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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy za školský rok 2009/2010 
 

 

 

I.  

a)       Základné údaje o  škole  

 

 

Názov školy  Základná škola 

Adresa  školy Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 

Telefónne číslo  02/55969950 

Faxové číslo  02/55969950 

Internetová adresa školy  www.zskuliskovaba.edu.sk 

Elektronická adresa školy admin@zskuliskovaba.edu.sk 

Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 

 

 

            Vedúci zamestnanci školy 

 

 
Funkcia Meno a priezvisko  

Riaditeľ školy  PaedDr.Antonia Snehotová 

Zástupca riaditeľa pre I. st. ZŠ  Mgr. Marta Režnáková – do 28.2.2010 

Mgr. Ľubica Procházková – od 1.3.2010 

Zástupca riaditeľa pre II. st. ZŠ  Mgr. Jarmila Noelová 

Vedúca školského klubu detí  Mária Pališčáková 

Vedúca školskej jedálne  Anna Rothová 

 

 

          Údaje o rade školy  

 

 

Termín ustanovenia rady školy  17.06.2008 ––– 

 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  

Predseda rady školy  Bc.Anna Holečková pedagogických pracovníkov 

Podpredseda rady školy  Ing. Milan Janečko rodičov 

Zapisovateľ  Helena Kyselová nepedagogických pracovníkov 

Členovia  Mgr. Ľuba Šebianová pedagogických pracovníkov 

 Ing. Zajasenská Eva rodičov 

 Ing. Katarína Muráriková rodičov 

 Igor Sekerka rodičov 

 Ing. Darina Franková MČ B – Ružinov - poslanec 

 Ing. Peter Hrapko MČ B – Ružinov - poslanec 

 PhDr. Patrik Guldan MČ B – Ružinov - poslanec 

 Ing. Ján Laca MČ B – Ružinov - poslanec 

Počet zasadnutí  v šk. roku 3  

 

mailto:admin@zskuliskovaba.edu.sk


 

Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 

 
Názov  Meno vedúceho  

MZ – 1.stupeň Mgr. Margita Svobodová 

MZ ŠKD Mária Pališčáková 

MZ špeciálnych tried a integrácie Mgr. Eva Klepochová 

PK SJL a spoloč. ved. predmety Mgr. Lucia Želinská 

PK Matematiky a prírodoved. predmetov Mgr. Zuzana Kalmanová 

PK cudzích jazykov Mgr. Ľubica Procházková 

PK telesnej výchovy a športovej prípravy Mgr. Eva Hakaľová 

Gremiálna porada RŠ 

Pedagogická rada, pracovná porada RŠ 

Komisie inventarizačná, likvidačná, škodová, 

stravovacia, výchovná, materiálno-technická 

pre zaraďovanie žiakov do tried so ŠP, 

pre zaraďovanie žiakov do špeciálnych tried, 

pre zaraďovanie žiakov do integrácie 

 

 

 

b)        Údaje o počte žiakov (fyzický stav) 

 
Ročník Počet 

tried 

Počet žiakov k 

15.9. 

Z toho začlenení Počet žiakov k 

31.8. 
Z toho začlenení 

1. 1. 45 0 45 0 

2. 2. 44 0 42 3 

3. 3. 50 5 48 6 

4. 4. 44 6 43 3 

5. 5. 35 11 34 6 

6. 6. 44 11 43 6 

7. 7. 28 9 29 2 

8. 8. 27 10 28 3 

9. 9. 31 17 31 3 

Spolu 22 348 63 343 32 

Od novembra 2009 zmena organizácie školy - v 7.-9. ročníku zriadené špeciálne triedy 

pre žiakov s VPU. 

 

 

 

Údaje o školskom klube detí  

 
Počet 

oddelení  

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

dochádzka 

7 164 160 143 

    

 

 

 

 

 



 

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

 

Celkový počet zapísaných (február)  60 

Počet odkladov povinnej školskej dochádzky  13 

 

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy  

 

Žiaci z nižších ročníkov – záujem o gymnáziá 

Počet prihlásených  7 

Počet prijatých  3  

 

 

Žiaci  8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá) 

Počet prihlásených  1 

Počet prijatých  1 

 

 

Žiaci 9. ročníka 

Gymnáziá  Počet prijatých 2 

Stredné odborné školy  Počet prijatých 29 

Konzervatórium  Počet prijatých 0 

 

 

d) –––––––––––––––––––– 

 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

 

I. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov  

 
 Trieda SJL ANJ NEJ MAT 

1. I.A 1,18 1,25 - 1,12 

 I.B 1,21 1,05 - 1,10 

 I.C 2,00 - - 1,71 

2. II.A 1,30 1,10 - 1,17 

 II.B 1,52 1,35 - 1,41 

 II.C 1,30 - - 1,20 

3. III.A 1,80 1,50 - 1,61 

 III.B 1,36 1,31 - 1,21 

 III.C 1,29 - - 1,29 

4. IV.A 1,47 1,23 - 1,52 

 IV.B 1,60 1,60 - 1,60 

 IV.C 2,00 - - 2,00 

Ø predmetov 1,50 1,30 - 1,41 

 

 



 

Školským vzdelávacím programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces o  

predmety              tenis  

 anglický jazyk   

 

 a o 1 hodinu predmety       slovenský jazyk 

 matematika. 

 

II. stupeň základnej školy – priemerný prospech predmetov  

 
Roč. Trieda SJL ANJ NEJ MAT 

5. V.A 1,79 1,68 - 1,68 

 V.B 1,73 1,47 - 2,13 

6. VI.A 2,27 1,86 1,69 2,23 

 VI.B 2,57 2,38 2,08 2,70 

7. VII.A 2,28 1,87 3,00 3,00 

 VII.B 2,40 2,00 2,57 2,80 

8. VIII.A 2,38 1,68 2,50 2,81 

 VIII.B 3,14 3,00 2,60 3,00 

9. IX.A 2,95 2,41 3,00 2,79 

 IX.B 3,25 3,25 2,75 3,50 

Ø predmetov 2,47 2,16 2,52 2,66 

 

 

Školským vzdelávacím programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces o predmety

               práca s materiálom 

 muzikál 

 

a o 0,5 hod predmety Matematika – v V. ročníku. 

Informatika – v V., VI. ročníku 

Chémia  – v VI. ročníku 

o 1 hod predmety    Ruský jazyk 

 Nemecký jazyk II 

 Biológia 

 Geografia 

 Dejepis 

 Slovenský jazyk 

o 2 hod v predmete športová príprava v VI. ročníku 

o 3 hod v predmete športová príprava v V. ročníku 

 

 

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

predmet 

 
 Etická výchova Náboženská výchova 

1. stupeň 103 75 

2. stupeň 120 45 

Spolu 223 120 

 

 



 

Výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy 

 
Počet žiakov, 

ktorí písali 

Matematika 

% úspešnosti 

Matematika  

- priemerná    

  percentuálna  

  úspešnosť v  SR 

Slovenský jazyk 

% úspešnosti 

Slovenský jazyk 

-priemerná     

  percentuálna  

  úspešnosť v SR 

30 45,7 60,1 64,2 67,6 

V deviatom ročníku počet žiakov s poruchami učenia  - 19 

 

 

Správanie – znížená známka 

 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet žiakov so stupňom 2 - - - 1 - 1 - - 3 

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

Počet žiakov so stupňom 4 - - - - 1 - 1 - - 

 

 

Dochádzka – sumár za celý školský rok 

 
Ročník 

 

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

Vymeškané hodiny spolu 3772 3166 
 

3790 
 

3995 
 

4159 
 

5083 
 

4756 
 

4589 
 

4665 
 

Neospravedlnené hodiny 0 0 0 0 85 90 239 200 72 

Žiaci s počtom 

neospravedlnených hodín 

viac ako 15 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 
    I. stupeň    II. stupeň    Spolu 

Vymeškané hodiny spolu 14723 23252 37975 

Neospravedlnené hodiny spolu 0 686 686 

 

 

f) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy 

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

1. I.A ŠkVP - tenis ANJ 

 I.B ŠkVP - tenis ANJ 

 I.C ŠkVP -Učebný plán s NKS - 

2. II. A ŠkVP - tenis ANJ 

 II. B ŠkVP - tenis ANJ 

 II. C Učebný plán s NKS - 

3. III. A Variant  3 - jazykový ANJ 

 III. B Variant  3 - jazykový ANJ 

 III. C Učebný plán s NKS - 

4. IV. A Variant  3 - jazykový ANJ 

 IV. B Variant  3 - jazykový ANJ 

 IV. C Učebný plán s NKS - 



 

 

II. stupeň základnej školy 

 
Ročník Trieda Učebný plán  Cudzie jazyky, ktoré učíme 

5. V.A ŠkVP - športová trieda ANJ 

 V.B ŠkVP ANJ 

6. VI. A ŠkVP - športová trieda ANJ, NEJ, RUJ 

 VI. B ŠkVP ANJ, NEJ, RUJ 

7. VII. A UP pre triedy so šport. prípravou ANJ, NEJ 

 VII. B špeciálna trieda pre žiakov s VPU ANJ, NEJ 

8. VIII. A UP pre triedy so šport. prípravou ANJ, NEJ 

 VIII. B špeciálna trieda pre žiakov s VPU ANJ, NEJ 

9. IX. A UP pre triedy so šport. prípravou ANJ, NEJ 

 IX. B špeciálna trieda pre žiakov s VPU ANJ, NEJ 

 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu ku dňu 

koncoročnej klasifikácie 

 

Pedagogickí zamestnanci 

 
 Z toho  

začínajúci ped. zam. 

Z toho  

samostatní ped. zam. 

Z toho zamestnanec 

s I. atestáciou 

Z toho zamestnanec 

s II. atestáciou 

Pedagogickí 

zamestnanci školy 
0 13 14 3 

Odborní. 

zamestnanci školy 
0  2  1 0 

Spolu 0 15 15 3 
Vychovávateľ  7   

 

 

Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 

 
Predmet Počet neodborne vyučujúcich učiteľov Dôvod neodborného vyučovania 

Technická výchova 2 nízky počet vyuč. hodín 

Hudobná výchova 2 využitie hudobného vzdelania 

Výtvarná výchova 4 neaprobovaný učiteľ na škole 

Občianska náuka 3 doplnenie úväzkov 

Práca s materiálom 1 vychovávateľ – získaná kvalifikácia 

   

   

 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom 

roku  

 
Forma vzdelávania Počet vzdelávajúcich 

sa 

Modernizácia vyučovacieho procesu 4 

Štátna jazyková škola 3 

Koordinátor drogovej prevencie 1 



 

Funkčné štúdium vedúcich pracovníkov 1 

Adaptačné vzdelávanie 4 

MPC - kontinuálne 15 

 

 

i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 

  Aktivity organizované školou 

Kultúrne podujatia pre Domov dôchodcov 

Deň otvorených dverí na I. stupni 

Tvorivé dielne v ŠKD ukážky činnosti pre rodičov a verejnosť 

Burzy výrobkov detí a hračiek pre ŠKD, rodičov 

Ružinovská televízia – propagácia školy k zápisu do I. roč., ŠkVP – tenis 

Zelená oáza v areáli ZŠ Kulíškova 8 – prezentácia projektu v ružinovskej TV 

Týždeň slovenských knižníc 

Školy v prírode, výlety, exkurzie 

Besedy – zdravý životný štýl, proti šikane, environmentálna výchova 

Školská akadémia v DK Ružinov 

Plavecký výcvik v ŠKD 

Podujatia v Bibiane, súťaž 

Zber papiera 

Tvorba školských a triednych časopisov 

súťaž Detský čin roka 

spolupráca s políciou – vyhľadávanie drog 

návštevy predstavení v Štátnom bábkovom divadle, v Cultuse Nivy 

 

 

  Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

Športové súťaže 

Za atletikou do haly Elán – v histórii súťaže najväčšia účasť z bratislavských škôl 

Predmetové olympiády (MATO, CHEMO, OANJ, OSJL) 

Liga v pozemnom hokeji  

Výtvarné súťaže 

Súťaž v štátnom bábkovom divadle, v Bibiane 

Spevácka súťaž –Slávik Slovenska 

Hviezdoslavov Kubín  

Rozprávkové vretienko 

KLOKAN  

Týždeň slovenských knižníc 

Spolupráca s Cultus NIVY, DK PRIEVOZ 

Návšteva divadelných predstavení 

Návštevy Miestnej knižnice 

Súťaž školských časopisov – časopis Luskáčik 

ART tvorba žiakov 

Karate IPPON 

Projekt nadácie EKOPOLIS 

 

 

 

 



 

j)  Projekty, do ktorých je škola zapojená 

 
Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín začatia  

realizácie 

Termín ukončenia 

realizácie 

INFOVEK MŠ SR 2001 pokračuje 

Vyčistíme svet MÚ MČ – Ružinov 2002 pokračuje 

Správaj sa normálne MV SR 2000 pokračuje 

Zdravá škola ZŠ 2007 pokračuje 

Týždeň slovenských knižníc ZŠ marec 2008 pokračuje 

Mliečna liga ZŠ, Rajo 2008 pokračuje 

Za športom do haly ELÁN SASS 2006 pokračuje 

Štafety Pavla Safka ZŠ jún 2008 pokračuje 

Noc strašidiel ZŠ - ŠKD 2008 2008 

Modernizácia vyuč. procesu UIPŠ máj 2009 pokračuje 

Zelené oázy  Nadácia EKOPOLIS 2009  

Ružinovský talent ZŠ Drieňova, MÚ 2010  

Detský ombudsman Ombudsman 2010 pokračuje 

 

 

 

k)  Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI     
 V šk. r. 2009/2010 nebola na škole vykonaná žiadna inšpekčná činnosť. 

 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Počtu žiakov i zameraniu školy priestory čiastočne vyhovujú. V ZŠ má každá trieda 

vlastný priestor. Škola má telocvičňu, dielne, počítačovú učebňu, 2 učebne cudzích 

jazykov, tri pracovne špeciálnych pedagógov na individuálnu prácu s integrovanými 

žiakmi, pracovňu školského psychológa. Súčasťou školy je školská jedáleň s ponukou  

dvoch druhov hlavných jedál, zaradená je do projektu Mliečna liga, má dohodu s firmou 

BONI FRUIT; ŠJ bola zapojená do testovania receptúr v školskom stravovaní. 

ŠKD je v kmeňových triedach, chýbajú priestory pre samostatnú výchovnú činnosť ŠKD. 

Začínajú chýbať priestory pre šport. Všetky šatne a sociálne zariadenia sú funkčné. 

Obnovu potrebuje fasáda budovy školy, oprava sekundárnych rozvodov vykurovania, 

rekonštrukcia sociálnych zariadení. Zrekonštruovali sme podlahy v kancelárskych 

priestoroch, vymaľovali sme kancelárske priestory, opravili školský nábytok. Vymenili 

sme poškodené dvere pri hlavnom vstupe do budovy školy. Doplnili sme inventár pre 

školskú kuchyňu.  

Z dotácie v krúžkovej činnosti sme zakúpili knihy do žiackej aj učiteľskej zbierky kníh, 

DVD a CD pre vyučovanie dejepisu, športové potreby, kancelárske potreby, vybavenie 

IKT na II. poschodí a v učebni cudzích jazykov. Pre potreby ŠKD sa zakúpil fotoaparát. 

Darom rodiča sme získali do kancelárskych priestorov (zrš) nábytok a 6 ks počítačov. 

Vytvorením projektu s VUB sme získali obojstrannú tlačiareň. 

 

 

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 rámci dlhodobej spolupráce so zariadeniami v predškolskej výchovy (MŠ 

Velehradská, MŠ Budovateľská, MŠ Miletičova) učiteľky 1. roč. sa zúčastnili 

rodičovského združenia, kde konzultovali s rodičmi pripravenosť detí k zápisu do 

1. roč.. Deti MŠ sa aktívne zúčastnili niekoľkých otvorených hodín v predmetoch 

slovenský jazyk a literatúra, matematika, telesná výchova, prírodoveda. 

 Prijímame kvalifikovaných, tvorivých  učiteľov a vychovávateľov. 

 V ŠkVP v 1. a 2.roč. pokračujeme s vyučovaním tenisu a cudzieho jazyka, v 

ŠkVP v 5. a 6. roč. s vyučovaním športovej prípravy v A triede, hodín muzikálu 

a práce s materiálom v B triede. 

 Posilňujeme environmentálnu výchovu vo všetkých predmetoch. 

 Realizujeme Ochranu človeka a prírody v Didaktických hrách na I.st. a Účelovom 

cvičení na II. stupni. 

 Pomáhame deťom prekonávať špecifiká vývinu, každoročne zriaďujeme v 1.roč. 

triedu s narušenou komunikačnou schopnosťou, na I. a II. st.  vzdelávame žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe odborných 

vyšetrení pre žiakov našej školy. V súlade so Školským zákonom 245/2008Z.z. 

sme zriadili v ročníkoch 7.-9. triedy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia. 

 Skvalitňujeme pohybovú zdatnosť žiakov I. a II. stupňa, rozvíjame schopnosti 

športovo talentovaných žiakov, prijímame ich do tried s rozšíreným vyučovaním 

športovej prípravy na II. st. ZŠ. 

 Realizujeme učebné osnovy v pozemnom hokeji v triedach s rozšíreným 

vyučovaním športovej prípravy, zúčastňujeme sa vyhlásených súťaží. 

 Usmerňujeme žiakov pri výbere ďalšieho štúdia na stredných školách. 

 Spolupracujeme s odbornými pracoviskami CPPPaP, SŠPP, CVČ ESKO, 

Políciou, SOŠ pre sluchovo postihnutú mládež. 

 

 

o) Oblasti, v ktorých škola  dosahuje : 

 

 dobré výsledky 

- zapojenie štyroch pedagógov do projektu Modernizácia vyučovacieho procesu; 

- inovácia a modernizácia vyučovania s použitím IKT učiteľmi a samotnými žiakmi; 

- skvalitnenie komunikácie s rodičmi – internetová žiacka knižka; 

- rozvoj talentu  a nadania žiakov – zapájanie do vedomostných  a športových súťaží; 

- práca na vyučovacích hodinách s integrovanými žiakmi; 

- práca učiteľov a odborných pracovníkov vo vzdelávaní žiakov, tvorba ŠkVP, VVP, 

IVVP a IVP; 

- práca špeciálnych pedagógov vo vzdelávaní žiakov s vývinovými poruchami v 

triedach na I. a II. stupni; 

- vytváranie a zdokonaľovanie zdravého prostredia školy a tried v spolupráci s rodičmi, 

so zriaďovateľom; 

- zvyšovanie kvalifikovanosti učiteľov kontinuálnym vzdelávaním; 

- zlepšenie stavu budovy a hygieny, vybavenosti učebnými pomôckami, nábytkom; 

- rozšírenie internetovej siete v budove školy; 

- prezentácia školy – web stránka školy, internet, fotodokumentácia, TV vysielanie; 

- veľmi dobrá spolupráca s OZ na škole, kvalitné hospodárenie so sociálnym fondom 

- pravidelné vzdelávanie zamestnancov v oblasti školskej legislatívy, poskytovanie 

sociálnych vymožeností na škole (vernostné, podpora zamestnancov, jubileá, 



 

príspevok na stravovanie, úhrada relaxačných kurzov, vstupeniek na kultúrne 

podujatia); 

- veľmi dobrá spolupráca s výborom Združenia rodičov, oceňujeme ústretovosť 

v riešení problémov školy (aktívna výchovná a stravovacia komisia), spolupráca pri 

projektoch školy; 

- aktívny záujem Rady školy (poslanci MZ – Ing. Hrapko, Dr. Guldán, Ing. Franková) 

o riešenie problémov školy. 

 

 nedostatky vrátane návrhov opatrení 

- oprava fasády - fasáda od roku 1952; 

- pokračovať vo výmene školského nábytku; 

- oprava a rekonštrukcia rozvodu vykurovacieho systému školy, sociálnych zariadení; 

- rekonštrukcia prívodu teplej vody do ŠJ; 

- rekonštrukcia a rozšírenie športovísk – areál, záhrada; 

- nefunkčné a opotrebované osvetlenie tried a chodieb, preťaženosť siete – 

 nebezpečenstvo požiaru; 

- výrub suchých topoľov – podnet  MÚ – životné prostredie; 

- vybavenosť PC učební interaktívnymi tabuľami; 

- nedostatočný počet PC – 24 žiackych počítačov na 343 žiakov 

- nevyriešený služobný byt školníka. 

 

p)        ––––––––––– 

 

II.   

 Ďalšie informácie o škole 

 

a) Psychohygienické podmienky 

 Podľa hodnotenia hygieny školské prostredie spĺňa podmienky na prevádzku, na 

plnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a športových aktivít. Pravidelne sa 

vykonávajú hygienické prehliadky pracoviska, dezinfekcia, deratizácia, úprava 

areálu a okolia školy. V procese je zabezpečené aj vzdelávanie pracovníkov na 

všetkých stupňoch riadenia. Všetci pracovníci sú zdravotne spôsobilí pracovať na 

škole. Škola vykonáva opatrenia na dodržanie ŠP v bezpečnosti a ochrane zdravia 

žiakov a pracovníkov školy. Prevádzka školy počas pracovného týždňa je 

bezproblémová. Počas víkendov nie je zabezpečená ochrana budovy. Vstup do 

areálu má verejnosť, nepovolané osoby znehodnocujú areál školy, fasádu budovy 

školy. Bývalý služobný byt školníka užíva dlhodobo cudzí nájomník. 

 V čase mimo vyučovania prenajímame podľa možností priestory telocvične, 

zubnú ambulanciu, priebežne triedy a ŠJ. 

 Priestory školy využíva zriaďovateľ školy na voľby. 

 

b) Voľnočasové aktivity školy 

- krúžková činnosť; 

- organizovanie ŠvP, školské výlety, exkurzie doma, v zahraničí; 

- športové sústredenia, lyžiarsky výcvikový kurz; 

- ŠKD, tvorivé dielne; 

- organizovaná návšteva divadelných predstavení; 

- spoločenské posedenia v triedach; 

- karnevaly, diskotéky; 

- súťaže, výstavy žiackych prác. 



 

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

- zasadnutia vedenia školy s radou rodičov; 

- práca stravovacej a výchovnej komisie pri RR; 

- triedne aktívy; 

- individuálne pohovory členov vedenia školy s rodičmi; 

- konzultácie vyučujúcich pre rodičov a žiakov; 

- konzultácie špeciálnych pedagógov a školského psychológa pre rodičov a žiakov; 

- asistent učiteľa pre žiakov špeciálnych tried; 

- poistenie žiakov proti krádežiam; 

- úrazové poistenie; 

- kariérové poradenstvo – poskytuje výchovná poradkyňa 

- vypracovanie spoločného projektu - Zelená oáza v areáli ZŠ Kulíškova 8. 

 

 

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

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

- Tanečné štúdio ATA 

- Karate YPPON 

- Materské školy v okolí školy - vzájomné návštevy, ukážkové hodiny, podujatia 

- Spolupráca so strednými školami 

- Spolupráca s vysokými školami – pracovisko pre prax študentov fakúlt UK 

- Spolupráca s odbornými pracoviskami - CPPPaP, CŠPPPaP, PdFUK, CVČ ESKO. 

 

 

V pedagogickej rade prerokované dňa    1.7.2010 

 

Rade školy predložené dňa    7.9.2010 

 

Podpis predsedu rady školy 

 

Schválené zriaďovateľom dňa  26.10.2010 uznesením č. 542/XI/2010 Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti  

 

Bratislava – Ružinov  

 

V Bratislave dňa  

 

 

 

 
                                                                                  Pečiatka 

 Podpis riaditeľa školy       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 



Rada školy pri ZŠ Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 

 

 

 

 

 

Miestny úrad MČ 

Bratislava – Ružinov 

Mierova 21  

827 05 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

Vec: Vyjadrenie Rady školy. 

 

 

 

 

 

Rada školy pre ZŠ Kulíškova 8, 821 08 Bratislava, prerokovala a vzala na vedomie 

„Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2009/2010“ na svojom zasadnutí dňa: 

07.09.2010. 

 

 

 

 

 

 

Bratislava: 07.09.2010       

 

 

 

 

Bc. Holečková Anna 

         predseda RŠ pri ZŠ 
 

 


