Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach
na Evanjelickej základnej škole
za školský rok 2013/2014

Predkladá: Ing. Edita Prostredníková, riaditeľka Evanjelickej základnej školy
Prerokované na zasadnutí pedagogickej rady školy dňa 4. júla 2014 a Rady školy pri EL dňa
24. novembra 2014.
Stanovisko Rady Evanjelickej základnej školy: Rada EZŠ odporúča zriaďovateľovi –
Západnému dištriktu ECAV na Slovensku schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014 s nasledujúcimi výhradami a odporúčame
zriaďovateľovi :
1. spojiť EZŠ a EL pod jednu právnu entitu
2. finančne podporiť učiteľov, nakoľko dochádza k nerovnovážnemu financovaniu učiteľov
oproti štátnym školám

MVDr. Karin Pástorová
Predseda Rady Evanjelickej základnej školy

A) Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy:

Evanjelická základná škola

Adresa školy:

Palisády 57, 811 06 Bratislava

Telefónne a faxové čísla:

02 52 96 73 89

Internetová a elektronická adresa školy:
zakladna.skola@evlyceum.sk
Zriaďovateľ školy:

www.evlyceum.sk

Západný dištrikt ECAV na Slovensku
Nám. SNP 5
960 66 Zvolen

Vedúci zamestnanci školy:
Ing. Edita Prostredníková, riaditeľka školy
Mgr. Viera Gregorová, zástupkyňa riaditeľa
Mgr. Karolína Konopeusová, duchovný správca
Ing. Danica Kuciaňová, vedúca ekonomického oddelenia

Poradné orgány školy:
Rada školy – v zmysle nového školského zákona č. 245/2008 Z. z. bola Rada Evanjelickej
základnej školy konštituovaná na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 24. novembra 2009. Za
predsedu rady školy bola zvolená RNDr. Helena Rašová (do 31. 8. 2011).
V školskom roku 2013/2014 pracovala pri Evanjelickej základnej škole Rada školy v zložení:
 zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Anna Holická, 2. zástupca spomedzi

zamestnancov nebol zvolený z dôvodu neochoty pedagógov kandidovať
 zástupca nepedagogických zamestnancov: Ing. Drahoslava Štujberová
 zástupcovia rodičov: JUDr. Igor Sidorjak - predsea Rady EZŠ, Mgr. Ján Huba, MVDr.
Karin Pástorová, Zuzana Ježová
 zástupcovia zriaďovateľa: PaedDr. Vladimír Daniš, Mgr. Erika Hlačoková, Mgr. Boris
Mišina, Mgr. Anna Polcková
Pedagogická rada – je zložená z pedagógov Evanjelickej základnej školy.
Rada rodičov Palisády 57 – je zložená z triednych dôverníkov z jednotlivých tried
Evanjelickej základnej školy a elokovaného pracoviska EL. Predsedom rady rodičov bola
RNDr. Helena Rašová (zástupca tercia A).

B) Počet žiakov školy
Stav k 15. 9. 2013

Stav k 31. 8. 2014
Pracovisko Palisády

Ročník

celkový počet / z toho v zahraničí
prvý

22

2

22

2

druhý

12

0

10

0

tretí

19

1

20

1

štvrtý

26

2

25

2

piaty

29

2

28

2

šiesty

---

---

---

---

siedmy

10

1

10

1

ôsmy

12

2

14

2

deviaty

11

2

11

2

spolu

141

12

140

12

POČET ŽIAKOV ZAPÍSANÝCH DO ŠKOLSKÉHO KLUBU
Oddelenie

Počet žiakov

Oddelenie

Počet žiakov

1

18

3

20

2

27

Spolu

65 žiakov

C) Počet zapísaných a prijatých žiakov do 1. ročníka základnej školy
Do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy bolo zapísaných 31 žiakov. Po odkladoch a
odhláseniach máme potvrdené nastúpenie 23, z toho jeden bude plniť povinnú školskú dochádzku
v zahraničí.

D) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
Priemery podľa predmetov a ročníkov – ISCED 1
Ročník

SPR

SJL

ANJ

PDA

VLA

EVB MAT

IFV

PVC

VYV HUV

TEV

prvý

1,00

1,00

1,10

1,00

-

1,00

1,00

-

-

1,00

1,00

1,00

druhý

1,00

1,50

1,10

1,00

1,00

1,00

1,20

1,00

-

1,00

1,00

1,00

tretí

1,00

1,26

1,21

1,00

1,05

1,00

1,26

1,00

-

1,00

1,00

1,00

štvrtý

1,00

1,70

1,61

1,17

1,13

1,00

1,57

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

priemer

1,00

1,37

1,26

1,04

1,21

1,00

1,26

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Priemery podľa predmetov a ročníkov – ISCED 2
tr.

SPR SJL ANJ KAJ NEJ FYZ CH BIO DEJ GE

5A

1,00 1,50 1,46 1,65

7A

1,11 2,44 2,22

8A

1,00 2,42 2,08 2,08 2,67 2,25 2,42 2,33 2,08 2,08 1,58 1,50 2,67 1,17

-

9A

1,00 2,11 2,11

-

pr.

1,03 2,12 1,97 1,87 2,82 2,31 1,84 1,95 2,01 2,09 1,44 1,33 2,45 1,27 1,00 1,00 1,22 1,00 1,56 1,00 1,06 1,75

-

-

-

-

ON EVB MA INF

VV

HV TSV PN

TP

MZ

-

1,00

-

1,56

-

1,11

1,42

-

-

-

1,00 1,75

1,25

-

-

-

1,35 1,31 1,38 1,08 1,04 1,35 1,00 1,00 1,00 1,08 1,00

2,89 2,11 1,33 2,44 2,33 2,33 1,67 1,11 2,89 1,67 1,00 1,00 1,11
2,89 2,56 1,78 1,78 2,33 2,56 1,44 1,67 2,87 1,22

-

TC

-

-

Celkové priemery jednotlivých tried
trieda

I.A

II.A

III.A

IV.A

V.A

VI.A

VII. A

VIII .A

IX.A

priemer

1,00

1,08

1,08

1,20

1,21

---

1,85

1,97

2,05

Prospech žiakov je veľmi dobrý na prvom stupni základnej školy. Z počtu 52
klasifikovaných žiakov 2. - 4. ročníka prospelo s vyznamenaním 47, čo je 90%. Všetci ostatní piati
žiaci prospeli veľmi dobre.
Na druhom stupni badať značný rozdiel v prospechu 5. ročníka (1,21) a ostatných vyšších
ročníkov (1,96). Z klasifikovaných 56 žiakov na konci klasifikačného obdobia prospelo s
vyznamenaním 24 žiakov, z toho 21 z piateho ročníka. Spolu je to len 43%.
Priemer tried na EZŠ je 1,48. Z celkového počtu žiakov študujú 12 žiaci v zahraničí.
V ôsmich triedach bol priemerný počet žiakov v školskom roku 2013/2014 17,63 žiaka na
jednu triedu, oproti 17,11 žiaka v predchádzajúcom školskom roku.
Školský klub navštevovalo 65 žiakov v troch oddeleniach, čo je v priemere 21,7 žiaka na
jedno oddelenie, oproti minulému školskému roku sa priemer nezmenil.
V tomto školskom roku bola jednému žiakovi udelená znížená známka zo správania.
Absencia - Žiaci EZŠ vymeškali v šk. r. 2013/2014 spolu 10 915 hodín, v priemere na žiaka
je to 84,60 hodiny. Z celkovej absencie je 17 hodín neospravedlnených, čo je 0,07 hodiny na žiaka.
Na štúdium do prímy osemročného gymnázia sa v tomto školskom roku z EZŠ prihlásilo
24 žiakov. Na Evanjelické lýceum bolo prijatých 23 žiakov, na iné školy odchádzajú 3 žiaci. Nik
nepokračuje v štúdiu v šiestom ročníku.

E) Zoznam študijných odborov a učebných odborov
ISCED 1 – primárne vzdelávanie – prvý až štvrtý ročník
ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie – piaty až deviaty ročník

VU
-

F) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
K 30. 6. 2014 bol počet všetkých zamestnancov školy 33, z toho bolo 24 pedagogických a 9
nepedagogických zamestnancov. Kvalifikovaných pedagogických zamestnancov bolo 24,
nekvalifikovaný nebol žiaden vyučujúci.

G) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
V tomto školskom roku absolvovali pedagógovia niekoľko vzdelávacích podujatí a školení v
súvislosti s novými vzdelávacími programami, sledovali odbornú literatúru a vzájomne si vymieňali
skúsenosti na zasadnutiach MZ a PK.
Priebežné vzdelávanie: kurzov a školení v rámci Metodicko - pedagogického centra sa
zúčastňujú učitelia za každú predmetovú komisiu.
V školskom roku 2013/2014:
 Mgr. Haburajová, Mgr. Šallingová a PaedDr. Štullerová absolvovali inovačné vzdelávanie,
ktoré ukončili skúškami pred komisiou. Poskytovateľom vzdelávaní bolo MPC Bratislava.
Mgr. Haburajová v oblasti - Implementácia nových jazykovedných poznatkov do
vyučovania jazyka na základnej a strednej škole,
PaedDr. Štullerová v oblasti - Umelecký prednes v systéme školských súťaží,
Mgr. Šallingová v oblasti – Viac ako peniaze – finančná gramotnosť.
 Mgr. Haburajová ukončila prípravné atestačné vzdelávanie na 1. atestáciu.
 Mgr. Holická v novembri úspešne urobila skúšky druhej atestácie a obhájila prácu na tému
Aktivizujúce formy a metódy vyučovania ako prostriedok k zvýšeniu záujmu žiakov o
matematiku. Zároveň sa pravidelne každý mesiac zúčastňuje odborných prednášok v Klube
učiteľov geovied na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave zameraných na geológiu a
geografiu a odborných prednášok organizovaných v rámci Klubu učiteľov informatiky na
1. Súkromnom gymnáziu, Bajkalská (prednášky sa konajú 2x za mesiac).
 Vyučujúci prírodovedných predmetov (Mgr. Zemková, Mgr. Holická, Mgr. Laliková a Mgr.
Hlaváčiková) sa zúčastnili školenia Planéta vedomostí – vzdelávacieho portálu MŠ SR,
ktorý poskytuje interaktívnu pomôcku pre moderné školy, možnosť využívania
interaktívnych výučbových i precvičovacích materiálov s on-line – prístupom na portál pre
všetkých učiteľov prírodovedných predmetov.
 Mgr. Zemková sa na jeseň zúčastnila Workshopu učiteľov chémie na SOU chemické Vlčie
hrdlo. Zároveň úspešne ukončila kurz anglického jazyka štátnou jazykovou skúškou,
úroveň B2 na Štátnej jazykovej škole na Palisádach.

 Mgr. Ölvecká sa zúčastňovala rozširujúceho vzdelávania v zmysle §8a zákona č.
317/2009 Z.z. - doplnkového pedagogického štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Zároveň sa zúčastňovala školenia na ÚIPŠ – Tvorba prezentácií v PowerPointe a
využívanie interaktívnej tabule.
 Bc. Horváthová úspešne ukončila funkčné vzdelávanie vedúcich pracovníkov.
 Mgr. Onderišinová sa zúčastňovala špecializačného vzdelávania – vyučovanie anglického
jazyka na 1. stupni ZŠ.
 Mgr. Stohlová sa zúčastňovala školenia – využitie Hejného matematiky na 1. stupni ZŠ.
 Mgr. Kuzmová sa pravidelne zúčastňovala školenia pre výchovných poradcov.
 Všetci vyučujúci sa zúčastnili Preventívnych programov pre učiteľov - Zvládanie stresov
a riešenie konfliktov – pod vedením: PhDr. Edity Popperovej a Mgr. Michala Lazarova z
CPPPaP Bratislava I .

H) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu sleduje a pravidelne kontroluje vedenie školy za
pomoci svojich poradných orgánov – predmetových komisií a metodického združenia. Vo všetkých
ročníkoch robia žiaci výstupné previerky zo slovenského jazyka, matematiky, v piatom až ôsmom
ročníku aj z anglického jazyka.
So vzdelávacím snažením celého pedagogického kolektívu sú v centre našej pozornosti aj
otázky výchovného pôsobenia na našich žiakov. V tomto smere rozhodujúcu úlohu zohrávajú
výchovné predmety, a to náboženská výchova, občianska náuka, hudobná výchova, výtvarná
výchova, ale aj humanitné predmety.
Výsledky práce školy boli pravidelne zviditeľňované aj účasťou našich žiakov na množstve
súťaží a olympiád vo všetkých oblastiach. Na mnohých z nich sme dosiahli výrazné úspechy. K
tomu nepochybne prispeli svojou každodennou starostlivosťou o nadaných a talentovaných žiakov
pedagógovia školy, okrem iného aj zorganizovaním množstva školských súťaží a olympiád, ktoré
po obsahovej i organizačnej stránke boli zvládnuté na veľmi dobrej úrovni.
Splnenie hlavných úloh:
 upriamili sme našu pozornosť na rozvoj komunikácie s dôrazom na čítanie s porozumením,
výchovu k vlastenectvu a národnému povedomiu, regionálnu výchovu, environmentálnu
výchovu,
 pravidelne sme monitorovali a hodnotili úroveň vedomostí, rozširovali sme si znalosti v
oblasti pedagogiky a psychológie

 pracovali sme s detskou a doplnkovou literatúrou, na základe adekvátnych článkov sme
oboznamovali žiakov s dôležitými štátnymi a cirkevnými sviatkami a udalosťami,
 pomocou tematických previerok sme sledovali zvládnutie učiva, zamerali sme sa na prácu s
problémovými a menej výkonnými žiakmi a na prácu s talentovanými žiakmi
 na hodinách prírodovedy, vlastivedy, čítania a telesnej výchovy sme realizovali obsah osnov
učiva: Ochrana prírody a zdravia
 do učebných látok sme zahrnuli environmentálnu výchovu
 v edukačnom procese sme kládli dôraz na prevenciu pred škodlivými a zdravie ohrozujúcimi
látkami
 v rámci triednických hodín sme venovali veľkú pozornosť predovšetkým problematike
medziľudských vzťahov
 zapájali sme sa do školských súťaží, ako napríklad Hviezdoslavov Kubín, Biblická
olympiáda, Klokan, Pytagoriáda
 spolupracovali sme s pedagogicko-psychologickou poradňou (CPPaP Brnianska)
 využívali sme alternatívnu výučbu (viackrát sme navštívili CVČ, SNG a tvorivé dielne)
 každá trieda na 1. stupni si pripravila vianočné besiedky
 uskutočnil sa vianočný bazár, na ktorý s žiaci pripravovali výrobky počas 2 mesiacov
 žiaci sa zúčastnili praktických ukážok práce zásahových jednotiek (Deň polície)
 podieľali sme sa na zbere papiera, bateriek, plechoviek a vrchnáčikov
 spolupracovali sme s materskou školou - návšteva predškolákov
 podporovali sme potrebu čítania detí – podujatie „Slovensko číta deťom“
VZDELÁVACIA OBLASŤ - JAZYK A KOMUNIKÁCIA
SLOVENSKÝ JAZYK
Na 1. stupni EZŠ venovali vyučujúce trvalú pozornosť neustálemu skvalitňovaniu čítania s
porozumením. V rámci posilňovania čitateľskej gramotnosti žiaci navštevovali školskú knižnicu
a viedli si čitateľské denníky. Na hodinách čítania využívali aj detské časopisy Vrabček, Zornička,
Bobík, Slniečko a na hodinách náboženstva Dúhu. Žiaci 1. až 4. ročníka si chodili v rámci ŠKD
pravidelne požičiavať knihy do mestskej knižnice a zúčastňovali sa aj rôznych sprievodných akcií,
napr. besedy o knihách.
Žiaci na prvom stupni boli pravidelne hodnotení a odmeňovaní v súťaži „domáce čítanie“,
čo rozšírilo počet žiakov, ktorí si začali samostatne doma čítať.
V 1. a 2. ročníku EZŠ sme pravidelne organizovali návštevy predškolákov z Evanjelickej
materskej školy na Tupolevovej ulici v Bratislave. Naši školáci im predstavili svoju prácu.

Počas školského roka žiaci vypracovávali a učili sa prezentovať literárne a dejepisné
projekty. Žiaci čítali odporúčané knihy a viedli si čitateľské denníky. Z najvydarenejších slohových
prác pripravili pod vedením PaedDr. Štullerovej „Zborníček“, ktorý je umiestnený na webovej
stránke školy.
Exkurzie, besedy
Žiaci prvého stupňa navštívili aj hudobno-dramatické predstavenie Štátneho bábkového
divadla s názvom „ Myška nie je líška“, ktoré netradičným spracovaním a pochopením diela
poukázalo na skutočné priateľstvo.
V druhom polroku sa všetci žiaci 1. stupňa zúčastnili na divadelnom predstavení „Ezop“,
ktorého cieľom bolo priblížiť deťom význam bájky v reálnom živote.
15. marca žiaci 8.A navštívili večerné divadelné predstavenie Pán Mimo od rakúskeho
autora Johanna Nestroya v Slovenskom národnom divadle v historickej budove. Cieľom bolo
overiť si poznatky z hodín literatúry o dramatickom umení.
Veľmi hodnotným podujatím, ktorého sa naša škola zúčastňuje, je projekt Slovensko číta
deťom. Žiaci sa stretli s osobnosťami slovenskej kultúrnej scény, ktoré im čítali obľúbené knihy a
rozprávali o svojom vzťahu k čítaniu, neraz veľmi úsmevne. V tomto školskom roku zavítali 13.
novembra čítajúci do Malého evanjelického kostola na Panenskej ulici. Žiaci našej školy (všetky
triedy) si vypočuli čítanie z obľúbených kníh pána Juraja Šebestu, riaditeľa Mestskej knižnice,
pána Martina Babjaka, operného speváka, herca Romana Pomajba, počúvali čítanie herečky pani
Viery Kučerovej a ďalších.
21. novembra 2013 sme na pôde našej školy privítali vzácnu návštevu, ktorú tvorili
spisovateľ Peter Glocko, ilustrátor Martin Kellenberger a pani vydavateľka. Besedovali so
žiakmi 5. triedy. Po úvodnej filmovej rozprávke pán Glocko pútavo čítal svoje diela, rozprával o
nich a spolu s pánom Kellenbergerom odpovedali na zvedavé otázky.
Žiaci 8. triedy so svojou triednou učiteľkou Mgr. Brunckovou absolvovali exkurziu do
Modry. Navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra, kde si rozšírili vedomosti o jednej z
najvýznamnejších postáv našich dejín, prezreli si jeho pamätnú izbu a miesto v modranskom
chotári, kde Štúr rád sedával. Túto exkurziu organizujeme pre našich žiakov každoročne, chceme
im predstaviť Štúrovu osobnosť komplexnejšie.
V októbri usporiadalo Múzeum mesta Bratislavy výstavu Víťazstvá a prehry / Slovenský
šport 1993–2012. Podujatie bolo spojené s besedou a súťažou „Moja prvá reportáž“. Akcie sa s
Mgr. Šallingovou zúčastnili žiaci 9. triedy. Absolvovali besedu s PhDr. Miroslavom Motyčíkom –
riaditeľom Slovenskej antidopingovej agentúry – na tému antidoping (9. 10. 2013).

Súťaže
9. novembra 2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka.
Olympiáda má tri časti: test zo slovenského jazyka zameraný na čítanie s porozumením, sloh transformácia textu a rétorickú časť. Umiestnenie žiakov: 1. miesto - Katarína Kovarovičová, 9.A,
2. miesto – Samuel Lambert, 8. A, 3. miesto – neudelené. V obvodnom kole Olympiády zo
slovenského jazyka získala Katarína Kovarovičová 1. miesto.
Vo februári sa uskutočnili triedne kolá súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov
Kubín. Najlepší recitátori z každej triedy postúpili do školského kola, ktoré sa konalo 5. marca.
Školské kolo malo dobrú úroveň, viacerí žiaci predviedli kvalitné prednesy. Žiaci, ktorí obsadili
prvé miesta, reprezentovali našu školu na okresnom kole tejto súťaže. V súťaži Hviezdoslavov
Kubín na okresnom kole v silnej konkurencii vynikajúco uspeli prváčik Adam Jurík, ktorý obsadil
v I. kategórii v poézii 2. miesto s postupom do krajského kola, a Jakub Daniš, ktorý obsadil v
próze v II. kategórii 3. miesto. Lotka Joffe získala v II. kategórii v poézii čestné uznanie.
V obvodnom kole súťaže Šaliansky Maťko – prednese povestí, reprezentoval školu Ondrej
Tarcal, 5.A, no neumiestnil sa.
Na literárnu súťaž Bratislava, moje mesto, ktorú každoročne organizuje Mestské múzeum v
Bratislave, sme odoslali prácu piatačky Ľudmily Hrušovskej.
V literárnej časti súťaže Európa v škole získala Laura Bebjaková z 5.B (p. Štullerová) v
obvodnom kole 1. miesto.

CUDZIE JAZYKY (anglický, nemecký)
Vo výchovno-vzdelávacom procese sme realizovali výuku anglického jazyka už od 1.
ročníka v rámci ŠkVP. V jednotlivých ročníkoch sme sa riadili ISCED1 pre prvý stupeň a ISCED2
pre 5., 7., 8. a 9. ročník.
Začiatkom školského roka sme zorganizovali nábor na odoberanie časopisov Hello! a
Friendship, ktoré sa využívali na hodinách anglickej konverzácie a na voľnočasové čítanie v rámci
domácej prípravy a na suplovaných hodinách.
V decembri prebehlo školské kolo anglickej a nemeckej olympiády. Anglickej olympiády
sa zúčastnilo 9 žiakov. Víťazi školského kola Jakub Lacho (4.A) a Katarína Kovarovičová (9.A) sa
zúčastnili okresného kola, neumiestnili sa však na prvých postupujúcich miestach. Víťazom
nemeckej olympiády sa stal Samuel Lambert, na obvodnom kole sa neumiestnil na postupujúcom
mieste.
Žiaci 7., 8. a 9. ročníka sa v DK Zrkadlový háj zúčastnili divadelného predstavenia v

anglickom jazyku Jack and Joe 2.
V decembri sa žiaci 2. stupňa zúčastnili exkurzie do Viedne, kde si prehliadli expozície
Prírodovedného múzea vo Viedni, absolvovali prechádzku historickým jadrom mesta s odborným
výkladom k najvýznamnejším budovám a udalostiam mesta, prehliadli si Vianočné trhy na
Radničnom námestí a mali možnosť komunikácie v nemeckom jazyku.
Na prelome mája a júna sa mali žiaci 2. stupňa možnosť zúčastniť 14-dňového študijnopoznávacieho zájazdu do Anglicka. Deti si zlepšili komunikačné schopnosti v angličtine, spoznali
tamojší život a oboznámili sa s množstvom historických pamiatok. Aj keď je pobyt krátkodobý, má
svoj význam hlavne tým, že žiaci pochopia, že učenie sa cudzích jazykov nie je teoretická
záležitosť, ale každodenná potreba.
Počas celého školského roka vypomáhala učiteľom, najmä na hodinách anglickej
konverzácie, americká lektorka, Kaleigh Asher. Žiaci mali možnosť zúčastniť intenzívnej výučby
anglického jazyka, ktorú zabezpečila vzájomná spolupráca Slovenskej evanjelickej cirkvi na
Slovensku a Evangelical Lutheran Church of America (ELCA). Výrazne to napomohlo žiakom k
zdokonaleniu ich jazykových zručností v anglickom jazyku a posmelilo ich aktívne používať
anglický jazyk.
Žiaci 1. stupňa mali zároveň možnosť zapojiť sa do popoludňajších aktivít – hodín
anglického jazyka s rodeným Angličanom, ktoré v spolupráci s EZŠ poskytovala škola
WATTSENGLISH.
Počas celého roka žiaci navštevovali školskú knižnicu a vypracovávali projekty v anglickom
jazyku. Záujem detí o návštevu knižnice narastá.

VZDELÁVACIA OBLASŤ - ČLOVEK A PRÍRODA, MATEMATIKA A PRÁCA S
INFORMÁCIAMI
MATEMATIKA A PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY
Počas výchovno-vzdelávacieho procesu boli žiaci vedení k samostatnosti, húževnatosti a k
sebakritickosti. Vhodne zvolenými úlohami si žiaci rozvíjali vzťah k prírode, jej ochrane, ku
zdraviu, vzťah k manželstvu a rodičovstvu. Žiaci vytvárali projekty, prezentácie na CD nosičoch.
Vyučujúce zapájali žiakov do predmetových olympiád, súťaží, korešpondenčných seminárov. Žiaci
vytvárali v jednotlivých predmetoch projekty, ktoré boli umiestňované v priestoroch školy.
Ďalšou úlohou PK bolo rozvíjanie kabinetných zbierok. Kabinetná zbierka fyziky bola
obohatená o viaceré sady na laboratórne práce.

Vyhodnotenie súťaží
Matematika
Do súťaže Pytagoriáda sa zapojilo 35 žiakov, 4 boli úspešní: Lucie Adámková, Filip
Rebro a Matej Blahút (5.A) a Tatiana Beneková (7.A).
Do súťaže s medzinárodnou účasťou Klokan sa zapojilo 32 žiakov z 1. stupňa. Medzi
najúspešnejších 20% riešiteľov sa zaradila Zuzana Hudecová – 3.A a Emília Čabráková – 1.A.
V Matematickej olympiáde sa školského kola zúčastnili 6 žiaci, 6 z nich boli aj úspešní
riešitelia a postúpili do obvodného kola (Lucie Adámková, Martin Gajarský, Peter Brenkus, Peter
Mozola a Samuel Benko z 5.A a Richard Vadovič z 9.A). Na obvodnom kole Olympiády z
matematiky získala Lucie Adámková 3. miesto.
V celoslovenskej súťaži MAKS, ktorá je určená širšiemu okruhu žiakov, ktorí si chcú
trénovať myslenie riešením zábavných úloh, sa Andrej Neupauer (8.A) umiestnil ako úspešný
riešiteľ.
Súťaže Pangea sa zúčastnilo 21 žiakov, žiaden z nich však nebol úspešný.
Informatika - Celoslovenskej informatickej súťaže iBobor sa zo základnej školy zúčastnilo
24 žiakov. V kategórii Bobríkovia boli 5 úspešní riešitelia (Samuel Janota, Samuel Budínsky, Ján
Kolár, Tobias Lacho z 4.A a Zuzana Hudecová z 3.A), v kategórii Benajmín sme mali 1 úspešného
riešiteľa (Peter Brenkus – 5.A).
Besedy a exkurzie
V snahe skvalitniť vyučovanie a prehĺbiť záujem žiakov o preberané učivo sme využívali
mnohé aktivity – exkurzie, vychádzky, učenie v múzeu, či v prírode.
V decembri sa žiaci 2. stupňa zúčastnili exkurzie do Viedne, kde si prehliadli expozície
Prírodovedného múzea.
Žiaci 8. ročníka mali možnosť v rámci exkurzie do Viedne navštíviť Technické múzeum.
Cieľom bolo rozvíjať si vedomosti z fyziky a techniky rovnako aj interaktívna možnosť vyskúšať si
rôzne fyzikálne pokusy.
V rámci medzinárodnej prehliadky filmov, venovaných trvale udržateľnému rozvoju,
Ekotopfilm, sa žiaci 4.A a 5.A zúčastnili prehliadky filmov, ktoré mali podnietiť rozvoj
ekologického cítenia žiakov a zamýšľanie sa nad ekologickými problémami ľudstva.
Žiaci prvého stupňa sa pravidelne zúčastňovali alternatívnej výučby v Centre voľného
času na Štefánikovej ulici. V támci týchto hodín sa zoznámili so životom domácich zvierat, hmyzu,
s drevinami v Horskom parku. V rámci Dňa polície sa mohli žiaci oboznámiť s prácou kynológov
a hipológov.

Súčasťou vyučovania prírodovedných predmetov je aj zaradenie prierezovej témy
environmentálna výchova do celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Počas školského roka sa
dôraz kládol na ekologické povedomie žiakov.Z tohto dôvodu sme medzi triedami vyhlásili súťaž o
najzelenšiu triedu. Všetky triedy sa zapojili do celoškolskej súťaže Zelená trieda, ktorú
organizačne zabezpečovala Mgr. Holická. Žiaci sa zapojili do:
 jesenného i jarného zberu papiera,
 zberu použitých malých bateriek,
 zberu hliníkových plechoviek a
 zberu PET vrchnákov.
Vyzberaných bolo 19 664 ks malých bateriek, 3 žiaci odmenení (Čabráková E. (1.A), Čabrák J.
3.A), Rybárová V. (3.A), 2 437 kg + 1 948 kg = 4385 kg, 6 žiakov odmenených (Rybárová V.
(3.A), Balogh M. (1.A), Baloghová A. (3.A), Pafčo A. (1.A), Pinke M. (7.A), Šándorová S. (1.A),
vyzberaných 35 886 ks PET vrchnákov, 6 žiakov odmenených (Hudecová Z. (3.A), Pafčo A. (1.A),
Čabrák J. (3.A), Čabráková E. (1.A), Pinke M. (7.A), Rybárová V. (3.A), 1 870 ks hliníkových
plechoviek, 3 žiaci odmenení (Čabráková E. (1.A), Čabrák J. (3.A), Pafčo A. (1.A).
Najlepšie výsledky dosiahli žiaci 3. A a 1.A triedy. Okrem finančného efektu má táto činnosť
veľmi dôležitý dosah na uvedomovanie si dôležitosti šetrenia surovín, a tým prírodného prostredia.
Zberom PET vrchnákov sme sa zapojili do charitatívnej činnosti zastrešovanej dobrovoľníckou
organizáciou HorebPET. Na webovej stránke tejto organizácie je EZŠ uvádzaná ako
podporovateľ projektu.
 Žiaci 5.A sa zúčastnili premietania filmov EkotopFilm Junior festival a zapojili sa i do
aktivít Olopiády organizovanej firmou OLO (OloArt – tvorivé dielne, vyrábanie
umeleckých diel zo separovaného odpadu).
Žiaci 1. stupňa mali zároveň možnosť zapojiť sa do popoludňajších aktivít – hodín rôznych
pokusov, ktoré v spolupráci s EZŠ poskytovala nezisková organizácia Veda nás baví.
VZDELÁVACIA OBLASŤ - ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
DEJEPIS, OBČIANSKA NÁUKA, GEOGRAFIA
Súťaže
Školského kola Olympiády z dejepisu sa zúčastnilo 42 žiakov, do obvodného kola postúpili
žiaci: Filip Sidorjak a Matej Maglay z 9. A triedy v kategórii C a Samuel Lambert z 8. A riedy v
kategórii D. V okresnom kolo Dejepisnej olympiády v kategórii D sa Samuel Lambert umiestnil
na 6. mieste, v kategórii C bol Filip Sidorjak na 5. mieste, obaja boli úspešnými riešiteľmi.

V rámci výchovy k ľudským právam a právam detí prihlásení žiaci písali úvahy na tému
Máme právo na názor. Práca Simony Sečanskej z 8.A bola zaslaná na celoslovenskú súťaž
Ľudské práva očami detí.
Tak ako každý rok sa zapojili žiaci Evanjelickej základnej školy aj do Geografickej
olympiády. Do školského kola sa zapojilo 13 žiakov. V obvodnom kole reprezentovalo školu 5
žiakov, Peter Brenkus (5.A) získal 1. miesto a Filip Rebro (5.A) sa umiestnil na 4. mieste.
Všetky spomínané súťaže prispeli k rozvoju schopností a talentov nadaných detí na
škole.
Besedy, exkurzie
Pre žiakov 7. triedy zorganizovala Mgr. Šallingová 1. októbra 2013 veľmi zaujímavú
exkurziu do Archeologického parku Carnuntum v Rakúsku. Žiaci sa mohli oboznámiť s
fungovaním rímskeho opevneného tábora, prezrieť si zrekonštruované budovy, napr. antickú rímsku
vilu a ďalšie zaujímavé exponáty.
Žiaci 7.A triedy sa zúčastnili besedy s cestovateľom, horolezcom a publicistom RNDr.
Františkom Kele, ktorý im pútavou formou spolu s prezentáciou fotiek priblížil svoje cesty okolo
sveta.
Rovnako absolvovali žiaci prvého stupňa exkurziu na hrad Červený kameň a do výrobne
čokolády v rakúskom Kittsee.
Žiaci 4. A a 5.A triedy absolvovali návštevu planetária v Hurbanove. Cieľom exkurzie
bolo upevniť a rozvíjať si geografické učivo o planéte Zem, o jej pohyboch a dôsledkoch týchto
pohybov, spoznávať základné súhvezdia a planéty na nočnej oblohe.
7. februára sa žiaci 8. triedy zúčastnili besedy na tému Ústavný súd SR, trestné právo a
mimosúdne vyrovnanie sporov. Cieľom bolo zvýšiť právne povedomie žiakov.
Spomedzi exkurzií stojí za zmienku aj exkurzia do Národnej rady SR – kde mali žiaci
možnosť oboznámiť sa s priestorom a pravidlami práce NRSR.
Deviataci sa 22. mája 2014 zúčastnili zaujímavého podujatia v Mestskom múzeu –
interaktívneho programu o I. svetovej vojne, ktorý bol zameraný na regionálne dejiny Slovenska a
bol spojený s výstavou.
29. mája 2014 navštívili deviataci hrad Devín, kde si pozreli výstavu Devín v čase
Konštantína a Metoda a celý hradný areál s cieľom poznávania slávnych kapitol našej histórie.

VZDELÁVACIA OBLASŤ - UMENIE A KULTÚRA
VÝCHOVY
Žiaci absolvovali viacero filmových a divadelných predstavení a koncertov.
S veľkým úspechom sa stretla aj návšteva novej budovy Základnej umeleckej školy Jána
Albrechta v Petržalke. Žiaci prvého stupňa mali možnosť vypočuť si a aktívne sa zapojiť do
výchovného koncertu kvarteta tejto školy a oboznámiť sa s jednotlivými sláčikovými nástrojmi.
V rámci prierezovej témy regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra sa žiaci prvého
stupňa zúčastňovali alternatívneho vyučovania v Centre voľného času na Štefánikovej ulici.
Vyskúšali si prácu s hlinou, glazovanie a drôtikovanie.
V rámci výtvarnej výchovy sa žiaci prvého stupňa zúčastnili aj tvorivých dielní v
Slovenskej národnej galérii, kde sa oboznámili s minulosťou prostredníctvom fotografií, a s
možnou tvorbou vynálezov v budúcnosti.
Žiaci 8. a 9. triedy sa 19. decembra 2013 zúčastnili verejnej generálky vianočného
koncertu v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Bol to veľmi pekný umelecký zážitok.
Vypočuli si koncert v podaní Slovenskej filharmónie a obľúbené vianočné a gospelové piesne v
podaní vokálnej skupiny Fragile a Bratislavského chlapčenského zboru.
V rámci hudobnej a náboženskej výchovy sa žiačka 4. A triedy Zoe Fáberová zúčastnila
speváckej súťaže, ktorú vyhlásil GBÚ ECAV na Slovensku, Duchovná pieseň. Cieľom súťaže je
motivovať žiakov k poznávaniu a spievaniu duchovnej piesne. Celoslovenské kolo sa uskutočnilo 7.
máj 2014 v Evanjelickej spojenej škole v Martine. Zoe Fáberová súťažila v 2. kategórii s piesňami

ES 453 – Ježiši drahý, poklad môj a piesňou Ako jeleň dychtí... Za svoj prejav získala 1. miesto.
Na celoslovenskej výtvarnej súťaži s duchovným zameraním Vivat Georgius Tranoscius
získali sestry Daša (9.A) a Tamara Uhrinové (príma A) 1. miesto vo výtvarnej časti súťaže. Tamara
Uhrinová sa 7. mája 2014 zúčastnila slávnostného vyhodnotenia v Liptovskom Mikuláši, kde
prevzala ocenenie.
Žiaci 7. triedy na hodinách tvorivého písania v skupinách nacvičili krátke divadelné
predstavenia, pre ktoré si sami vytvorili scenár a pripravili rekvizity. Najlepšie divadielka zahrali
20. júna žiakom 1. a 2. ročníka.
V rámci prierezovej témy osobnostný a sociálny rozvoj mal dôležitú úlohu výchovnú i
informačnú aj v tomto školskom roku projekt Ministerstva vnútra SR Správaj sa normálne.
Projekt je určený pre žiakov piateho ročníka s cieľom zvýšiť ich právne vedomie, skvalitniť ich
sociálne správanie a zvýšiť úctu k hodnotám vytváraných spoločnosťou. Cieľom projektu je najmä
budovanie dôvery medzi políciou, školou, dieťaťom, rodinou a verejnosťou. podplukovník Mgr.

Milan Petrula pravidelne raz do mesiaca pracoval so žiakmi 5.A triedy a pomocou pracovných
listov priblížil žiakom desať zaujímavých tém.
V rámci prierezovej témy Výchova k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu sa žiaci 8.
ročníka zúčastnili video prednášky SEX, AIDS a VZŤAHY.
Všetky tieto podujatia organizované školou ako aj účasť našich žiakov na súťažiach boli
okrem iného aj naším konkrétnym vkladom v prevencii drogových závislostí. Práve tieto podujatia
sú najlepším prostriedkom na rozvoj pozitívnych záujmov našich žiakov, a tým aj prostriedkom na
aktívne odbúravanie negatívnych vplyvov na mladú generáciu.
V rámci bezpečnosti cestnej premávky absolvovali všetci žiaci EZŠ na 1. stupni dvakrát v
tomto školskom roku teoretický výcvik a žiaci 4. ročníka vypracovávali v decembri testy z
dopravnej výchovy.
Žiaci EZŠ mali zároveň možnosť zapojiť sa do popoludňajších aktivít – hodín výtvarného
ateliéru, hodín spevu, klavíra, či flauty, ktoré v spolupráci s EZŠ poskytovala Súkromná umelecká
škola Ružová dolina.

VZDELÁVACIA OBLASŤ - ČLOVEK A HODNOTY
EVANJELICKÉ A. V. NÁBOŽENSTVO
Žiaci väčšinou zvládajú predmet evanjelické náboženstvo s výborným prospechom avšak u
niektorých žiakov je badateľný aj nezáujem a nedostatočná domáca príprava. Tých sa snažíme
motivovať k lepším výsledkom. Poznatky získané na predmete Evanjelické náboženstvo majú žiaka
motivovať k ďalšiemu štúdiu a taktiež budovať a viesť ho k osobnému vzťahu k Pánu Bohu.
Uplynulý školský rok sa PK EVN zapojila do nasledujúcich aktivít:
Súťaže
Biblická olympiáda. Na celoslovenskom kole sa zúčastnilo 71 súťažiacich, ktorí súťažili v
dvoch skupinách - osobitne štátne a cirkevné školy. Obe skupiny boli rozdelené do štyroch
kategórií. Tohtoročné témy biblickej súťaže vybrala odborná porota. Zo Starej zmluvy – Králi
zameranie na kráľa Dávida – a z Novej zmluvy – Ježišove reči. Súťažné testy boli veľmi náročné,
ale výsledky ukázali, že príprava súťažiacich a ich vedomosti boli na vysokej úrovni. Dôkazom
významu tejto súťaže je, že diplomy pre víťazov podpísal priamo minister školstva Dušan
Čaplovič a generálny biskup Miloš Klátik. Víťazi školského kola Evanjelickej základnej školy
získali v celoslovenskom kole Biblickej olympiády na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci:

v I. kategórii – Barbora Dobrocká (4.A) 3. miesto
v II. kategórii – Mozola Peter (5.A) - nezúčastnil sa
Žiaci našej školy preukázali skvelé vedomosti a aj ich správanie bolo výborné. Srdečne im
blahoželáme. Sme vďační všetkým, ktorí túto súťaž akokoľvek podporili. Za cenu, ktorú pre
absolútneho víťaza súťaže (notebook) aj tento rok darovala Nadácia Jana Amosa Komenského,
ďakujeme. Tento rok sa absolútnym víťazom stala žiačka Anna Drusková z Evanjelickej spojenej
školy v Liptovskom Mikuláši, ktorá súťažila v 2. kategórii a dosiahla najvyššie percento úspešnosti
98,37 %.
V Evanjelickej spojenej škole v Martine sa 7. mája 2014 zišli deti a žiaci evanjelických škôl
na prvom ročníku súťaže Duchovná pieseň. Účastníkov privítal Jozef Sopoliga, riaditeľ
Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorá v spolupráci s Misijno-vzdelávacím oddelením GBÚ
ECAV na Slovensku organizačne zabezpečila priebeh súťaže. Za našu ZŠ sa tejto súťaže zúčastnila
žiačka Zoe Ester Fáberová zo 4. ročníka. V 2. kategórii získala 1. miesto piesňami: Ježiši drahý,
poklad môj a piesňou Ako jeleň dychtí...
Besedy, exkurzie
Žiaci 7. ročníka navštívili evanjelické kostoly na území Bratislavy, prehliadli si Veľký a
Malý kostol na Panenskej ulici, Nový kostol na Legionárskej ulici. Dozvedeli sa o histórii a stavbe
tolerančných kostolov a rovnako aj kostola, stavaného v štýle 20-tych rokov minulého storočia.
Žiaci 9. ročníka absolvovali exkurziu do Múzea židovskej kultúry, kde sa zamerali
predovšetkým na náboženské zvyky a praktiky.
Každoročne sa pred Vianocami konajú aj vianočné besiedky na 1. stupni, kde svojím
programom chcú deti pozdraviť svojich rodičov, starých rodičov a známych.
Naďalej pokračuje spolupráca s Detskou misiou, a to v Školskom klube dvakrát do
mesiaca formou biblického rozprávania a zábavných hier, či kvízov. Tieto stretnutia boli
obohatením pre deti a prispeli k ich duchovnému a etickému rastu.
V letných mesiacoch poriada detská misia letné tábory, ktorých sa zúčastňujú aj naši žiaci.
V rámci ŠKD pravidelne pracoval Misijný krúžok.
Úspešná je aj spolupráca s Evanjelickou diakoniou: v rámci ŠKD môžu deti využívať voľný čas
na relax v priestoroch KROK – tu sa stretávajú a navzájom duchovne obohacujú, budujú nové
kamarátstva v bezpečnom prostredí pod dohľadom pracovníkov Evanjelickej diakonie. Považujeme
to za veľkú pomoc pre pracujúcich rodičov, ktorí vychovávajú teenagerov a môžu mať istotu, že
svoj čas trávia zmysluplne v prostredí ECAV.
Spolupráca s EBF UK prebehla aj v tomto školskom roku. Poslucháči EBF UK pod
vedením odborného asistenta Mgr. Milana Juríka, PhD absolvovali praktikum katechetiky v

triedach prvého stupňa. Úroveň vyučujúcich bola primeraná ich skúsenostiam a vedomostiam.
Napriek zmenám vyučujúcich študentov, žiaci dokázali akceptovať ich prístup a metódy vyučovania
a správali sa slušne počas týchto hodín. Študenti teológie prichádzali dvakrát do mesiaca počas
októbra a novembera.
Výzdoba školy v tomto školskom roku bola vedená v súlade s aktuálnymi obdobiami
cirkevného roka, pamätnými dňami, sviatkami a inými významnými udalosťami. Taktiež žiaci
prezentovali na nástenkách školy svoje projekty vypracované na hodinách náboženstva na zadané
témy vyplývajúce z tematických plánov: Cirkevný rok, 10 Božích prikázaní, Svetové náboženstvá.
So žiakmi 2. až 6 ročníka EZŠ sme na hodinách náboženstva aktívne využívali aj časopis
Dúha, ktorý si žiaci predplatili. Časopis bol výbornou pomôckou. Žiaci si mohli overovať svoje
vedomosti v rôznych biblických kvízoch, tajničkách a zábavných úlohách. Zároveň bol hodnotným
zdrojom duchovného povzbudenia a rastu, ktoré deti získavali čítaním si prerozprávaných
biblických príbehov, či zaujímavých rubrík, biblických zamyslení.
V posledný júnový víkend sme sa spolu s niekoľkými žiakmi zúčastnili Cirkevných dní v
Spišskej Novej Vsi. V programe evanjelických škôl vystúpili žiaci EZŠ s pásmom o Galilejských
rybároch. Celocirkevné dni sú venované budovaniu evanjelického povedomia.
Školské služby Božie
V tomto školskom roku sa konali pravidelné Služby Božie na významné cirkevné sviatky. Žiaci
našej školy sa aktívne zapojili do programu služieb Božích
Školské služby Božie v šk. roku 2013/2014
Dátum:

Kazateľ:

02.09.2013Mgr.

Milan Krivda – biskup ZD ECAV na Slovensku

29.10.2013

Mgr. Ján Kolesár – konsenior BA seniorátu, zb. farár – Petržalka

20.12.2013

Mgr. Anna Polcková – zborová farárka Bratislava -Staré mesto

08.01.2014

Mgr. Karolína Konopeusová, - duchovná správkyňa EZŠ

16.04.2014

ThDr. Andrea Lukačovská − zborová farárka-konseniorka,
Sládkovičovo

29. 05.2014

Mgr.v Karolína Konopeusová,- duchovná správkyňa EZŠ

09.06.2014

Mgr. Karolína Konopeusová, - duchovná správkyňa EZŠ

27.06.2014

Mgr. Milan Jurík, PhD. - duchovný správca EBF UK

V tomto školskom roku sa školských služieb Božích zúčastnili aj deti z Evanjelickej
materskej školy Tupolevova a to 16.4.2014, kedy sme mali služby Božie pred Veľkou Nocou a
9.6.2014 na službách Božích na 2. sviatok Svätodušný. V tejto spolupráci chceme pokračovať aj v
budúcom školskom roku.

Veľký význam vo výchovnom pôsobení na žiakov mala aj ich aktívna účasť na službách
Božích, konaných pri významných príležitostiach cirkevného roka a školy. Aj pri týchto
príležitostiach sme mali možnosť vidieť výsledky nášho výchovného pôsobenia.
V rámci spolupráce s cirkevným zborom ECAV Bratislava – Staré Mesto vystúpili žiaci 2. a
3. ročníka na detských večerných službách Božích v Malom kostole na rôzne témy.
Žiaci 2. a 3. ročníka pripravili vystúpenie pre seniorov v Evanjelickom dome sociálnych
služieb na Partizánskej ulici.
Učiteľky a vychovávateľky upevňovali u detí náboženské cítenie pravidelnými modlitbami
na začiatku a konci vyučovania, pred obedom a nácvikom programu s náboženskou tematikou.
VZDELÁVACIA OBLASŤ - ZDRAVIE A POHYB
TELESNÁ VÝCHOVA / TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
Pozoruhodné sú aj mnohé úspechy žiakov v športových súťažiach i napriek tomu, že
podmienky na vyučovanie telesnej výchovy sú obmedzené. O to viac treba vyzdvihnúť trpezlivú a
náročnú prácu Mgr. Kovačikovej, učiteľky telesnej výchovy, ktorá žiakov priviedla k takým
úspechom ako je 1. miesto v okresnom kole vo florbale starších žiakov.
V športových súťažiach uspeli naši žiaci
v okresných kolách:
 Futbal - 2. miesto - mladší žiaci
 Florbal – 1. miesto - starší žiaci
 Florbal - 3. miesto - mladší žiaci
 Volejbal - 4. miesto - žiačky
 Stolný tenis - 5. miesto – žiačky
 Stolný tenis - 6. miesto – žiaci
Od 16. do 21. februára 2014 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu v
rakúskom Semmeringu. Cieľom v rámci ochrany života a zdravia bolo zdokonaliť sa v lyžovaní a
upevňovanie zdravia.
V čase od 14. do 17. mája sa prihlásení žiaci 9. triedy zúčastnili medzinárodného
stolnotenisového turnaja hendikepovaných športovcov Slovakia Open 2014. Turnaj sa konal pod
záštitou predsedu Slovenského paraolympijského výboru, pána Jána Riapoša. Naši žiaci pomáhajú
so zbieraním loptičiek a ďalšími potrebnými činnosťami. Za svoju prácu dostali od organizátorov
písomné poďakovanie.

VÝCHOVNÉ PÔSOBENIE
Samozrejme, ruka v ruke so vzdelávacím snažením celého pedagogického kolektívu, sú v
centre našej pozornosti aj otázky výchovného pôsobenia na našich žiakov. V tomto smere
rozhodujúcu úlohu zohrávajú výchovné predmety a to evanjelické náboženstvo, občianska náuka,
hudobná výchova, výtvarná výchova, ale aj humanitné predmety. Je veľmi dobré, že na hodinách
náboženskej výchovy sa venuje dostatok priestoru mnohým problémom, ktoré trápia nielen
spoločnosť, ale aj mladých ľudí. Niekedy učitelia nahrádzajú zaneprázdnených rodičov, keď
diskutujú, vysvetľujú a učia vidieť a chápať širšie súvislosti. Ide hlavne o prevenciu
protispoločenských javov, kriminality a drogovej závislosti, výchovu k manželstvu a rodičovstvu,
ktoré celkom prirodzene žiakov zaujímajú a oni potrebujú vhodné a správne usmernenie i
vytváranie dostatočného priestoru na diskusiu a výmenu názorov so svojimi pedagógmi.
V snahe pomôcť žiakom s výchovnými problémami alebo s poruchami učenia sme aj v
tomto školskom roku využívali služby - Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie (ďalej – CPPPaP) pre Bratislavu I na Brnianskej ulici.
Psychológovia sa zúčastnili aj pedagogickej rady, kde oboznámili pedagógov so spôsobmi
efektívneho zvládania stresových situácii a poskytli návod na zvládanie agresie žiakov.
Okrem práce s celými triednymi kolektívmi ponúkli individuálne konzultácie pre žiakov a
ich zákonných zástupcov.
Mravné aspekty medziľudských vzťahov sme rozvíjali v duchu výchovy v evanjelickej
viere, Dohovoru o právach dieťaťa, Deklarácie práv dieťaťa a ďalších dokumentov. Myšlienky
týchto dokumentov sa prelínali celým výchovno-vzdelávacím procesom. Osobitnú úlohu tu zohrali
predovšetkým humanitné a výchovné predmety.
Činnosť koordinátora prevencie vychádzala z plánu práce koordinátora, plánu práce školy,
ale zahŕňa aj okamžité riešenie aktuálnych problémov, ktoré sa na škole vyskytnú. Vo svojej práci
využíval skúsenosti z dlhoročnej pedagogickej praxe, ale aj odbornú pomoc psychológov z CPPPaP
Brnianska 47, Bratislava, ktorí pre našu školu pripravili nielen preventívne programy, ale aj
odbornú pomoc pri riešení problémov, podozrenia na šikanu a ponúkli program pre triednych
učiteľov a aj vychovávateľky.
Koordinátor prevencie zabezpečoval účasť odborníkov z CPPPaP v jednotlivých triedach,
vyplnenie prihlášok triednymi učiteľkami, kde popísali a špecifikovali potreby programov pre svoje
triedy. Koordinátor prevencie zabezpečoval rovnomerné využívanie času odborníkov v jednotlivých
triedach tak, aby žiakom neodpadávali vždy tie isté hodiny, teda aby psychológovia chodili v rôzne
dni a rôzne hodiny.

Program realizovaný v jednotlivých triedach EZŠ:
 1. ročník: „Atmosféra v triede“ a „Teambuilding“ – spoznávanie sa navzájom, utváranie
kamarátskych vzťahov. Bolo tiež potrebné riešiť vzniknutú neočakávanú situáciu po zistení
vážnej choroby pani učiteľky, pretože deti citlivo reagovali na pocit nepohody v triede.
 2., 3. a 4. ročník: programy s PhDr. Bednárovou a špeciálnou pedagogičkou Mgr.
Kňazeovou.
 7., 8. a 9. ročník: „Atmosféra v triede“ – nadviazanie na program z minulých školských
rokov, prejavy šikany na školách, ako sa efektívne učiť, priateľstvá, lásky a vzťahy medzi
rovesníkmi.
 V 9. triede bol prezentovaný koncom školského roka pred prázdninami aj nový preventívny
program: „Obchodovanie s ľuďmi“.
 Vo vyšších ročníkoch EZŠ realizovala program: „Prevencia drogových závislostí“ a
„Trestnoprávna zodpovednosť vyplývajúca z veku žiakov“ – poručíčka Mgr. Jana
Ďurkovičová, referent špecialista skupiny prevencie vnútorného odboru Okresného
riaditeľstva PZ BA I.
 1. až 7. ročník sa zúčastnili akcie „Deň polície“ – kde videli názorné ukážky práce polície s
technikou a služobnými psami.
Okrem preventívnych programov pre triedy, sme na výchovných komisiách a mimoriadnych
TARR riešili aj konkrétne prípady porušovania školského poriadku a prejavy šikany voči učiteľom
za účasti rodičov žiakov. ( Krčmár – 7.ročník).
K efektivite preventívnych aktivít a programov prispieva účasť koordinátorky prevencie na
metodických a supervíznych stretnutiach v CPPPaP, Brnianska 47, Bratislava. Avšak aj tento
školský rok situácia v škole nie vždy dovolila účasť na stretnutí, pretože učitelia často navštevovali
rôzne typy vzdelávania, chodili k lekárom a bolo treba zabezpečiť prevádzku v škole.
Pre budúce

školské roky je potrebné sa zamerať viac na prácu triednych učiteľov a

zefektívniť jej výsledky, aby problémy v triedach riešili predovšetkým triedni učitelia v spolupráci s
duchovnou správkyňou.
TESTOVANIA
Žiaci 9. ročníka sa na hodinách SJL a MAT pripravovali na monitorovanie vedomostí a na
prijímacie pohovory na SŠ. 12. marca 2014 sa zúčastnili Testovania 9, kde ich celková úspešnosť v
slovenskom jazyku bola 70,83% (percentil v rámci základných škôl je 89), celoslovenský priemer
testovania je 62% . V matematike dosiahli úspešnosť 61,67% (percentil v rámci základných škôl je
76), celoslovenský priemer je 53%.

PRÁCA DUCHOVNEJ SPRÁVKYNE
SLUŽBY BOŽIE
Služby Božie sa konali podľa dopredu pripraveného plánu služieb Božích. Aj v tomto
školskom roku sme rozdelili služby Božie zvlášť pre školu na Palisádach a zvlášť pre školu na
Vranovskej. Spoločné sme mali služby Božie na začiatok školského roka, služby Božie k Vianociam
a Služby Božie na koniec školského roka. 29. októbra 2013 sme mali slávnostné otvorenie
vynovených priestorov školy - nová maľba, elektrické osvietenie, nový vestibul. Toto slávnostné
otvorenie sme začali Božím slovom, modlitbou sestry duchovnej správkyne a prestrihnutím pásky
dištriktuálnym dozorcom PaedDr. Vladimírom Danišom. Slávnostné otvorenie spestrili naši žiaci
svojím programom.
Počas jednotlivých služieb Božích sa zapájali deti a aj učitelia čítaním biblického textu,
modlitbami, spevom a vlastným programom. V tomto školskom roku sa školských služieb Božích
zúčastnili aj deti z EMŠ na Tupolevovej a to 16. 4. 2014, kedy sme mali služby Božie pred Veľkou
Nocou, kde nás pozdravili deti svojou piesňou na začiatku sl. Božích. Stretli sme sa aj 9. 6. 2014 na
službách Božích na 2. sviatok Svätodušný.
Na záver školského roka sme mali mládežnícke služby Božie, kde sa zapojili do programu
žiaci čítaním biblického textu a modlitbami, pod duchovným dohľadom sestier spirituáliek Mgr.
Karolíny Konopeusovej a Mgr. Evy Guldanovej (duchovnej správkyne Evanjelického lýcea).
Tak ako každý rok aj v tomto školskom roku sa na našej škole organizoval adventný bazár.
Žiaci 1. – 4. ročníka sa zapojili svojím vianočným programom na hlavných službách Božích v 2.
adventnú nedeľu vo Veľkom chráme Božom na Panenskej ulici. Po službách Božích sa uskutočnil
Adventný bazár v priestoroch bývalého Evanjelického lýcea, kde svoje výrobky predávali žiaci I. a
II. stupňa EZŠ, a aj žiaci EL, ktoré vyrobili pod vedením svojich triednych učiteliek a
vychovávateliek. Tieto výrobky si mohli rodičia a priatelia EZŠ a EL zakúpiť, a tak podporiť žiakov
a našich škôl. Výťažok z adventného bazára bol použitý ako príspevok do jednotlivých triednych
fondov, no nemalá čiastka bola poukázaná aj na partnerskú školu pre hluchoslepé deti v
Červenici.
11. 3. 2014 sa konali Pôstne služby Božie pre zamestnancov školy a konfirmovaných
žiakov, spojené s prisluhovaní Večere Pánovej v Malom kostole na Panenskej ulici.
Žiaci EZŠ sa pravidelne zúčastňovali rodinných služieb Božích v cirkevnom zbore
Bratislava – Staré mesto, kde sa aj aktívne zapájali svojím programom, ktorý si pripravili pod
vedením svojich triednych učiteliek a vychovávateliek.
Slovo Božie, ktoré je základom našej viery pravidelne zaznievalo na všetkých hodinách

Evanjelického a.v. náboženstva, na Službách Božích, ale aj počas iných aktivít v škole. Pracovné
porady pravidelne začínali slovom Božím a modlitbou. Raz v mesiaci sa konali aj biblické hodiny
pre pedagogických a aj nepedagogických zamestnancov školy.
PASTORÁLNA ČINNOSŤ
Pastorálne rozhovory prebiehali počas tohto roku so žiakmi, rodičmi i učiteľmi. Počas
pastorálnych rozhovorov sme riešili aj osobné problémy žiakov, týkajúce sa rodinného zázemia,
problémov v škole a riešili sme aj problémy so správaním, či nevhodným oblečením. Častokrát bolo
potrebné hlavne rodičom vysvetliť, že dané oblečenie alebo správanie sa nie je vhodné na cirkevnej
škole, kde sú určité pravidla dané školským poriadkom.
SPOLUPRÁCA S CIRKEVNÝMI ZBORMI V BRATISLAVE
Spolupráca s evanjelickými a.v. cirkevnými zbormi v Bratislave sa uskutočňuje na viacerých
úrovniach. Naše školské služby Božie sa pravidelne konajú v chráme Božom na Panenskej ulici.
Naši žiaci, ktorí sú členmi jednotlivých cirkevných zborov ECAV, sa zúčastňujú konfirmačnej
prípravy v 1. aj 2. ročníku. Žiaci, ktorí sú už konfirmovaní sa zúčastňujú pravidelných stretnutí
pre dorast. Mladší žiaci sa pravidelne zúčastňujú detských besiedok a aj pravidelných detských
služieb Božích, ktoré pripravujú cirkevné zbory v Bratislave a okolí. Deti z Petržalskej časti sa
aktívne zapájajú do detského speváckeho zboru Plamienok, ktorý vznikol minulý rok.
V letných mesiacoch sa uskutočňujú letné tábory cirkevných zborov Bratislava – staré
mesto a Bratislava - Petržalka, ktorých sa zúčastňujú aj naši žiaci.
Vzhľadom na to, že naši žiaci sú nielen obyvateľmi Bratislavy, ale aj jej širokého okolia,
vedieme ich a povzbudzujeme ich k aktívnej účasti v ich vlastných cirkevných zboroch.

ZÁVER
Martin Luther: „Tou jedinou pravou kresťanskou vierou, tým skutočným dielom Ducha
Svätého nie je viera, ktorá Krista volá Pánom, ale ktorá ho volá mojím Pánom.“
Tak, ako sme v úvode biblického zamyslenia počuli, chceme aj na našej škole jasne hlásať
evanjelium Krista, aby deti poznali, že Ježiš Kristus môže byť ich osobným Pánom, preto sme radi,
že Pán Boh sa priznáva aj k našej práci a požehnáva ju svojou láskou, milosťou a pokojom.
Napriek mnohým problémom, ktorými sme museli prejsť v tomto školskom roku na našej škole,
sme vďační, že na konci vyznávame, že Kristus je môj Pán. Prosiac, aby neopúšťal ale priznával sa
k dielu, ktoré sme konali, a konať chceme na našej škole.

MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY, PODPORUJÚCE VÝCHOVNÉ CIELE ŠKOLY
Na vytvorenie lepších podmienok na mimoškolskú činnosť žiakov sme aj tento rok využili
vzdelávacie poukazy, ktoré poskytli rodičia škole na záujmovú činnosť svojich detí. Tak sme mohli
otvoriť krúžkov podľa záujmu žiakov: krúžok, športovo-relaxačný, krúžok šikovných rúk a tvorivé
dielne. Žiaci základnej školy chodili na krúžok florbalu, ktorý sa viedol na Evanjelickom lýceu

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Vo výchovnom pôsobení na našich žiakov má svoje pevné miesto práca školského klubu
detí (ŠKD). Činnosť ŠKD bola zameraná na rozvoj osobnosti žiakov 1. stupňa EZŠ. Výchovné
štandardy v ŠKD veľmi úzko nadväzovali na vzdelávacie štandardy v škole. Boli zahrnuté v
jednotlivých tematických oblastiach výchovy v ŠKD.
Spoločensko-vedná oblasť
V každom oddelení sme zabezpečili riadený rozhovor s deťmi ohľadne zodpovednosti,
dodržiavania vnútorného poriadku školského klubu a ochrany školského majetku. Upevňovanie
náboženského cítenia a úctu k rodičom sme realizovali cez spoluprácu s Detskou misiou, ktorá
pripravila pre deti v 1. - 3. oddelení program s náboženskou tematikou raz do mesiaca. Deti sa tiež
zúčastnili a vystupovali na detských službách Božích a pravidelne sa modlili pred obedom.
Prevenciu proti sociálno-patologickým javom sme zabezpečovali spoluprácou s
Evanjelickou diakoniou, návštevami nízkoprahového centra KROK raz za týždeň. Humanitné
cítenie a pozitívny vzťah k deťom so zdravotným postihnutím sme podporovali pri zhotovovaní
výrobkov na Vianočný bazár. Z finančného výťažku z predaja poskytli žiaci finančnú podporu pre
hlucho-slepé deti v Červenici.
Žiakov sme viedli k úcte ku kultúrnym a historickým hodnotám prehliadkou Starého
mesta Bratislavy, ktorá bola spojená s výkladom sprievodkyne. Návštevou Vianočných trhov 2. a 3.
oddelenia a prehliadkou stánkov s remeselníckymi výrobkami sme budovali u detí vzťah a úctu k
slovenským ľudovým tradíciám a zvykom. Zabezpečili sme besedu o hudobných povolaniach
spojenú s hudobnými ukážkami rodičov a detí pre všetky oddelenia. Pre upevnenie bezkonfliktnej
komunikácie, empatie a vylepšenie detských vzťahov sme uskutočnili burzu hračiek vo všetkých
oddeleniach, kedy si deti menili hračky medzi sebou.

Pracovno-technická oblasť
Jemnú motoriku u detí sme rozvíjali vystrihovaním, kreslením, modelovaním, skladaním z
papiera, prácou s prírodnými materiálmi, hrou so skladačkami a legom vo všetkých oddeleniach. V
rámci pracovno-technickej výchovy, deti pripravili darčeky pre budúcich prvákov, tiež darčeky
ku Dňu matiek a otcov, výzdobu tried, jedálne a školského klubu k Vianociam, k Veľkej noci a
ročným obdobiam vo všetkých oddeleniach. Získavanie základov zručností potrebných pre
praktický život sme u detí zabezpečili seba-obslužnou činnosťou a upratovaním hračiek v triedach a
v školskom klube. Lego - robotiku v Centre voľného času na Štefánikovej ulici prvý polrok
navštevovalo raz do týždňa 6 detí a druhý polrok 5 detí.
Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť
Táto oblasť bola zameraná na získanie základných hygienických návykov a relaxáciu
pravidelným pohybom, na kolektívne loptové, pohybové a súťaživé hry, vychádzky, otužovanie a
uvedomovanie si základných princípov zdravého životného štýlu. Tieto úlohy sme zabezpečili
pravidelnými vychádzkami do Prezidentskej záhrady, plaveckým výcvikom v bazéne Slovnaftu,
ktorého sa zúčastnilo 20 detí a kurzom korčuľovania v Hokejovom klube Petržalka, ktorého sa
zúčastnilo 17 detí. O škodlivosti fajčenia, alkoholu, iných drog a o ochrane zdravia sme deti
informovali riadenými rozhovormi v jednotlivých oddeleniach. Odbúravanie stresu sme zabezpečili
cvičením na fit loptách. Upevňovanie základných hygienických návykov u detí sme rozvíjali
umývaním rúk a pravidelným vetraním v triedach.
Esteticko-výchovná oblasť
V priebehu školského roka sme kládli dôraz na rozvíjanie estetického cítenia detí, hlavne
prostredníctvom kultúrnych podujatí. Navštívili sme:
-

Návšteva medzinárodnej výstavy kníh, Bienálne ilustrácií Bratislava – 3. oddelenie

-

Návšteva filmového predstavenia Medvedík a myška v kine Mladosť – 2. a 3. oddelenie

-

Návšteva výstavy o Jánošíkovi, výstava žiakov ZUŠ Ľudovíta Rajtera – 1. oddelenie

-

Maľovanie na sklo a zhotovenie obrázkov v ÚĽUV-e – 2. oddelenie

-

Návšteva výstavy Zvukofónia nemeckého hudobného výtvarníka Michaela Brodkeho v
Bibiane – 1., 2., a 3. oddelenie

-

Rozvíjanie základov vzťahu k umeniu a zároveň prejavovanie úcty k starším ľudom sme
zabezpečili nacvičením kultúrneho programu pre seniorov v Evanjelickom dome

sociálnych služieb, kde vystúpili deti 1. a 3. oddelenia
Deťom sme vytvorili priestor pre rozvoj talentov a špecifických schopností pri príprave
vianočného programu vo všetkých oddeleniach – besiedka k Vianociam s účasťou na Vianočnom
bazáre a predávaním vlastných výrobkov – 1., 2. a 3. oddelenie.
Prírodovedno-enviromentálna oblasť
Táto oblasť bola zameraná na poznávanie základných princípov ochrany životného
prostredia, pozorovania zmien v prírode podľa ročného obdobia. V každom oddelení sme
uskutočnili debatu o dodržiavaní základných zásad zdravej výživy a o príčinách rôznych
ochorení. Zabezpečili sme besedu s očnou lekárkou z radov rodičov pre všetky oddelenia, aby deti
pochopili význam ochrany zdravia. Viedli sme deti k osvojeniu si základných postupov pri
príprave studených jedál vo všetkých oddeleniach. Realizovali sme to nasledujúcim spôsobom:
deti si priniesli z domu potrebné suroviny na prípravu sladkých a slaných jedál, spoločne s
vychovávateľkami pripravili chutné studené misy a pohostenie pre ostatných spolužiakov. Najlepší
šéfkuchár bol odmenený vecnými darmi.
Prírodovedný krúžok v Centre voľného času na Štefánikovej ulici prvý polrok raz
týždenne navštevovalo 12 detí a druhý polrok 14 detí. Deti tu získavali kladný vzťah k prírode a k
zvieratám. Počas letných prázdnin si tri detivzali domov zvieratká z Centra voľného času (slimáka,
škrečka a korytnačku) a starali sa o.
Vzdelávacia oblasť
Rozvoj slovnej zásoby sme zabezpečili cez zmyslové hry, rôzne doplňovačky a didaktické
hry. Kladný vzťah ku knihám a rozvoj čitateľskej gramotnosti sme podporovali individuálnym
čítaním v oddeleniach, požičiavaním kníh z mestskej knižnice a spoločným čítaním v Mestskej
knižnici z knihy Osmijankove rozprávky. Pravidelnú a systematickú prípravu na vyučovanie sme
realizovali opakovaním prebranej učebnej látky každý deň. Deti vo všetkých oddeleniach sme viedli
k samostatnosti pri písaní domácich úloh. Deti v prvom oddelení prvý polrok precvičovali domáce
úlohy na papieri a druhý polrok sme ich už začali viesť k písaniu úloh priamo do zošitov.
Úlohy stanovené plánom práce sa nám vďaka snahe kolektívu vychovávateliek podarilo
splniť. Aj v novom školskom roku budeme vychádzať z dosiahnutých výsledkov a skvalitňovať
výchovno-vzdelávací proces. Za cieľ si kladieme väčší dôraz na prevenciu voči ochoreniam, na
pravidelný pobyt vonku na čerstvom vzduchu a ochranu majetku školy.

ŠKOLA V PRÍRODE
V školskom roku 2013/2014 sa vzhľadom na viaceré zmeny v zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu nepodarilo zorganizovať pobyt žiakov 1. stupňa v škole v prírode.
SPOLUPRÁCA S CIRKEVNÝMI ZBOROMI
Spolupráca s cirkevnými zbormi v Bratislave sa naďalej prehlbuje, vyučujúce náboženstva
pripravili so žiakmi program na rodinné služby Božie v Malom kostole na Panenskej ulici, ktoré
sa konali pravidelne raz do mesiaca. Našou snahou je priviesť do kostola aj rodičov, ktorí nie sú
častými návštevníkmi evanjelických bohoslužieb.
Veľký význam vo výchovnom pôsobení na žiakov mala aj ich aktívna účasť na službách
Božích, konaných pri významných príležitostiach cirkevného roka a školy. Aj pri týchto
príležitostiach sme mali možnosť vidieť výsledky nášho výchovného pôsobenia. Pri príležitosti
služieb Božích vystúpili žiaci s programom.
SPOLUPRÁCA S RODIČMI
Spolupráca s Radou rodičov bola aj v tomto školskom roku úspešná. Vďaka pochopeniu
celoškolského výboru Rady rodičov sme obohatili niektoré kabinetné zbierky o ďalšie pomôcky.
Z iniciatívy Rady rodičov sa konal v čase adventu Vianočný bazár, na ktorom sa predávali
vianočné predmety zhotovené deťmi 1. a 2. stupňa. Z prostriedkov získaných na vianočnom bazáre
boli zakúpené ďalšie pomôcky do kabinetu náboženskej výchovy a časť finančných prostriedkov
bola venovaná pre hlucho-slepé deti v Červenici.
Za výdatnej finančnej pomoci Rady rodičov Palisády 57 sa EZŠ podarilo opraviť a obnoviť
priestory vstupného vestibulu školy a vstupnej brány, čím sa vytvorila príjemnejšia a
bezpečnejšia čakacia zóna.

I) Výsledky inšpekčnej činnosti
Komplexná inšpekcia po roku 2000 nebola vykonaná.

J) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Evanjelická základná škola sídli od 30. júna 2010 opäť iba v jednej budove, v budove na
Palisádach 57. Budovu má škola v prenájme.
Budova na Palisádach je majetkom Cirkevného zboru ECAV Bratislava – Staré mesto.
Nájomná zmluva je uzatvorená do júna 2016. Budovu sme mali od r. 1993 poskytnutú bezodplatne,
v rokoch 2005 až 2009 bolo stanovené nájomné – započítavanie investovaných prostriedkov do
rekonštrukcie jedálne. Od roku 2010 máme budovu v prenájme zadarmo.
Škola má špeciálnu počítačovú učebňu s 18 počítačmi. Tri z nich sú na dobrej technickej
úrovni (zabezpečené z eurofondov NUCEM v škol. roku 1013/2014). Ostatné počítače technicky
zaostávajú za softverovým vybavením, ktoré žiaci využívajú najmä vo vyšších ročníkoch ZŠ.
Procesory počítačov majú slabú výkonnosť, pracujú veľmi pomaly a často zamŕzajú. Učebňa je
využívaná hlavne na vyučovanie predmetov informatická výchova a informatika, ktoré sa vyučujú v
druhom až deviatom ročníku. Internet používali vo veľkej miere žiaci 2. stupňa EZŠ a informácie z
neho využívali na vypracovanie projektov v mnohých predmetoch.
Žiaci majú prístupnú aj knižnicu anglického jazyka. Väčšina titulov kníh, novín a časopisov
bola darovaná lektormi, alebo cirkevnými zbormi v USA. Knižnice slovenského a anglického
jazyka poskytujú žiakom základnú literatúru na povinné čítanie.
Budova na Palisádach nemá svoju vlastnú telocvičňu. Žiaci používajú telocvičňu v bývalej
škole úžitkového výtvarníctva, Palisády 51, ktorej vlastníkom je cirkevný zbor ECAV, Bratislava Staré Mesto. Telocvičňu nám v plnom rozsahu prenajímal bez nároku na úhradu.

K) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti
Prikladáme výkaz k správe o hospodárení za kalendárny rok 2013 za Evanjelickú základnú
školu. Výkaz je samostatnou prílohou tejto správy (č. 1)

L) Cieľ určený v koncepčnom zámere a jeho plnenie
Škola svojou úrovňou patrí medzi školy, ktoré nemajú problémy so záujmom o štúdium v
nej na 1. stupni, z toho možno usúdiť, že svojou úrovňou i napriek mnohým priestorovým
problémom napĺňa požiadavky rodičov.
Výnimkou je 2. ročník základnej školy, kde sa nám nepodarilo naplniť ho na nami
očakávaný počet min. 17 prváčikov v školskom roku 2012/2013. Potešujúce je, že aj do tohto

tretieho ročníka postupne priberáme ďalších žiakov a zároveň otvárame v školskom roku 2014/2015
plne naplnenú triedu 1. ročníka.
V koncepčnom zámere školy bolo cieľom naďalej zvyšovať vedomostnú úroveň a aj
duchovnú stránku života žiakov, reprezentovať školu na rôznych akciách a aktivity školy rozvíjať
nielen na pôde školy, ale aj v rámci Slovenskej republiky a zároveň zvyšovať aj materiálnu a
technickú úroveň školy.
V priebehu leta 2013 sa na EZŠ podarilo vymaľovať všetky triedy a všetky spoločné
priestory vďaka podpore fondu cirkevného školstva. Rovnako sa nám podarilo vyriešiť havarijnú
situáciu osvetlenia a nainštalovať nové osvetľovacie telesá v celom priestore základnej školy tak,
že zodpovedajú normám na osvetlenie priestorov. K spríjemneniu pobytu žiakov na EZŠ prispieva
aj obnovený priestor vo vestibule s plne funkčnou, zrekonštruovanou vstupnou bránou.
Opäť, ako už veľakrát predtým, sme prežili náročný, rušný a hektický školský rok. Úlohy
stanovené plánom práce sa nám vďaka snaženiu celého pedagogického kolektívu vo všetkých
hlavných smeroch podarilo splniť. Aj v novom školskom roku bude potrebné vychádzať z
dosiahnutých výsledkov, predovšetkým ďalej skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a vytvárať
k tomu podľa možností aj adekvátne zázemie a aj finančné ohodnotenie.
V školskom roku 2014/2015 budeme vyučovací proces realizovať nasledovne
 vo všetkých jestvujúcich ročníkoch v zmysle nového školského zákona
Z ďalších úloh sa musíme zamerať na:
 tvorbu nových tematických plánov učiva v zmysle nového Školského zákona
 predmetové olympiády a školské športové súťaže budú aj v budúcom školskom roku
integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu
 vytváranie podmienok na zapojenie sa žiakov do celoslovenskej súťaže v
umeleckom prednese kresťanskej poézie a prózy a zapájať sa do súťaží
organizovaných časopisom „Dúha“
 vytváranie podmienok na zapojenie sa žiakov do celoslovenskej súťaže Európa v
škole
 zapájanie žiakov do matematických korešpondenčných súťaží
 v humanitných a výchovných predmetoch a podľa aktuálnej témy aj na ostatných
predmetoch venovať mimoriadnu pozornosť problematike diskriminácie, rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie a všetkým otázkam
týkajúcim sa ľudských práv
 v rámci pedagogických rád, pracovných porád a triednických hodín a na hodinách
občianskej náuky prehlbovať poznatky a právne vedomie pedagógov a žiakov
 prehlbovať poznatky o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté vo Všeobecnej

deklarácii ľudských práv a Dohovore o právach dieťaťa
 sústrediť pozornosť na hodnotovú orientáciu mladých ľudí, výchovné princípy
náboženskej výchovy previazať s osnovami občianskej náuky a všetkých predmetov,
problematike hodnotovej orientácie mladých ľudí venovať mimoriadnu pozornosť aj
na triednických hodinách
 postupne sa snažiť o skvalitňovanie obsahovej náplne triednických hodín, aby sme
dôsledne predchádzali rôznym skrytým formám šikanovania, či intolerancie a
dokázali viesť žiakov k správnej hodnotovej orientácii
 naďalej vo výchovnom pôsobení na žiakov venovať pozornosť realizácii osnov
Výchova k manželstvu a rodičovstvu a Prevencii boja proti drogám
 pokračovať v organizovaní školských kôl súťaží a olympiád a pripravovať žiakov na
reprezentáciu školy na vyšších kolách týchto súťaží
 pri vypracovaní tematických plánov učiva dôsledne využívať schválené vzdelávacie
štandardy ako základné pedagogické dokumenty pre základné školy
 vytvárať vhodné materiálno-technické zázemie smerujúce ku kvalitnej realizácii
celého výchovno-vzdelávacieho procesu
 na základe dobrých výsledkov pokračovať v spolupráci s Centrom voľného času, s
Amnesty International Slovensko, s OLO a ďalšími aj mimovládnymi organizáciami
 výraznejšie propagovať výsledky práce celého pedagogického kolektívu v cirkevnej
i ostatnej odbornej tlači, na webovej stránke školy

M) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých vidí
nedostatky (SWOT analýza)
Škola vo všeobecnosti dosahuje dobré vzdelávacie výsledky, o čom svedčí aj stály záujem o
vzdelávanie v nej. Medzi nedostatky patrí priestorové vybavenie v budove na Palisádach, kde chýba
telocvičňa, ale i školský dvor pre popoludňajšie aktivity.
SILNÉ STRÁNKY:
 duchovný rozmer školy, pôsobenie práce duchovného správcu
 kvalitná výučba cudzích jazykov
 vysoký záujem žiakov o štúdium na škole
 škola so širokou krajskou pôsobnosťou
 vysoká kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov, zvyšovanie ich jazykových
zručností

 modernizácia vyučovacieho procesu, využívanie IKT technológií
 zapojenosť žiakov do súťaží a projektov
 prístup žiakov a učiteľov k internetu
 široká ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti
 spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, školský
psychológ
SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY:
 škola nie je súčasťou spojenej školy, teda vyučujúci majú úväzky zároveň na EZŠ aj na
EL
 škola sídli v prenajatých priestoroch
 nedostatok priestorov na vybudovanie špecializovaných učební, čitárne a študovne
 chýbajúca zborovňa
 nedostatok mužov v pedagogickom zbore
 v budove na Palisádach telocvičňa mimo objektu školy
 nedostatok učebníc pre nový vzdelávací program
 nedostatok financií na rekonštrukciu budovy na Palisádach
 škola sídli v Bratislavskom samosprávnom kraji – obmedzená možnosť podávať žiadosti
na granty z EÚ
 rozdelenosť Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea na dva subjekty
PRÍLEŽITOSTI:
 umiestnenie školy do vlastnej budovy a spojenie rozdeleného osemročného programu
EL a nižšieho sekundárneho vzdelávania EZŠ v jednej budove – spojená škola so
zachovaním historického názvu Evanjelického lýcea
 ďalšie vzdelávanie učiteľov
 vytvorenie vlastného školského vzdelávacieho programu v rámci možností školskej
reformy
 zvyšovanie vybavenia školy modernou didaktickou technikou
 zvyšovanie informovanosti o škole v rámci cirkevných zborov Bratislavského seniorátu
 zlepšenie spolupráce s ostatnými cirkevnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti
ECAV

OHROZENIA:
 vplyv nepriaznivého demografického vývoja na Slovensku
 malé počty žiakov v triedach druhého stupňa počnúc šiestym ročníkom (paralelné
vedenie 2. stupňa ZŠ a osemročného gymnázia ohrozuje naplnenosť tried EZŠ)
 nedostatok financií pre neštátne školy
 nedostatočné finančné ohodnotenie kvalifikovaných pedagogických pracovníkov v
spoločnosti
 vysoké pracovné zaťaženie učiteľov

N) Výsledky úspešnosti školy
Deviataci dobre obstáli aj na prijímacích pohovoroch na stredné školy, všetci sú prijatí na
stredné školy, ktoré si vybrali. (SOŠ elektrotechnická – 3, gymnázium 4-ročné - 3, gymnázium
bilingválne – 1, SOŠ animovanej tvorby – 1, športové gymnázium – 1).
Viacerí žiaci ôsmeho ročníka sa úspešne zúčastnili prijímacích pohovorov do bilingválnej
sekcie Evanjelického lýcea, kde bude pokračovať v štúdiu 7 z nich.
Žiaci piateho ročníka sa 12. a 15. mája zúčastnili prijímacích pohovorov do osemročného
gymnázia Evanjelického lýcea. Prijatých bolo 22 žiakov, z 23 prihlásených iba jeden žiak nesplnil
limit prijímacích pohovorov.
ZÁVER:
Podrobnejší výpočet cieľov a úloh, spôsob ich realizácie sa nachádza v správach
jednotlivých predmetových komisií, v správe výchovného poradcu a koordinátora prevencie
sociálno – patologických javov.

V Bratislave, 15. októbra 2014
Ing. Edita Prostredníková
riaditeľka Evanjelickej základnej školy

