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Základné identifikačné údaje o škole

Vedúci zamestnanci školy

Rada školy

Rada školy pri  Pedagogickej a sociálnej akadémii v Bratislave bola ustanovená 
v zmysle § 24 zákona NR SR 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 16. 04. 2012.

Členovia rady školy od 28. 09. 2016

Názov školy Pedagogická a sociálna akadémia

Adresa školy Bullova 2, 840 11 Bratislava

Telefónne číslo 02 6436 5940

Internetová adresa www.psabuba.sk

E-mailová adresa psabullova2@pobox.sk

Zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25

Funkcia Meno a priezvisko

riaditeľka školy Mgr. Galina Šimončičová

zástupca riaditeľky školy PhDr. Viera Lojová

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

  1. PhDr. Jana Varadínková predseda            pedagogických zamestnancov

  2. Mgr. Mária Niková podpredseda pedagogických zamestnancov

  3. Helena Bieliková tajomník nepedagogických zamestnancov

  4. Marcela Šimová člen       rodičov

  5. Bc. Iveta Nováková predseda rodičov

  6. Mgr. Ivica Schwardyová člen rodičov

  7. Ing. Igor Bendík člen zriaďovateľa

  8. RNDr. Martin Zaťovič člen zriaďovateľa

  9. Ing. Juraj Káčer člen zriaďovateľa

10. Jana Cigániková členka zriaďovateľa

11. Monika Tollaová predseda ŽR žiakov
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Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017

Rada školy zasadala v školskom roku 2016/17 trikrát.

Zaoberala sa:

- pedagogicko-organizačným zabezpečením školského roka

- materiálnym zabezpečením školy

- rozpočtom školy

- návrhom na počet študentov v školskom roku 2017/18 a 2018/19

- návrhom na počet tried 1. ročníka v školskom roku 2017/18 a 2018/19

- príjmami a výdavkami neinvestičného fondu Comenium

- výškou príspevku žiakov do n. f. Comenium

- aktuálnymi problémami študentov

- realizáciou projektu cvičnej materskej školy v budove PaSA

-          štúdijným odborom 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a 
problémom naplniť triedu v tomto odbore, hoci je celkový nedostatok 
opatrovateľov 

Vyjadrila sa:

- k návrhu inovácií osnov študijných odborov a k úprave učebných plánov podľa   
školského vzdelávacieho programu Edukácia pre školstvo, kultúru a voľný čas 
pre 4. ročník

- k nedostatku uchádzačov a možnostiach propagácie nového študijného 
odboru 7646 M  vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť v šk. r. 2016/17

- k skladbe a ponuke voliteľných predmetov

- k ukončeniu experimentálneho overovania ŠO 7669 M pedagogické lýceum a 
k zaradeniu do siete MŠ SR nového ŠO 7670 M pedagogický asistent

- k premenovaniu školy na Stredná odborná škola pedagogická k 1. septembru 
2017
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Poradné orgány riaditeľa školy 

1. Prehľad (zoznam) poradných orgánov riaditeľa školy 

1.1 Poradný orgán riaditeľky školy – vedúci predmetových komisií

1.1.1 PK jazykov (Ing. D. Hronská)

1.1.2 PK spoločensko-vedných predmetov (PhDr. J. Varadinková)

1.1.3 PK praktickej časti odborných predmetov (Mgr. T. Filová)

1.1.4 PK teoretickej časti odborných predmetov (Mgr. V. Oleksová)

1.1.5 PK praxe (Mgr. M. Niková)

1.2 výchovná poradkyňa (Mgr. T. Zuskinová)

1.3 administrátorka aSc Agendy (Mgr. M. Šandor)

1.4 koordinátorka projektových aktivít (Ing. D. Hronská)

1.5 koordinátorka Žiackej rady (Mgr. Z. Čerňanová)

1.6 predsedkyňa Rady školy (PhDr. J. Varadinková)

. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa 
školy 

PK sa zišli trikrát ročne, venovali sa hlavne odbornej a metodickej stránke svojich 
predmetov. O zasadnutiach sa viedli zápisy, ktoré kontrolovala riaditeľka školy. 
Vedúci PK sú členovia poradného zboru riaditeľky školy, poradný zbor zasadal 
štyrikrát, o zasadnutiach sa viedol zápis. Riešili sa úlohy vyplývajúce z plánu práce 
školy a aktuálne problémy. Riaditeľka školy ďalej spolupracovala s výchovnou 
poradkyňou, Žiackou radou a vedúcimi úsekov:

- koordinátorom protidrogovej prevencie (Mgr. T. Zuskinová)

- koordinátorkom environmentálnej výchovy (RNDr. M. Tóthová)

- koordinátorkom projektových aktivít (Ing. D. Hronská)

- koordinátorkom informatizácie (Mgr. D. Šestáková)

Každý z nich v septembri 2016 zostavil plán práce svojho úseku, v júni 2017 svoje 
plány vyhodnotili. Plány i vyhodnotenie sú prílohou plánu práce školy pre školský rok 
2016/17.
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Počet žiakov školy za školský rok 2016/2017

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje 
o počtoch a úspešnosti uchádzačov o prijatie

Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy:

Žiaci prijatí do vyšších ročníkov (do prvého v priebehu školského roka)

Ročník
Stav k 15. 09. 2016 Stav k 31. 08. 2017

Počet tried Počet žiakov Z toho 
integrovaných

Počet tried Počet žiakov Z toho 
integrovaných

1. 3 66 3 3 66 3

2. 2 53 2 2 53 2

3. 2 47 5 2 46 5

4. 2 47 2 2 46 2

1. 
ŠPZ

5 170 0 5 143 0

2. 
ŠPZ

5 146 0 5 138 0

Spolu 19 523 13 19 499 13

Do ročníka Počet prihlásených 
žiakov

Počet žiakov, ktorí 
konali prijímaciu 

skúšku

Počet žiakov 
úspešných 

v prijímacom 
konaní

Počet prijatých 
žiakov

7649 M 52 46 43 30

7662 M 29 13 13 13

7669 M 32 18 18 18

7646 M 7 3 3 0

Ročník Počet prijatých žiakov Z ktorej školy

prvý 1 Stredná priemyselná škola elektrotechnická K. Adlera, BA

prvý 1 Obchodná akadémia, Senica

prvý 1 Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava

prvý 1 SOŠ gastronom. a hotel. služieb, Farského, BA

prvý 1 Gymnázium J. Papánka, Vazovova, BA

prvý 1 Obchodná akadémia, Nevädzova, BA
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Koncoročná klasifikácia    

Priemerná známka školy bola v školskom roku 2016/2017: denné štúdium: 2,27, 
diaľkové štúdium: 1,86

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Trieda Priemerný prospech Trieda Priemerný prospech

I. A 2,56 I. A ŠPZ 1,84

I. B 2,43 I. B ŠPZ 1,89

I. C 1,73 I. C ŠPZ 1,81

II. A 2,41 I. D ŠPZ 1,95

II. BC 2,62 I. E ŠPZ 1,84

III. A 1,96 II. A ŠPZ 1,88

III. C 2,20 II. B ŠPZ 1,82

IV. AB 2,25 II. C ŠPZ 1,93

IV. C 2,24 II. D ŠPZ 1,78

II. E ŠPZ 1,90

Predmet Úroveň Počet EČ 
počet

EČ 
priemer

PFIČ 
počet

PFIČ 
priemer

Ústna 
počet

Ústna 
priemer

ANJ B1 32 31 61,5 % 31 58,38 % 32 2,41

ANJ B2 8 8 66,1 % 8 71,25 % 8 1,66

NEJ B1 7 7 46,1 % 7 44,16 % 7 2,50

SJL 46 46 62,7 % 46 73,32 % 46 2,86

PČOZ 192 175 1,95

TČOZ 192 175 2,046
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Zoznam uplatňovaných osnov a učebných plánov v šk. r. 2016/2017

1. Školský vzdelávací program (ŠkVP) Edukácia pre školstvo, kultúru a voľný 
čas

• vytvorený podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) 76 učiteľstvo, schválený           
29. septembra 2008

• denné štvorročné štúdium pre absolventov základnej školy, vzdelávanie je 
ukončené maturitnou skúškou 

• študijné odbory:  7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

       7662 M animátor voľného času

       7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

• 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  - diaľkové pomaturitné 
kvalifikačné štúdium

• Základné pedagogické dokumenty: pre 1. – 4. ročník uvedených študijných 
odborov

2. 7669 M pedagogické lýceum

• denné štvorročné štúdium pre absolventov základnej školy, vzdelávanie je 
ukončené maturitnou skúškou

• Základné pedagogické dokumenty: pre 1., 2., 3. a 4. ročník, schválilo Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky dňa 19. mája 2008 pod číslom: 
CD-2008-5263/10146-1:913 na experimentálne overovanie, s platnosťou od 1. 
septembra 2008 začínajúc 1. ročníkom - ukončené 31. augusta 2017

Študijný odbor
7649 M 
učiteľstvo pre MŠ a 
vychovávateľstvo

7662 M animátor voľného 
času

7669 M pedagogické 
lýceum

7649 N 
učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

I. A I. B I. C I. A ŠPZ II. A ŠPZ

II. A II. BC II. BC I. B ŠPZ II. B ŠPZ

III. A IV. AB III. C I. C ŠPZ II. C ŠPZ

IV. AB IV. C I. D ŠPZ II. D ŠPZ

I. E ŠPZ II. E ŠPZ
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Interní pedagogickí zamestnanci
P. Meno a priezvisko Pozícia Aprobácia

1. Mgr. Hana Bolchová stredoškolská učiteľka ANJ - HUV

2. Mgr. Daniela Brlášová stredoškolská učiteľka HUV - PED

3. Mgr. Marta Čandiková stredoškolská učiteľka GEO - TŠV

4. Mgr. Zuzana Čerňanová stredoškolská učiteľka ANJ - NEJ

5. Mgr. Dana Drobná stredoškolská učiteľka SJL - OBN

6. Mgr. Tatiana Filová stredoškolská učiteľka SJL - VYV

7. Ing. Daša Hronská stredoškolská učiteľka ANJ - OEP

8. PaedDr. Simona Janovičová stredoškolská učiteľka TVD - HUV

9. Mgr. Simona Klimeková stredoškolská učiteľka VYV - PSY

10. Mgr. Štefan Klinga stredoškolský učiteľ PED - PSY

11. PhDr. Viera Lojová zástupkyňa riaditeľky školy ANJ - PSY

12. Mgr. Stanislava Lukáčová stredoškolská učiteľka SJL - ESV

13. Mgr. Iveta Macejová stredoškolská učiteľka SJL - HUV

14. Mgr. Mária Niková stredoškolská učiteľka PED

15. Mgr. Viktória Oleksová stredoškolská učiteľka PED - ESV

16. Mgr. Slava Šajdíková stredoškolská učiteľka TŠV - BIO

17. Mgr. Darina Šestáková stredoškolská učiteľka MAT - INF

18. Mgr. Galina Šimončičová riaditeľka školy ANJ - RUJ

19. Mgr. Lenka Štancelová stredoškolská učiteľka BIO - TŠV

20. Mgr. Martina Štekláčová stredoškolská učiteľka NEJ

21. RNDr. Mária Tóthová stredoškolská učiteľka MAT - BIO

22. PhDr. Jana Varadinková stredoškolská učiteľka DEJ - OBN

23. Mgr. Miroslava Vráblová stredoškolská učiteľka HUV

24. Mgr. Tatiana Zuskinová stredoškolská učiteľka PED



 

Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2016/2017

Počet pedagogických zamestnancov 24

Kvalifikovaní 24

Nekvalifikovaní 0

Dopĺňajú si vzdelanie 0

Počet nepedagogických zamestnancov 9

Školský psychológ 0

Špeciálny psychológ 0

Upratovačky, vrátnik, školník, údržbár 6

Školská kuchyňa a jedáleň 0

Administratívni pracovníci 3

Spolu počet zamestnancov SŠ 33

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet

sociológia 1

špeciálna pedagogika 3
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Externí pedagogickí zamestnanci
1. Mgr. Peter Pajerský učiteľ NÁV

2. Mgr. Martina Šandor stredoškolská učiteľka PSY

3. učiteľky MŠ, ZŠ PRAX



 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský 
rok 2016/2017
Vedenie školy podporuje ďalšie vzdelávanie pedagogických aj nepedagogických 
zamestnancov ako súčasť ich kariérneho rastu, s cieľom zvyšovania kvality 
vzdelávania a výchovy v škole.

V súlade so Zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch... 
vypracovali pedagógovia plán profesijného rastu. Na ich základe vedenie školy 
vypracovalo Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov, podľa 
ktorého pedagógovia absolvovali nasledovné vzdelávacie podujatia:

Forma 
vzdelávania

Počet 
vzdelávaných

Priebeh vzdelávania /počet

ukončilo pokračuje začalo

aktualizačné 0 0 0 0

inovačné 0 0 0 0

funkčné 1 0 1 0
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Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila

Deň otvorených dverí na PaSA Športový deň

Class Building Day Deň Európy

Záložka Deň materských škôl

Noc v školskej knižnici Olympiáda v anglickom jazyku

Spievajte s nami Olympiáda v nemeckom jazyku

Tvorivé dielne Matematický klokan

Deň dobrovoľníctva Ústav pamäti národov - besedy

Čítanie v Hestii (domov dôchodcov) iBobor

Darovanie krvi Deň župných škôl

Psík Lojzík – divadelné predstavenia pre MŠ Prešporácky odznak zdatnosti

Vianočný stolnotenisový turnaj Rímske hry - Gerulata

Hviezdoslavov Kubín SOČ

Poznávací zájazd Toskánsko Biela pastelka

Ekovýlety Župná olympiáda seniorov

Vianočný koncert Červené stužky

Čistenie Vydrice Narcisy

Výlety a vychádzky v rámci Zelenej školy Belasý motýľ

Exkurzia Gabčíkovo Medzinárodná prehliadka ZUČ Košice

Borský Mikuláš Jána Hollého - exkurzia Cezpoľný beh

Teplákový deň a 1. apríl (ŽR) Stolný tenis

Svetový deň mlieka – súťaž tried Aerobik 

Mikulášsky deň (ŽR) Florbal

Halloween – súťaž (ŽR) Badmintonový maratón

Valentín – súťaž (ŽR) Športové hry DSS K. Matulaya

Brno, Moravský Kras - exkurzia Olympijský festival mládeže 

Spolupráca s komunitným centrom rodiny Deň rozhodnutia
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach

Plavecký kurz Ekotopfilm

Jesenné upratovanie Olympijské súťaže

Prikrmovanie vtákov a venčenie psov(útulok) Bohúňova paleta

Ochutnávky regionálnych produktov Girl’s Day

Biofarma v Stupave - exkurzia Hviezdoslavov Kubín

Zelený objektív - fotografická súťaž

Akord 2017 - spevácka súťaž

Umiestnenie Meno Názov súťaže

2. Okresné kolo V. Slámová Olympiáda v nemeckom jazyku

2. Okresné kolo U. Šilleová Olympiáda v anglickom jazyku

3. Okresné kolo Dievčatá Florbal

3. Okresné kolo Dievčatá Volejbal

3. Družstvo dievčat Beh Devínskou Kobylou

3. Okresné kolo M. Koller Cezpoľný beh
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Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná 
charakteristika

Názov projektu Termín 
začatia 

realizácie 

Termín 
ukončenia 
realizácie 

Výsledky

Medzinárodný deň školských 
knižníc

09/2016 10/2016 Podujatie Noc v 
školskej knižnici

Zelená škola 2015/16 2017/18 Prioritné témy: “Voda” 
“Zelené obstarávanie a 
úradovanie” 
“Jedzte zodpovedne”

Olympijský festival 01.05.2017 30.06.2017 Zdravý vývin mládeže 
a aktívne trávenie 
voľného času

Záložka do knihy 01.09.2016 01.12.2016 Spojené s podujatím 
Noc v knižnici 

Erasmus+pre učiteľov/školské 
partnerstvá

2016/17 2016/17 Vypracovanie prihlášky 
podľa aktuálnej ponuky

Deň materských škôl 05.10.2016 05.11.2016 Divadelné predstavenia 
pre MŠ
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Priestorové a materiálno – technické podmienky školy

Budova školy je v prevádzke od roku 1971, do roku 1981 slúžila potrebám základnej 
školy, od 01. 09. 1981 – našej škole. Budova má maximálnu kapacitu 400 žiakov. V 
školskom roku 2016/2017 v nej študovalo 505 žiakov denného a pomaturitného 
štúdia. Budova je majetkom BSK, je poistená v poisťovni Generali. Od roku 1995 je v 
škole nainštalovaný bezpečnostný systém (SIKO-JAZASPOL).

Počet všetkých učební je 21, z toho 12 odborných učební (na predmety ANJ, NEJ, 
HV1, HV2,  HV3, VÝV, INF, ADK, uč. IKT, tvorivá dramatika, BIO, metodika TV) a 9 
kmeňových tried. Okrem toho máme 2 telocvične, 1 posilňovňu. Spolu so susednou 
ZŠ využívame ľahkoatletický štadión, ktorý je majetkom miestnej časti Dúbravka. V 
neďalekej IUVENTE si prenajímame plavecký bazén a na zimnom štadióne 
realizujeme kurz pohybových aktivít pre zimné športy.

V škole je 41 stolových PC, všetky sú napojené na internet, 52 notebookov (odborné 
učebne, kabinety, kancelárie, knižnica). V odborných učebniach je 7 interaktívnych 
tabúľ. 

Máme 17 tlačiarní, z toho 2 ks aj so skenerom, 6 kopírovacích strojov, 18 
dataprojektorov, 9 CD prehrávačov, 3 DVD prehrávače a 2 videorekordéry.

Máme veľmi dobre vybavenú školskú knižnicu, cca 3 800 kníh priebežne dopĺňame. 
Odoberáme 10 titulov odborných časopisov, z toho 3 zahraničné. Žiaci majú k 
dispozícii 1 PC  s pripojením na internet. Knižnica je k dispozícii žiakom i učiteľom 8 
h denne.

Škola je výborne vybavená učebnými pomôckami, okrem štandardných vlastníme 15 
klavírov, 16 gitár, ďalšie hudobné nástroje, 3 pingpongové stoly...

Vo všetkých triedach je vymenený školský nábytok (lavice, stoličky, katedry) – 
zrealizované s neinvestičného fondu Comenium, z ktorého bola financovaná aj 
výpočtová technika, dataprojektory, interaktívne tabule...

V rokoch 2016 -17 boli z n. f. Comenium zrekonštruované steny, strop a elektrické 
osvetlenie v jedálni, vymenené podlahy v školskej jedálni a zborovni. Boli 
zrekonštruované priestory vestibulu (vymenená podlaha na schodoch, 
zrekonštruované steny a elektrické osvetlenie).
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Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy

Schválený rozpočet na rok 2016 bol vo výške 515 896€, v čom sú zahrnuté aj príjmy 
školy vo výške 17 581€. Úpravou bol rozpočet znížený o 36 701€. V dohodovacom 
konaní nám vyhoveli len čiastočne (pridelili nám 129  966€), preto sme museli 
požiadať znovu o dofinancovanie  v novembri 2016, kedy nám bol rozpočet navýšený 
o  28 431€. Ďalej bol rozpočet upravovaný na vzdelávacie poukazy, zvýšenie 
osobných a  riadiacich príplatkov riaditeľom škôl, odmeny pre externých predsedov 
maturitných komisií, navýšenie na mzdové prostriedky o 6% pre pedagogických 
zamestnancov.

Rozpočet po úpravách bol na rok 2016 vo výške 693 088,43€. 

Nakoľko finančné prostriedky ani z upraveného rozpočtu nám nedovoľovali v plnej 
miere zabezpečiť zvýšenie kvality vzdelávania, aj v  roku 2016 boli na tento účel 
použité finančné prostriedky z  neinvestičného fondu COMENIUM. Výdavky boli 
použité napr. na nákup notebookov do odborných učební, kmeňových tried, tlačiarní 
na administratívne účely, zariadenia do odbornej učebne pedagogiky (multifunkčná 
miestnosť), interaktívnej tabule do OU výtvarnej výchovy, dataprojektora, zariadenia 
do oddychovej zóny žiakov, učebných pomôcok – elektronické klavíre na predmet 
hudobnej výchovy, spotrebný materiál na výtvarnú výchovu, mapy na predmet 
geografia, príspevky žiakom na súťaže, exkurzie atď., výmena podláh v odborných 
učebniach, elektroinštalačné a maliarske práce na chodbách, Konkrétne vyúčtovanie 
výdavkov z Comenia uvádzame priebežne na webovej stránke školy.

Výkaz k  správe o hospodárení, ktorý prikladáme za rok 2016, je zverejnený aj na 
web-stránke školy. 
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Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 
školský rok 2016/17 a vyhodnotenie jeho plnenia

Stanovený cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy:

• dlhodobo skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a mimoškolskej činnosti 

• posledný rok sme experimentálne overovali nový študijný odbor 7669 M 
pedagogické lýceum

• veľmi dobré výsledky v ExČ MS, v predmetoch SJL, ANJ, NEJ, zlepšenie 
oproti minulému školskému roku. V SJL patríme medzi najlepšie školy podľa 
kritéria pridanej hodnoty - nad mierou očakávania za roky 2015 a 2016, podľa 
hodnotenia NÚCEM. Podľa hodnotenia INEKO sme sa v Bratislavskom kraji 
medzi všetkými strednými odbornými školami umiestnili na 2. mieste.

• tradične sme spolupracovali s Miestnym úradom Dúbravka, s materskými 
školami a domovami sociálnych služieb pri  organizovaní rôznych animačných 
programov,

• široká ponuka krúžkov v rámci vzdelávacích poukazov

• preukazy ITIC a ISIC pre učiteľov a žiakov

• dokupovanie knižničného fondu, nových učebníc (SJL a CUJ), odbornej 
literatúry a techniky IKT - dataprojektorov a interaktívnych tabúľ, hudobných 
nástrojov

Spôsob, akým sa cieľ sleduje:

• výsledky ExČ MS zverejnené MŠ VaV SR

• evidencia IKT

• v personalistike zakladáme certifikáty zamestnancov o ďalšom vzdelávaní 
a zverejňujeme na webovej stránke školy

• kontrola triednych kníh a krúžkových triednych kníh

• kontrola výdavkov a príjmov v Comenium, n. f., aj rodičmi a žiakmi školy

• všetky výstupy zverejňujeme na web-stránke školy
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Vyhodnotenie plnenia cieľa, analýza a porovnanie plnenia koncepcie školy s 
minulým školským rokom

• v plnení všetkých zložiek cieľa sme sa neustále posúvame dopredu, všetko je 
ľahko overiteľné – v štatistických výkazoch (napr. výsledky ExČ MS – MŠ VaV 
SR, prijímacie konanie – BSK...), v personalistike, v triednych knihách, v 
hodnotení žiakov na praxi, v správe o hospodárení školy a v neinvestičnom 
fonde

• posledný rok sme experimentálne overovali študijný odbor 7669 M 
pedagogické lýceum, výrazne sme sa podieľali na tvorbe učebných osnov, v 
školskom roku 2017/18 po skončení overovania sa tento odbor premenuje na 
pedagogický asistent a bude vedený ako študijný odbor 7670 M

• žiaci absolvovali veľa zážitkového učenia (projekty, exkurzie...), akcie sú 
zdokumentované a zverejňované na školskej web-stránke, mnohé súvisia s 
aktivitami Zelenej školy

• všetky aktuálne údaje (podujatia, financie...) sú transparentné – zverejnené na 
web-stránke školy

• žiaci pod vedením vyučujúcich boli úspešní v mnohých súťažiach, do ktorých 
sa tradične zapájame v rôznych oblastiach života - výtvarné, hudobné, 
recitačné, jazykové, športové

  20



 
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých 
sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 

Silné stránky Slabé stránky

stabilizovaná škola s dobrou povesťou nedostatočné zapojenie do medzinárodných 
projektov

renomovaný zriaďovateľ - BSK potreba jazykového vzdelávania pre 
vyučujúcich odborných predmetov

vysoká miera zanietenosti zamestnancov nedostatočná spolupráca s rodičmi žiakov

kvalitná výučba nedostatočná spolupráca so ŠIOVom

individuálna integrácia žiakov so 
zdravotným znevýhodnením

nezateplená budova a nevymenené staré 
drevené okná za plastové, napriek 
opakovaným žiadosťam o rekonštrukciu

úspešná realizácia zahraničných a domácich 
projektov, kontakty so strednými školami v 
zahraničí

nedostatočný počet záujemcov o študiný 
odbor vychovávateľsko-opatrovateľká 
činnosť

bohaté aktivity v mimoškolskej činnosti, 
prepojenie školy s kultúrnym dianím v BA

nedostatočné využitie átria školy

dobrovoľnícke a charitatívne aktivity

nadštandardne vybavená školská knižnica

veľmi dobré výsledky maturantov v EČ MS 
zo SJL, ANJ
využitie moderných metód edukácie, 
nadštandarné vybavenie IT
výchova žiakov k zdravému spôsobu života a 
stravovania v rámci Zelenej školy
pozitívna pracovná atmosféra

Príležitosti Riziká

dostatočný výber pracovných príležitostí pre 
absolventov na Slovensku aj v zahraničí

zníženie vedomostnej úrovne a nárokov 
žiakov prijatých do 1. ročníka

dobré materiálne a personálne podmienky 
pre vzdelávanie žiakov aj pedagogických 
zamestnancov školy

nedostatok finančných prostriedkov na 
ohodnotenie kvalitných zamestnancov školy

vytvorenie vlastného vzdelávacieho 
programu

zvyšovanie výdavkov na prevádzku 

dobré podmienky na modernizáciu 
vybavenia školy a zavádzanie IKT

zvyšovanie energetickej záťaže budovy kvôli 
nezatepleniu

vybudovanie átria s jasným cieľom využitia
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Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a 
uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť 
prijímania na ďalšie štúdium
Záujem o vysokoškolské štúdium v školskom roku 2016/2017

Profesionálnu orientáciu a prípravu na ďalšie štúdium absolventov zabezpečujeme 
nasledovným spôsobom:

• žiaci sú informovaní o veľtrhu Akadémia v Bratislave

• žiakom sú poskytnuté informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia

• každoročne je organizovaná beseda s pracovníčkami Národného úradu práce 
o právnych otázkach zamestnanosti, o pravidlách prijímacieho konania do 
zamestnania a možnostiach uplatnenia na trhu práce

• testovanie SCIO - profesijná orinetácia - pre žiakov 4. ročníka

• informačná nástenka pre žiakov 4. ročníka

Ďalšie informácie o škole
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania školy sú výborné: rozvrh 
vyučovacích hodín rešpektuje psychohygienické zásady. Nulté vyučovacie hodiny sa 
na škole nevyučujú, vyučovanie začína o 8.00, vyučovacie hodiny sú 45-minútové, 
medzi nimi sú 10-min. prestávky, po 3. hodine je 20-min. prestávka a po 6. hodine je 
obedňajšia prestávka 30 minút. Povinné vyučovacie predmety sa končia poväčšine 
siedmou vyučovacou hodinou, najneskôr ôsmou hodinou.

Škola sa nachádza v tichom prostredí, všetky mikroklimatické podmienky sú dobré. 
Škola má vyhovujúci počet tried a dobré podmienky na bifurkáciu. Žiaci majú 
možnosť relaxovať v žiackom kútiku (sedačky, tulivaky, stoličky, stoly, kuchynská 
linka, varné kanvice, mikrovlná rúra), v školskej knižnici, v bufete v priestoroch 
jedálne. Škola zabezpečuje žiakom stravu formou teplých obedov (denne výber z 3 
jedál), občerstvenie v bufete a predaj pekárenských výrobkov (prenajaté priestory 
bývalej kuchyne školy pekárni).

Trieda Počet žiakov v 
triede

Počet podaných 
prihlášok na vš

Počet žiakov, 
ktorí si podali 
prihlášku na vš

Počet prijatých 
žiakov na vš

IV. AB 30 32 19 13

IV. C 17 19 12 10

Spolu 47 51 31 23
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Voľnočasové aktivity školy
V školskom  roku  2016/17  ponúkala  Pedagogická  a sociálna  akadémia  pre  
svojich žiakov 19 záujmových mimovyučovacích aktivít. Krúžky navštevovalo 426 
žiakov denného a pomaturitného štúdia.

 

P. Názov krúžku Vedúci krúžku

1. Príprava na maturitnú skúšku zo SJL pre IV. B a IV. C Mgr. D. Drobná

2. Príprava na maturitnú skúšku zo SJL pre IV. A Mgr. S. Lukáčová

3. Príprava na MS z NEJ Mgr. M. Štekláčová
4. Cena Vojvodu z Edinburghu Ing. D. Hronská 

Mgr. M. Niková
5. Expedícia na cenu Vojvodu z Edinburghu Mgr. Z. Čerňanová

Mgr. L. Štancelová
6. Tvroba školského časopisu Mgr. H. Bolchová
7. Tvorba animačných projektov a edukačných aktivít 

(konzultácie PČOZ)
Mgr. M. Niková

8. Tvorba animačných projektov a edukačných aktivít 
(konzultácie PČOZ)

Mgr. S. Klimeková

9. Tvorba animačných projektov a edukačných aktivít 
(konzultácie PČOZ)

Mgr. M. Šandor

10. Tvorba animačných projektov a edukačných aktivít 
(konzultácie PČOZ)

Mgr. V. Oleksová

11. Strelecký krúžok Mgr. Š. Klinga

12. Doučovanie z matematiky RNDr. M. Tóthová
13. Príprava na praktickú maturitu (BIO) Mgr. L. Štancelová

14. Tvorba edukačných projektov z VÝV (Konzultácie pre 
maturantov a ŠPZ)

Mgr. T. Filová

15. Tvorba edukačných projektov z HUV (Konzultácie pre 
maturantov a ŠPZ)

Mgr. I. Macejová
Mgr. M. Vráblová

16. Umelecká príprava v hudobno-dramatickej oblasti 
(Konzultácie pre maturantov a ŠPZ)

PaedDr. S. 
Janovičová

17. Tvorba pohybovo-zdravotných projektov (Konzultácie 
pre maturantov a ŠPZ)

Mgr. S. Šajdíková

18. Volejbal a netradičné športy Mgr. S. Šajdíková
19. Florbal a bedminton Mgr. L. Štancelová
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Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom
Počas školského roka 2016/17 sa konali 3 rodičovské združenia (september, 
november, apríl), rodičia si ustanovili Radu rodičov (9 členov, za každú triedu 1 
rodič).  Pedagogickí zamestnanci mali vypísané 2 konzultačné hodiny týždenne, 
kedy boli k dispozícii rodičom a žiakom. V záujme zvýšenej informovanosti rodičov a 
žiakov využívame všetky možnosti elektronickej žiackej knižky, pravidelne sme na 
školskej webovej stránke prezentovali aktuálne udalosti školy a dôležité termíny pre 
žiakov. S rodičmi komunikujeme osobne, prostredníctvom mailov, v dôležitých 
prípadoch písomne poštou. Pre žiakov 4. ročníka bola zriadená informačná tabuľa o 
maturitných skúškach.

Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a 
právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú

Žiaci majú Žiacku radu, pravidelne sa schádzali pod vedením Mgr. Zuzany 
Čerňanovej, vyvíjali svoje aktivity, spolupracovali s vedením školy, zápisnice zo 
zasadnutí sú zverejnené na webovej stránke školy.  

Vedenie školy spolupracuje pravidelne s Radou  školy  a Radou  rodičov.  

Žiaci  uverejňujú  vlastné  príspevky  a správy o podujatiach doplnené bohatými 
fotografickými prílohami na web-stránke školy. 

Škola spolupracuje s materskými a základnými školami, so špeciálnymi školami na 
území celej Bratislavy pri realizácii učebnej a odbornej praxe študentov. Ďalej škola 
spolupracuje s centrami voľného času, s Magistrátom hl. mesta Bratislavy, Miestnym 
úradom Dúbravka, Galériou mesta Bratislavy, Slovenskou národnou galériou, 
Slovenským národným múzeom, BIBIANOU a ďalšími kultúrnymi inštitúciami, tiež s 
cestovnými kanceláriami. 

Naša škola už viac ako 20 rokov spolupracuje s Filozofickou fakultou a 
Pedagogickou fakultou UK formou priebežnej aj súvislej praxe ich študentov a 
pôsobíme ako fakultná škola, šesť pedagogických zamestnancov pôsobí v pozícii 
fakultných učiteľov. 

Vzťahy medzi pedagógmi, zamestnancami školy, rodičmi a žiakmi sú  korektné, 
žiakov vedieme k slušnému správaniu a k zodpovednosti za svoje konanie, väčšina 
rodičov aktívne spolupracuje so školou.
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Dochádzka žiakov v šk. r. 2016/17
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Trieda Žiaci Ospravedl-nené Ospravedl- 
nené na žiaka

Neospravedl-nené Neospravedl-nené 
na žiaka

I. A 29 2128 73,38 250 8,62

I. B 16 1496 93,5 249 15,56

I. C 21 1661 79,1 2 0,09

II. A 22 1600 72,73 56 2,54

II. BC 31 2115 68,23 332 10,71

III. A 20 1243 62,15 9 0,45

III. C 26 2352 90,46 20 0,77

IV. AB 30 1429 49,27 119 4,1

IV. C 17 1060 62,35 14 0,82



 
Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2016/2017

Prospech žiakov

Pochvaly a pokarhania

Trieda Žiaci Vyzna-
menaní

Veľmi 
dobre

Prospeli Neprospeli Neklasi- 
fikovaní

Správanie 
2

Správanie 
3

Správanie 
4

I. A 29 2 5 19 3 0 0 0 1

I. B 16 1 3 9 2 1 3 2 1

I. C 21 9 6 4 2 0 0 0 0

II. A 22 2 7 10 3 0 2 0 0

II. BC 31 0 5 22 2 2 16 2 0

III. A 20 3 8 9 0 0 0 0 0

III. C 26 1 8 16 0 1 0 0 0

IV. AB 30 5 4 19 0 1 4 0 0

IV. C 17 2 3 11 0 1 0 0 0

I. A 
ŠPZ

32 6 14 8 1 3 - - -

I. B 
ŠPZ

30 5 12 11 0 2 - - -

I. C 
ŠPZ

29 6 13 8 1 1 - - -

I. D 
ŠPZ

28 6 8 14 0 0 - - -

I. E 
ŠPZ

24 6 12 5 1 0 - - -

II. A 
ŠPZ

28 9 9 10 0 0 - - -

II. B 
ŠPZ

25 6 9 10 0 0 - - -

II. C 
ŠPZ

32 4 13 14 0 1 - - -

II. D 
ŠPZ

27 10 8 9 0 0 - - -

II. E 
ŠPZ

26 6 8 12 0 0 - - -

Pochvaly Pokarhania

triednym učiteľom riaditeľom triednym učiteľom riaditeľom

55 30 24 4
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali:

Mgr. Galina Šimončičová, riaditeľka školy

PhDr. Viera Lojová, zástupkyňa riaditeľky školy

Správa je vypracovaná v zmysle:

• Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej  výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

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

• Koncepcie školy na roky 2009 – 2014 a Koncepcie školy na roky 2015 - 2020

• Plánu práce Pedagogickej a sociálnej akadémie, Bullova 2, 840 11 Bratislava na 
školský rok 2016/2017

• Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií

• Informácie o činnosti Rady školy pri Pedagogickej a sociálnej akadémii, Bullova 2, 
840 11 Bratislava

• Ďalších podkladov: plán práce a jeho vyhodnotenie výchovného poradcu, koordinátora 
protidrogovej prevencie, koordinátora environmentálnej výchovy, koordinátora projektových 
aktivít, koordinátora informatizácie
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Prerokované v pedagogickej rade dňa 02. 10. 2017

Stanovisko rady školy

Rada školy pri Pedagogickej a sociálnej akadémii v Bratislave odporúča 
Bratislavskému samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi  Pedagogickej a sociálnej 
akadémie, Bullova 2,  840 11  Bratislava,  schváliť  Správu  o  výsledkoch  a  
podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017

Prerokované dňa 02. 10. 2017

PhDr. Jana Varadínková,  predsedníčka RŠ

Stanovisko zriaďovateľa

Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Pedagogickej a sociálnej akadémie, 
Bullova 2, 840 11 Bratislava schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017. 

V Bratislave ............... 2017

Ing. Pavol Frešo

      predseda 
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