2019 
53 27 10 
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 
Hodnotenie žiakov 1. ročníka:  I. polrok - slovné  

Počet 

žiakov 

1. ročníka 

Počet žiakov,  

ktorí dosiahli 

- prospel - 

Počet žiakov,  

ktorí dosiahli 

- neprospel -  

Neklasifikovaný 

52 51 0 1 



Hodnotenie žiakov  1. – 4. ročníka: II. polrok - kombinované 

 

Ročník Trieda 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried  

SJL ANJ MAT Vlastiveda Prír./Prv. Informatika  Ø triedy 

1. I. A 1,06     - 1,00         -         / 1,00         - 1,02 

 I. B 1,00     - 1,00         -         / 1,00         - 1,00 

 I. C 1,17     - 1,00         -         / 1,00         - 1,05 

2. II. A 1,33     - 1,11         -          / 1,00         - 1,14 

 II. B 1,11     - 1,12         -         / 1,06         - 1,09 

 II. C 1,30     - 1,15         -         / 1,10         - 1,18 

3. III. A 1,39 1,43 1,39 1,39 1,26/ 1,00 1,31 

 III. B 1,79 1,54 1,58 1,54 1,50/ 1,17 1,52 

4. IV. A 1,44 1,29 1,56 1,39 1,11/ 1,00 1,29 

 IV. B 1,53 1,25 1,82 1,59 1,19/ 1,12 1,41 

Ø jedn. 

predmet. 
 1,31 1,37 1,27 1,47 1,26 /1,02 1,07 

    

1,20 

   

 

 

 

Celkové hodnotenie prospechu žiakov 1. – 4. ročníka na konci školského roka 

 

Ročník/počet 

žiakov 

Počet ž., ktorí 

dosiahli 

-prospel 

s vyznamenaním- 

Počet ž., ktorí 

dosiahli 

-prospel  

veľmi dobre- 

Počet ž., ktorí 

dosiahli 

-prospel- 

Počet žiakov 

v zahraničí  

-neklasifikovaní- 

1.roč./   51 ž.   0   0 50   1 

2.roč./   54 ž. 47   5   0   2 

3.roč./   49 ž. 20 13 14   2 

4.roč./   35 ž. 22   8   5 0 

Spolu/ 189 ž. 89 26  69  5 

 

 

 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2018/2019 

 
 

Ročník Študijný odbor, zameranie Uplatňované učebné plány 

1. roč. 7921 B 00 – Základná škola, 1. stupeň  iŠkVP -ISCED 1 – rozšírenie o nový 

vyučovací predmet  Informatika 

a Anglický jazyk 

2. roč.    7921 B 00 – Základná škola, 1. stupeň 

 

iŠkVP -ISCED 1– rozšírenie  o nový 

vyučovací predmet  Informatika 

a Anglický jazyk 

     3. roč.    7921 B 00 – Základná škola, 1. stupeň 

 

iŠkVP -ISCED 1– rozšírenie a 

prehĺbenie obsahu SJL a Prírodovedy 

     4. roč. 7921 B 00 – Základná škola, 1. stupeň  iŠkVP -ISCED 1– rozšírenie a 

prehĺbenie obsahu SJL  

 

 

 

 

 



Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 
 

Zamestnanci školy spolu 29 

Počet pedagogických 24 

Z toho:  

- kvalifikovaní 22 

- nekvalifikovaní 2 

- dopĺňajú si vzdelanie 2 

Počet nepedagogických 5 

Z toho:  

- ekonómka 1 

- školník 1 

- upratovačky 3 

 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 
 1. PaedDr. Dajana Csóková, riaditeľ učiteľ na 1. stupni ZŠ  K  

 2. Mgr. Jana Smažáková   učiteľ na 1. stupni ZŠ  K 

 3. Mgr. Martina Karkošková   učiteľ na 1. stupni ZŠ  K  

 4. Mgr. Edita Skácelová, zástupca  učiteľ na 1. stupni ZŠ  K 

 5. Mgr. Monika Tvarusková   učiteľ na 1. stupni ZŠ  K 

 6. Mgr. Margita Švardová   učiteľ náboženstva  K 

 7. Mgr. Viera Lacková   učiteľ na 1. stupni ZŠ  K 

 8. Mgr. Alexandra Mikušová  učiteľ na 1. stupni ZŠ  K 

 9. Mgr. Magdaléna Mokrá   učiteľ na 1. stupni ZŠ  K 

10. Mgr. Ľubica Boršová   učiteľ na 1. stupni ZŠ  K 

11. Mgr. Zuzana Molnárová   učiteľ na 1. stupni ZŠ  N 

12. Mgr. Katarína Masárová   učiteľ na 1. stupni ZŠ  K 

13. Mgr. Ivana Priesolová   učiteľ na 1. stupni ZŠ  K 

14. Milada Poluchová , vedúca ŠKD  vychovávateľka  K 

15. Vilma Juhászová    vychovávateľka  K 

16. Ivana Poliaková    vychovávateľka  K 

17. Zuzana Malyaková   vychovávateľka  K   

18. Mgr. Annamária Janečková  vychovávateľka  K  

19. Monika Szíglová    vychovávateľka  K 

20. Viera Jurkovičová   vychovávateľka  K 

21. Monika Lengyelová   vychovávateľka  N 

22. Mgr. Mária Kapustová   vychovávateľka  K 

23. Bc. Henrieta Vyoralová   vychovávateľka  K 

24. Elfrída Spitzerová    pedagogický asistent  K 

 
Vysvetlivky: K – splnenie kvalifikačného predpokladu 

           N – nesplnenie kvalifikačného predpokladu 
 

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2018/2019 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

SJL, MAT, PRV 1 

 

Predmet Počet učiteľov odborne vyučujúcich daný predmet 

Predmety ISCED 1 12 

 

Predmet Počet vychovávateľov odborne vyučujúcich daný predmet 

Výchovné predmety VYV, 

TSV, PVC 

5 



Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 

2018/2019 

 
Forma 

vzdelávania 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania /počet 

ukončilo pokračuje začalo 
vysokoškolské 

pedagogické 

1  1 2016 

doplňujúce 

pedagogické 

1  1 2018 

adaptačné 1 1  2018 

funkčné 1 1  2017 

aktualizačné 2 2  2018 

 

 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 
Európsky deň jazykov Návšteva výstavy, ovocia a zeleniny v SOŠ záhr. 

Environmentálna vychádzka na Žilíp Súťaž v aranžovaní v SOŠ záhr. 

Týždeň zdravej výživy Výtvarná súťaž Naši hasiči 

Jesenná streda - popoludnie v ŠKD Súťaž iBobor 

Jesenný zber papiera Súťaž Všetkovedko 

Deň ježibáb – popoludnie v ŠKD Mikulášske trhy, predaj v stánku ZŠ, kult. program 

Výchovný koncert skupiny AMOS Preventívne programy v spolupráci s CPPPaP 

Beseda o Červenom kríži s p.Jágerovou Súťaž Pytagoriáda 

Týždeň počítačovej bezpečnosti Súťaž Šaliansky Maťko 

Vianočné triedne besiedky Súťaž Hviezdoslavov Kubín 

Inscenované čítanie Súťaž Matematický Klokan 

Karneval – popoludnie v ŠKD Zápis detí do 1. ročníka 

Vítanie jari, vynášanie Moreny  – popoludnie v ŠKD Súťaž Slávik Slovenska 

Marec,mesiac knihy – popoludnie v ŠKD Súťaž English Star 

Jarný zber papiera Oslava Dňa matiek v spolupráci s Obcou Malinovo 

Deň otvorených dverí pre predškolákov  

Otvorené hodiny v 1. ročníku pre predškolákov  

Celodenný výlet do Skalice  

Deň zeme – celodenné aktivity v škole i ŠKD  

Noc v ŠKD: „S knihou pod hlavou“  

Plavecký výcvik  

Oslava MDD – celodenné aktivity v škole a ŠKD  

Otvorená hodina v MŠ  

Celodenná exkurzia – Včelárska paseka v Kráľovej  

Škola v prírode – Radava  

Účelové cvičenie formou didakt. hier  

Vystúpenie tanečného súboru Margaréta  

Slovenský deň v škole i ŠKD  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

Názov súťaže, 

olympiády 

 Umiestnenie 
Počet žiakov Regionálne 

kolo 

Krajské 

kolo 

Celoslovenské kolo 

Šaliansky Maťko L. Medňamský – 3. A 

A. Erdosyová – 4. A 

2. miesto 

2. miesto 
  

Aranžovanie v SOŠ záhr. V. Horváthová – 4. A 2. miesto   
iBobor B. Strížencová – 4. A 

T. Pikula – 4. A 
  100% úspešnosť 

100% úspešnosť 

Hviezdoslavov Kubín A. Erdosyová – 4. A 3. miesto   

English Star B. Strížencová – 4. A   100% úspešnosť 

Biblia očami detí T. Ilosvaiová – 4. B 1. miesto   

 

 

 

 

Projekty, do ktorých je škola zapojená 

 
Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Záložka do knihy spája 

školy 

október 2018 December 2018 Nadviazanie kontaktov so 

školami v ČR 

Tenis do škôl 1. 2. 2018 31. 5. 2019 Obohatenie hodín TSV 

Infovek 1. 9. 2005 trvá Zabezpečenie výučby 

informatiky, napojenie na 

internet, poskytnutie licencií  

na edukačné programy, 

Preventívne programy 

v spolupráci s CPPPaP 

1. 9. 2018 31. 5. 2019 Predchádzanie problémom 

v správaní 

Škola podporujúca 

zdravie 

1. 9. 2014 trvá Prevencia proti obezite, 

znižovanie chorobnosti 

žiakov 

Vzdelávacie poukazy 1. 10. 2018 31. 5. 2019 Rozmanitá mimoškolská 

činnosť 

Kultúrne poukazy 20. 11. 2018 15.11.2011 Zvýšenie záujmu žiakov 

o kultúrno-spoločenské 

podujatia 

 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 
 

V školskom roku 2018/2019 škola nemala inšpekciu. 

 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 28. 4. – 30. 4. 2014 

Druh inšpekcie: komplexná 

Predmet: 

1. Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania 

v základnej škole 

2. Podmienky a výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí 

Výsledok:  uvedený v „Správe o výsledkoch inšpekčnej činnosti“ pod č. 1102/2013 – 2014 

a 1103/2013 – 2014.  

 

 



Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

 
     Vzdelávanie žiakov v Malinove sa realizovalo v 3 budovách základnej školy.  

     Na Školskej ulici je postavená poschodová budova. V jej prednej časti sa nachádza veľký 

školský dvor s preliezkami, Z jednej strany ho zdobí jazierko a bylinková špirála, ktoré slúžia 

k rozvoju environmentálneho cítenia žiakov. Na druhej strane bola vybudovaná ekoučebňa – 

altánok. Na prízemí tejto budovy sú umiestnené 2 kmeňové triedy a zborovňa pre 

vychovávateľky. K budove školy patrili aj priestory školského bytu, ktoré boli kompletne 

zrekonštruované pre potreby školy. Zriadila sa tu počítačová učebňa a kancelária pre 

ekonómku. Na 1. poschodí sa vyučuje v 3 kmeňových triedach, je tu taktiež zriadená 

riaditeľňa a zborovňa pre učiteľky. Na tomto poschodí sa nachádza aj žiacka knižnica. 

Interiér školy je riešený účelne.  

     Budova elokovaného pracoviska na Višňovej ulici je postavená v blízkosti SOŠ 

záhradníckej. Je to prízemná budova so 4 kmeňovými triedami, 1 klubovňou a počítačovou 

učebňou. Ďalej sa tu nachádza zborovňa pre pedagogických zamestnancov, kancelária 

zástupkyne školy a  technická miestnosť. Na školskom dvore tejto budovy bol tiež postavený 

altánok a vybudovaná športová časť s preliezkami. 

Škola sa preto môže popýšiť dvomi ekoučebňami, v ktorých sa realizuje vyučovací proces, 

relaxačno-oddychová činnosť v ŠKD i mimoškolské aktivity. 

     Ďalšie elokované pracovisko bolo v spolupráci s BSK zriadené v zrekonštruovanej 

prízemnej časti budovy SOŠ záhradníckej. Boli vytvorené 2 kmeňové triedy a počítačová 

miestnosť. Priestory boli upravené aj pre zborovňu a sklad učebných pomôcok. Kompletnou 

rekonštrukciou prešli aj sociálne zariadenia. 

    Vo všetkých budovách si žiaci odkladajú osobné veci do samostatnej skrinky v priestoroch 

šatní. 

     Učebne školy sú vybavené novým moderným školským nábytkom. V učebniach 

informatickej výchovy  sú pre žiakov k dispozícii počítače, notebooky a tablety /20 ks na 

Školskej + 20 ks na Višňovej/. V  kmeňových triedach sú nainštalované interaktívne tabule 

a dataprojektory. Do každej učebne na vyučovanie hudobnej výchovy boli zakúpené 

elektrické  klavíry /spolu 3 ks/ a akordeóny /2 ks/, taktiež 2 sady žiackych hudobných 

nástrojov. V triedach, ktoré majú väčšie oddychové zóny, sa vymenili staré koberce za nové. 

Do žiackych knižníc pribudli nové tituly detskej i náučnej literatúry. V tomto školskom roku 

boli dokúpené niektoré učebné pomôcky a interaktívne programy na hodiny  Slovenského 

jazyka, Matematiky, Prírodovedy a Vlastivedy.  

     ŠKD je vybavený na dobrej úrovni. Pomôcky a hračky sa do jednotlivých oddelení 

dokupujú priebežne počas roka. 

 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
 

Škola čerpala financie z nasledujúcich zdrojov: 

a/ štátne dotácie /vyúčtovanie každý štvrťrok – ekonómka školy/ 

b/ príspevky ZRPŠ, 2% z daní /účtovníctvo viedol rodič/  

c/ sponzorské dary rodičov  

d/ zber papiera 

e/ predaj výrobkov na vianočných trhoch 

f/ výťažok z plesu organizovaného rodičmi 

 

 

 

 

 

 

 



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

školský rok  a vyhodnotenie jeho plnenia 

 
1. Vytvárať kvalitné podmienky pre výchovno-vzdelávací proces, používať individuálny 

prístup k deťom, uplatňovať vo vyučovacom procese zameranie ŠkVP /jazykové vyučovanie, 

regionálnu a environmentálnu výchovu, čitateľskú gramotnosť, zdravý životný štýl žiakov/:  

Vyhodnotenie:  

- používanie nových metód práce, obnovovanie fondu učebných pomôcok, vyučovanie v 

altánku, priebežné absolvovanie vzdelávacích seminárov organizovaných MPC Bratislava 

zamerané na problematiku I. stupňa ZŠ                          

 - realizácia ŠkVP  v praxi ukázala dobré výsledky skvalitňovania výučby, väčšieho priestoru 

pre prácu učiteľa a žiaka 

- environmentálne zameranie bolo premietnuté do rozšíreného počtu disponibilných hodín 

prírodovedy, vybudovaním ekoučební - altánkov 

- v práci so žiakmi zo zdravotne znevýhodneného prostredia bola využívaná spolupráca 

s CPPPaP v Senci, v rámci ktorej sa pravidelne uskutočňovali aj aktivity zamerané na rôzne 

témy vo všetkých ročníkoch. V tomto školskom roku škole pomohlo pri diagnostikovaní 

žiakov aj Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva na Stálicovej ulici 

v Bratislave. Boli vypracované odborné posudky a návrhy na prácu so žiakmi s poruchami 

učenia tak, aby sa stav postupne zlepšoval.   

- na rozvoj čitateľskej gramotnosti bola vypracovaná stratégia a plán v podmienkach školy 

pre jednotlivé ročníky, konali sa hodiny čítania s rodinnými príslušníkmi, boli doplnené 

knižné fondy v školskej knižnici, organizovali sa hodiny čítania starších žiakov mladším, 

žiaci boli za úspechy odmeňovaní knihami 

- v rámci posilňovania úcty k prírodnému prostrediu sme vybudovali ekoučebňu /altánok/ 

v ZŠ na Višňovej ulici, zbierali sme druhotné suroviny formou zberu papiera, separovali 

odpad v triedach, celoročne sme sa starali o estetické prostredie tried, školy, vysadili sme 

nové kríky a kvetinové záhony počas jarných mesiacov 

- venovali sme pozornosť výchove zameranej na zdravý životný štýl organizovaním 

projektových dní zdravej výživy „Deň mlieka“, „Deň ovocia a zeleniny“, taktiež sme dbali 

na racionálne stravovanie žiakov počas desiatových prestávok a v školskej jedálni. 

Zabezpečili sme dostatočný pohyb všetkých žiakov na hodinách TSV v rámci realizácie 

projektu „Tenis do škôl“ 

2. Skvalitňovať personálne podmienky: 

Vyhodnotenie:  

- podporovali sme odborný rast pedagogických zamestnancov umožnením a plánovaním 

kontinuálneho vzdelávania pedagógov, naďalej sme zabezpečovali účasť na vzdelávaní 

vedúcich a riadiacich zamestnancov v súlade s novými zákonmi, nariadeniami, vyhláškami 

- snažili sme sa o čo najväčšie zastabilizovanie kvalitného kolektívu stavaním na korektných 

pracovných vzťahoch, pravidelnými hodnoteniami aj činností vykonávaných nad rámec 

pracovných povinností, viedli sme k tvorbe pozitívnych vzťahov: škola – rodina,  škola – 

verejnosť, pedagóg – žiak, pedagóg – rodič, zabezpečili sme spoločné kultúrne vyžitie 

všetkých zamestnancov školy pri príležitosti rôznych slávnostných dní a tiež sme sa snažili 

vytvoriť pozitívne a dôstojné pracovné podmienky 

3. Zviditeľňovať školu v rámci práce v projektoch a na verejnosti: 

Vyhodnotenie:   
- v časti: Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

- v časti: Projekty, do ktorých je škola zapojená 

- pravidelne sme aktualizovali webovú stránku školy v zložke „Zo života v škole“, ktorú sme 

obohacovali i o fotodokumentáciu 

3. Pokračovať v dobrej spolupráci s MŠ Malinka: 

Vyhodnotenie::  



 - príprava predškolákov na zápis, otvorené stretnutia pre rodičov predškolákov, spolupráca 

učiteliek MŠ a ZŠ  

 - návštevy predškolákov s pani učiteľkami na projektových dňoch /Deň Zeme, otvorená 

hodina v 1. roč. - ukážky hodín s moderným vyučovaním, otvorená hodina v MŠ pre učiteľky 

ZŠ – spoznávanie budúcich prvákov/ 

4. Vylepšovať a modernizovať materiálno-technické vybavenie školy: 

Vyhodnotenie:  - v časti:  Priestorové a materiálno-technické vybavenie školy 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (vrátane návrhov 

opatrení 
 

SWOT analýza školy za školský rok 2018/2019 

 

SILNÉ STRÁNKY 

➢ dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov 

➢ dobrá klíma, vzťahy na pracovisku 

➢ činnosť Občianskeho združenia 

„Malináčik“ 

➢ intenzívna práca so 

slaboprospievajúcimi aj nadanými 

žiakmi, so žiakmi zo zdravotne 

znevýhodneného prostredia 

➢ zapájanie sa do projektov, získavanie 

grantov 

➢ dobré výsledky žiakov v súťažiach 

➢ netradičné, moderné prvky v činnosti 

školy  

➢ využívanie nových portálov internetu 

v rámci zvyšovania úrovne vedomostí 

z jednotlivých predmetov 

➢ neustále materiálne a technické 

budovanie školy 

➢ príjemné prostredie a upravený areál 

v okolí školy 

➢ vyučovanie v prírode – v altánku 

➢ rozmanitá krúžková činnosť 

/využívanie vzdelávacích poukazov/ 

➢ vyučovanie anglického jazyka 

a informatickej výchovy od 1. ročníka  

➢ internet prístupný vo všetkých 

triedach a miestnostiach školy 

➢ organizovanie plaveckého výcviku 

a školy v prírode  

➢ úspešná spolupráca so zriaďovateľom 

i organizáciami v obci 

➢ úspešná spolupráca s rodičmi 

➢ internetová žiacka knižka 

➢ dobré meno školy 

 

PRÍLEŽITOSTI 

➢ neustále zlepšovanie materiálno-

technického vybavenia školy 

➢ získavanie finančných zdrojov cez 

projekty, výzvy, granty 

SLABÉ STRÁNKY 

➢ vyučovanie nie je realizované 

v jednej budove - škola má 2 

elokované pracoviská  

➢ nedostatok pedagogických asistentov 

➢ skorý začiatok vyučovania v dôsledku 

režimu stravovania v SOŠ 

záhradníckej 

➢ škola nemá vlastnú telocvičňu 

a školskú jedáleň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIZIKÁ 

➢ nedostatočné spoločenské 

ohodnotenie učiteľov  

➢ nízky záujem mladých ľudí o 

učiteľské povolanie, nedostatok 



➢ zvyšovanie odbornosti učiteľov 

prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania pedagógov 

➢ rozmanitá ponuka krúžkov v rámci 

krúžkovej činnosti 

➢ upevňovanie spolupráce s rodičmi 

prostredníctvom organizovania 

rôznorodých  aktivít pre rodičov 

kvalifikovaných učiteľov 

➢ nedostatok učebníc, nekvalitné 

učebnice 

 

 

Ďalšie informácie o škole: 

 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

Podmienky považujeme za vyhovujúce. 

 

Voľnočasové aktivity školy 

V tomto školskom roku mohli žiaci navštevovať tieto záujmové krúžky: 

Spevácky krúžok 

Šikovné ručičky pre mladších i starších žiakov 

Nemecký jazyk pre začiatočníkov i pokročilých 

Matematický krúžok 

Prírodovedný krúžok 

Origami 

Šikovníček pre mladších i starších žiakov 

Anglický jazyk 

Lego krúžok 

Výtvarný krúžok 

 

Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom 

 

Spoluprácu školy a rodičovskej verejnosti možno hodnotiť pozitívne. Rodičia v rámci svojich 

možností boli voči škole ústretoví pri materiálnom vybavení priestorov /sponzorské dary, 

finančné príspevky/ i pri rôznych aktivitách pripravovaných pre deti. Uskutočnilo sa plenárne 

zasadnutie  na začiatku školského roku, ďalej sa konalo 5 stretnutí rodičov s triednymi 

učiteľkami a vychovávateľkami v rámci triednych aktívov. V tomto školskom roku 

zorganizovali  rodičia spoločnú zábavu pre MŠ a ZŠ - Juniáles. 

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

 

V školskom roku 2018/2019 sme pokračovali vo veľmi dobrej spolupráci 

- s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstvá a prevencie v Senci 

- s Materskou školou Malinka 

- so zriaďovateľom Obcou Malinovo  

- s Radou školy 

- s centrom voľného času 

- so Strednou záhradníckou školou v Malinove 

- s organizáciami v obci: Poľovnícke združenie, Červený kríž, Dobrovoľný hasičský zbor 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2018/2019 
 

Dochádzka  

 

ročník Počet 

vymeškaných 

hodín spolu 

Priemer 

vymeškaných 

hodín na žiaka 

Počet 

neospravedlnených 

hodín spolu 

1. roč.  3 304         63,53 0 

2. roč. 3 233         59,87 0 

3. roč. 3 248         66,28 0 

4. roč. 2 569         73,40 0 

spolu        12 354         64,34 0 

 

 

 

 

Výchovné opatrenia  

 

ročník Pochvala 

triednym 

učiteľom 

Pochvala 

riaditeľom 

školy 

Pokarhanie 

triednym 

učiteľom 

Pokarhanie 

riaditeľom 

školy 

1. roč. 10 0 0 0 

2. roč. 33 0 0 0 

3. roč. 25 2 0 0 

4. roč. 26 7 3 0 

spolu 94 9 3 0 

 

Znížená známka zo správania: 1 žiak – 2. stupeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 
 

PaedDr. Dajana Csóková 

zástupca pre organizačnú zložku ZŠ 

 

 

 

Východiská a podklady: 

 
Správa je vypracovaná v zmysle dokumentov: 

 

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 

3. Koncepcie školy na roky 2017/2022 

4. Plánu práce školy ZŠ, Školská 11, 900 45 Malinovo na školský rok 2018/2019 

5. Vyhodnotenia plnenia plánu práce metodického združenia za školský rok 2017/2018 

6. Vyhodnotenie plnenia plánu práce ŠKD za školský rok 2017/2018 

7. Správa o hospodárení školy za rok 2018 

8. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ, Školská 11, 900 45 Malinovo 

9. Ďalších podkladov (uviesť konkrétne) 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa 12. 9. 2019 

 

 

Stanovisko rady školy 
 

Rada školy pri Spojenej škole, Bratislavská 44, Malinovo odporúča Bratislavskému 

samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi Spojenej školy, Bratislavská 44, Malinovo schváliť 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2018/2019. 

 

Prerokované dňa 14. 11. 2019 

…………Milada Poluchová…………….………………………… 

meno a priezvisko – predseda RŠ 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa 
 

Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Spojenej školy, Bratislavská 44, Malinovo 

schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský 

rok 2018/2019. 

 

 

V Bratislave     ………………….. 

 

 

                                                                                              Mgr. Juraj Droba, MBA, MA                                                                                                                        

                                                                                                               predseda 


