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Základné identifikačné údaje

názov školy Pedagogická a sociálna akadémia
adresa školy Bullova 2, 844 20 Bratislava 42
telefón, fax 02 6436 5940, 02 6436 5605
internet. adr. www.psabuba.edu.sk
e-mail psabullova2@pobox.sk
zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25

Vedúci zamestnanci školy

 priezvisko, meno telefón e-mail
riaditeľka školy Mgr. Žofia Mačugová  02 6436 5605 psabullova2@pobox.sk
zástupkyňa RŠ PhDr. Viera Lojová  02 6446 3435 lojovav@zoznam.sk



Rada školy

     Rada školy 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 7. 12. 2003. Funkčné obdobie začalo 
dňom 4. 3. 2004 na obdobie štyroch rokov.

č. meno a priezvisko funkcia zvolený /delegovaný/ za
 1. PhDr. Jana Varadínková predseda pedagogický zamestnanec školy
 2. PhDr. Viera Bartková podpredseda zástupca rodičov
 3. Zdena Benková tajomník zást. nepedagogických zamestnancov školy
 4. Ing. Magdaléna Danková zástupca rodičov
 5. Zuzana Foltínová zástupca rodičov
 6. Ing. Iveta Hanulíková poslankyňa Úradu BSK
 7. PhDr. Eva Jaššová, PhD. Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR BA
 8. PhDr. Daniela Križanová pedagogický zamestnanec školy
 9. Irena Ludvigová riad. materskej školy zást., podieľajúci sa na vých. a vzdelávaní
10. PhDr. Branislav Záhradník poslanec Úradu BSK
11. Martin Manina predseda študent. rady zástupca žiakov školy

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2006/2007

     Rada školy zasadala v školskom roku 2006/2007 trikrát.

Zaoberala sa
- pedagogicko-organizačným zabezpečením školského roka
- materiálnym zabezpečením školy
- rozpočtom školy
- návrhom na počet študentov v školskom roku 2007/2008
- návrhom na počet tried 1. ročníka v školskom roku 2007/2008
- príjmami a výdavkami neinvestičného fondu Comenium
- aktuálnymi problémami študentov

Vyjadrila sa
- k inovácii osnov študijných odborov
- k úprave učebných plánov
- k skladbe a ponuke voliteľných predmetov

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – 
        poradných orgánoch riaditeľa školy

1.     Prehľad (zoznam)     poradných orgánov riaditeľa školy  
      

1.1     Poradný orgán riaditeľky školy – vedúci predmetových komisií



      1.1.1 PK SJL (Mgr. Filová)
      1.1.2 PK CUJ (Mgr. Horniaková)
      1.1.3 PK spoločen.-ved. predmetov (PhDr. Varadínková)
      1.1.4 PK MAT-INF (Mgr. Kučerová)
      1.1.5 PK PED-PSY (Mgr. Klinga)
      1.1.6 PK esteticko-výchovných predmetov (Mgr. Leščinská)
      1.1.7 PK odborných predmetov KVP (PhDr. Križanová)
      1.1.8 PK TV (Mgr. Sedliaková)
      1.1.9 PK MZ triednych učiteľov (PhDr. Lojová)
      1.2    výchovná poradkyňa (PhDr. Kolláriková)

2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy  

     PK sa  zišli  4-krát  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 5-krát, o zasadnutiach sa 
viedol zápis. Riešili sa úlohy vyplývajúce z plánu práce školy a aktuálne problémy.
     Riaditeľka  školy  ďalej  spolupracovala  so  školskou  psychologičkou  PhDr.  Alenou 
Hakszerovou, študentskou radou a vedúcimi úsekov
- koordinátorka protidrogovej prevencie (RNDr. Tóthová)
- koordinátorka environmentálnej výchovy (Mgr. Žufovská)
- koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu (Mgr. Ludvig)
Každý z nich  v septembri  2006 napísal  plán  práce  svojho  úseku,  v júli  2007  svoje  plány 
vyhodnotili. Plány i vyhodnotenie sú prílohou plánu práce školy.
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Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 377 

 Počet tried:   13 

Podrobnejšie informácie

trieda počet žiakov k 15. 9. 2006 z toho ŠVVP
1. A 30 0
1. B 34 0
1. C 34 0
2. A 28 2
2. B 32 0
2. C 24 2
3. A 26 1
3. B 20 0



3. C 33 0
3. D 32 3
4. A 25 1
4. B 32 3
4. C 27 1
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Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

študijný odbor: 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

- počet prihlásených žiakov na talentové skúšky: 44 (všetci uchádzači ich musia absolvovať)

- počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní talentových skúšok: 32

- počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2006: 30

študijný odbor: 7663 6 kultúrno-výchovný pracovník 

- počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 85 

- počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 16

- počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 52

- počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2006: 68  

- skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2006: 98 

prihlásení žiaci 129
prijatí žiaci 98
úspešnosť prijatia 76%

Žiaci prijatí do vyšších ročníkov

ročník počet prijatých 
žiakov

z ktorej školy

3. 2 PaKA Modra, Združená škola Trebišov
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Priemerná známka tried

1. A 2,31

1. B 2,32

1. C 2,25

2. A 2,10

2. B 2,14

2. C 2,47

3. A 2,21

3. B 2,29

3. C 2,20

3. D 2,08

4. A 1,93

4. B 2,06

4. C 2,16

priemerná známka školy:   2,19

Klasifikácia tried

trieda AAK ANJ 1 ANJ 2 AIN BIO BSZ DEJ DV ETV GEO HOG HHN
1. A 2,25 1,79 2,80 2,57 2,13
1. B 2,76 2,26 2,07 3,03 2,24 2,12
1. C 2,56 1,82 2,31 2,56 2,62 2,30
2. A 2,58 2,13 2,32 2,15 2,43 2,07
2. B 2,63 2,53 2,93 2,20 1,23
2. C 2,65 3,17 2,43 2,09
3. A 2,64 2,56 2,48 1,96
3. B 2,15 2,40 2,90
3. C 3,03 2,41 1,25 1,86



3. D 1,89 2,45 1,22 1,65
4. A 2,57 1,88 2,04
4. B 2,52 1,45
4. C 1,73 1,75

trieda HVM HVŠ IVT INF KAJ KNJ LJV MAK MAT NAV NEJ OBN PED

1. A 2,13 2,37 1,90 2,83 2,30 2,03
1. B 1,21 3,12 2,12 2,18
1. C 1,12 3,12 2,74 1,74
2. A 2,21 1,85 3,15 2,46 2,36
2. B 1,37 1,93 3,23 2,10 1,63
2. C 1,39 2,57 3,52 3,00 2,35 2,00
3. A 2,08 1,89 1,72 3,16 1,96
3. B 2,05 1,00 2,15 3,15 3,38 2,10
3. C 1,17 2,31 3,14 2,10 2,00
3. D 1,19 2,23 3,35 2,65 1,97 1,58
4. A 2,32 1,96 2,96 2,64 2,40 1,64
4. B 1,13 2,19 2,00 3,23 2,03 2,00
4. C 1,54 2,58 1,92 2,88 3,08 2,31 1,65

trieda POK PAX PSY RUJ SDK SJL SCR SOC Spr ŠPG TEV
1. A 2,27 2,87 1,03
1. B 2,21 2,70 1,12 1,70
1. C 2,30 2,94 1,21 1,67
2. A 1,71 2,64 1,00 1,78
2. B 1,47 3,00 1,10 1,39
2. C 2,25 3,17 1,25 1,29
3. A 1,48 2,60 3,08 1,08 1,92
3. B 1,50 1,70 3,40 1,35 1,90
3. C 1,64 2,10 2,38 1,57 2,93 2,00 1,21 1,68
3. D 1,20 2,29 1,33 2,81 2,00 1,16 1,48
4. A 1,04 1,68 2,64 1,04 1,36
4. B 1,75 1,97 1,83 1,57 2,90 1,85 2,00 1,13 1,32
4. C 1,96 2,17 1,74 3,04 2,25 2,08 1,15 1,90

trieda TVM TVŠ TDK TMČ VVM VVŠ VTRP ZCR
1. A 1,77 2,33
1. B 2,27 2,45
1. C 2,41 2,03
2. A 1,67 1,93
2. B 2,50 1,57 2,43
2. C 2,57 2,30 2,52



3. A 1,60 1,43 2,12 1,78
3. B 1,85 1,50 2,20 1,60
3. C 2,28 2,66 1,67
3. D 1,97 2,35 1,82
4. A 1,56 1,30 1,52 1,47
4. B 2,13 2,03
4. C 2,38 1,96

Prospech žiakov k 31. 8. 2007 

trieda počet vyznam. veľmi 
dobre prospeli neprosp. neklasif. správanie 

2
správanie 

3
správanie 

4
1. A 30 3 9 28 2 0 1 0 0
1. B 33 2 7 32 1 0 4 0 0
1. C 34 1 11 32 2 0 3 2 0
2. A 28 7 4 26 1 1 0 0 0
2. B 30 5 5 30 0 0 1 1 0
2. C 24 1 4 18 5 1 1 1 1
3. A 25 1 13 25 0 0 2 0 0
3. B 20 0 5 19 1 0 5 1 0
3. C 33 3 6 30 3 0 2 2 0
3. D 31 1 11 30 1 0 1 2 0
4. A 25 2 10 25 0 0 1 0 0
4. B 31 3 11 31 0 0 4 0 0
4. C 26 6 3 26 0 0 2 1 0

Dochádzka žiakov k 31. 8. 2007

trieda počet zameškané 
hodiny

zamešk. h na 
žiaka

ospravedln. 
hodiny

ospr. h na 
žiaka

neosprav. 
hodiny

neosprav. h 
na žiaka

1. A 30 3098 103,27 3072 102,40 26 0,87
1. B 33 5185 148,14 5042 144,06 143 4,09
1. C 34 5418 159,35 5248 154,35 170 5,00
2. A 28 4524 161,57 4484 160,14 40 1,43
2. B 30 5468 170,88 5221 163,16 247 7,72
2. C 24 6349 264,54 5978 249,08 371 15,46
3. A 25 3145 112,32 3083 110,11 62 2,21
3. B 20 3802 190,10 3696 184,80 106 5,30
3. C 33 5571 168,82 5208 157,82 363 11,00
3. D 31 5786 180,81 5538 173,06 248 7,75
4. A 25 2996 119,84 2901 116,04 95 3,80



4. B 31 4009 125,28 3871 120,97 138 4,31
4. C 26 4171 154,48 4037 149,52 134 4,96

Pochvaly

udelené triednym učiteľom udelené riaditeľkou školy
79 58

Pokarhania

udelené triednym učiteľom udelené riaditeľkou školy
58  4

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

predmet úroveň počet 
prihlás.

PFEČ 
priemer

PFEČ 
počet

PFIČ 
priemer

PFIČ 
počet 1 úst. 2 úst. 3 úst. 4 úst. 5 úst. ústna 

priemer
ústna 
počet

anglický 
jazyk A 11 64,34% 10 81,50% 10 5 2 3 1 2,00 11

anglický 
jazyk B 42 46,21% 40 52,25% 40 6 10 17 5 1 2,62 39

dejepis A 1 1 1,00 1
dejepis B 2 2 2,00 2
nemecký 
jazyk A 2 72,95% 2 87,50% 2 2 1,00 2

nemecký 
jazyk B 29 45,60% 28 52,14% 28 4 10 11 4 2,52 29

praktická 
časť 
odbornej 
zložky

84 40 25 12 4 1,75 81

slovenský 
jazyk a 
literatúra

A 20 82,75% 20 9 8 3 1,70 20

slovenský 
jazyk a 
literatúra

B 64 68,40% 62 3 12 22 22 3 3,16 62

teoretická 
časť 
odbornej 
zložky

84 40 17 25 1,82 82
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Odbory a učebné plány

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v     školskom roku 2006/2007     
    (§2 ods.1 písm. f)

   1.   7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  
       denné štvorročné štúdium pre absolventov základnej školy, vzdelávanie je ukončené 
       maturitnou skúškou
       Základné pedagogické dokumenty:
       1. a 2. ročník – schválené MŠ SR dňa 31. mája 2005 pod číslom CD–2005–1690/2 
       099-43:093 s platnosťou od 1. septembra 2005 začínajúc 1. ročníkom
       3. – 4. ročník – schválené MŠ SR dňa 9. februára 2000 pod číslom 33/2000-42    
       s platnosťou od 1. septembra 2000.  

   2.   7663 6 kultúrno-výchovný pracovník  
       denné štvorročné štúdium pre absolventov základnej školy, vzdelávanie je ukončené 
       maturitnou skúškou
       Základné pedagogické dokumenty:
       1. ročník v školskom roku 2006/2007 má nové ZPD: schválené MŠ SR dňa 18. apríla 
       2006 pod číslom CD-2006-5223/11510-1:093 s platnosťou od 1. septembra 2006 
       začínajúc 1. ročníkom.
       2. – 4. ročník schválené MŠ SR dňa 24. júla 2000 pod číslom 
       2652/2000-42 s platnosťou od 1. septembra 2000, začínajúc 1. ročníkom.

Trieda Študijný (učebný) odbor
1. A 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
1. B 7663 6 kultúrno-výchovný pracovník
1. C 7663 6 kultúrno-výchovný pracovník 
2. A 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
2. B 7663 6 kultúrno-výchovný pracovník
2. C 7663 6 kultúrno-výchovný pracovník
3. A 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
3. B 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
3. C 7663 6 kultúrno-výchovný pracovník
3. D 7663 6 kultúrno-výchovný pracovník
4. A 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
4. B 7663 6 kultúrno-výchovný pracovník
4. C 7663 6 kultúrno-výchovný pracovník
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Zamestnanci

Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy

( Údaje ku dňu koncoročnej klasifikácie)

zamestnanci školy spolu 41
počet pedagogických zamestnancov 31
z toho:
- kvalifikovaní 30
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie 1
počet nepedagogických 10
z toho:
- školský psychológ 1
- špeciálny pedagóg
- upratovačky, vrátnik, údržbár, kurič 6
- školská kuchyňa a jedáleň
- administratívni pracovníci 3
spolu počet zamestnancov SŠ 41
z toho pedagogických 31

Zoznam učiteľov, ktorí pôsobia na škole - v PP na dobu neurčitú

č. titul, meno, funkcia aprobácia vyučované hodiny
aktívna 
znalosť

  počet  predmety jazyka
1. Mgr. Daniela Brlášová, triedna prof. 2. A HV - PED 25 ETV, HV

2.
Mgr. Eva Brlejová, zast. triedna prof. 2. B
(Zuzana Holečková) TV - RUJ - ANJ 22 ANJ, RUJ ANJ, RUJ

3. Mgr. Dana Drobná, zast. triedna prof. 1. B SJL - OBN 24 SJL, OBN
4. Mgr. Tatiana Filová, triedna prof. 3. C SJL - VV 25 SJL, VV ANJ
5. Mgr. Juliana Hanzová SJL - PED MD
6. Mgr. Zoja Horniaková, zast. triedna prof. 3. B NEJ - RUJ 29 NEJ, RUJ NEJ, RUJ
7. Mgr. Viera Jägerová, triedna prof. 3. A HV - RUJ - ANJ 26 ANJ, HV, RUJ ANJ, RUJ
8. Mgr. Štefan Klinga, triedna prof. 2. B PED - PSY 23 PED, PSY
9. PhDr. Zuzana Kolláriková, zast. tr. prof. 3. C, VP PED - PSY 23 PED, PSY
10. Mgr. Denis Kreutz, zast. triedny prof. 4. C NEJ - INF - PED 24 INF NEJ
11. PhDr. Daniela Križanová, zast. triedna prof. 2. C TK 26 TDK, TMČ NEJ
12. Mgr. Kamila Kubíková, učiteľ PED - TV 16  PED, TV
13. Mgr. Ľubomíra Kučerová, triedna prof. 3. B HV - MAT 25 HV, MAT FRJ
14. Mgr. Zdenka Leščinská, zast. triedna prof. 4. A VV - SJL 22 SJL, VVM NEJ
15. PhDr. Viera Lojová, zástupkyňa riaditeľky školy PSY - ANJ 9 PSY, ANJ ANJ
16. Mgr. Dalibor Ludvig, triedna prof. 2. C TV - PED 28 PED, TV NEJ
17. Mgr. Stanislava Lukáčová, triedna prof. 3. D EST - SJL 23 SJL, LJV
18. Mgr. Iveta Macejová, triedna prof. 4. A HV - SJL 25 LJV, HVM RUJ



19. Mgr. Žofia Mačugová, riaditeľka školy SJL - EST 4 SJL, LJV NEJ
20. Mgr. Dagmar Miková, zast. triedna prof. 1. A MAT - FYZ - INF 24 INF, AAK
21. Mgr. Oľga Sedliaková, triedna prof. 1. A TV - BIO 25 BSZ, TV NEJ
22. Mgr. Slavka Šajdíková, zast.triedna prof. 1. C TV - BIO 24 TV, BIO ANJ
23. Mgr. Galina Šimončičová, zast. triedna prof. 4. B RUJ - ANJ 26 ANJ, KAJ RUJ, ANJ
24. Mgr. Nora Šrobárová, zast. triedna prof. 3. A HV - SJL 19 LJV, HHN
25. Mgr. Martina Štekláčová, triedna prof. 4. C NEJ - ? 28 NEJ, KNJ NEJ
26. RNDr. Mária Tóthová, triedna prof. 1. B BIO - MAT 23 BIO, MAT
27. PhDr. Jana Varadínková, triedna prof. 4. B DEJ - OBN 25 DEJ, OBN ANJ
28. Mgr. Tatiana Zuskinová, zast. triedna prof. 3. D PED - ETV 17 PED, TMČ
29. Mgr. Marta Žufovská, triedna prof. 1. C TV - GEO 26 TV, GEO

Externí pedagogickí zamestnanci

Zoznam učiteľov, ktorí pôsobia na škole - v PP na dohodu
p. č. meno, titul, funkcia aprobácia vyučované hodiny aktívna znalosť

 počet predmety jazyka
1. Mgr. Jozef Vadkerti NÁV 4 NÁV
2. PhDr. Jitka Grúňová NEJ 4 NEJ NEJ
3. RNDr. Jarmila Šeligová BIO, GEO 3 SCR
4. Nina Zemanová DVŠ 6 DVŠ

5. učiteľky MŠ a ŠK PAX 16 PAX

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2006/2007

predmet počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
sociológia 1 (8 hodín)
manažment kultúry 1 (4 hodiny)
služby cestovného ruchu 1 (3 hodiny)
špeciálna pedagogika 1 (4 hodiny)
dramatická výchova špecial. 1 (6 hodín)
anglický jazyk 1 (22 hodín)

Nepedagogickí pracovníci

1. Zdenka Benková hospodárka
  2. Mária Biharyová upratovačka

3. Zuzana Guothová tajomníčka
  4. Daniela Križovenská upratovačka

5. Mgr. Emília Marcineková vrátnička
6. Štefan Mikeš údržbár

  7. Viera Mikešová školníčka, upratovačka
8. Katarína Pajdlhauserová upratovačka
9. Ing. Elena Strašková ekonómka

10. Milan Šuľan kurič



Pracovný pomer

pracovný pomer počet pedag. prac. počet nepedag. prac.
TPP 27 9
DPP 1 1
znížený úväzok 3 0
ZPS 0 1
na dohodu 20 0

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 2 48 50
vychovávateľov 0 0 0
asistentov učiteľa 0 0 0
spolu 2 48 50
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Vzdelávanie zamestnancov

     Vedenie školy podporovalo v plnej miere rôzne formy ďalšieho vzdelávania 
pedagogických aj nepedagogických zamestnancov ako súčasť ich kariérneho rastu, 
s cieľom zvyšovania kvality vzdelávania a výchovy v škole. 

     Z celkového počtu 28 interných pedagogických zamestnancov absolvovalo 24

zamestnancov 1. kvalifikačnú skúšku.

     V školskom roku 2006/2007 absolvovali nasledovné vzdelávanie

- Súčasná slovenská literatúra, MPC BA (Drobná, Lukáčová)

- ECDL Štart, BSK – Prír. fak. UK (Miková, Filová, Šimončičová, Štekláčová)

- Kurz práce s PC a využívanie IKT v práci učiteľa, MPC BA (Križanová, Zuskinová,  

  Žufovská, všetci ostatní pedagógovia kurz absolvovali už v minulom školskom roku)

- Kultúra a dejiny vo vyučovaní na strednej škole, seminár v Eisenstadte (Križanová)



- Tvorivé písanie v ANJ, MPC BA (Šimončičová, Jägerová)

- Metodika ANJ, MPC BA (Šimončičová, Jägerová)

- Virtuálna akadémia, projekt BSK (Šimončičová, Filová, Varadínková - začali)

- Praktické cvičenia v novej koncepcii vyučovania biológie, MPC BA (Šajdíková)

- Environmentálne vzdelávanie, MPC BA (Žufovská)

- Zjazdové lyžovanie, MPC BA (Sedliaková)

- Hry 2006, seminár pre učiteľov TV, FTVŠ (Šajdíková, Sedliaková)

- Vedenie nervových vzruchov, MPC BA (Sedliaková)

- Olympijská výchova, MPC BA (Ludvig)

- Inovácia základných pedagogických dokumentov, MŠ SR a ŠIOV (Mačugová, 

  Lojová)

ďalšie vzdelávanie 2006/2007 počet študujúcich
štúdium školského manažmentu 2
vysokoškolské pedagogické 1

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

- Hviezdoslavov Kubín, školské kolo – 12 žiakov, krajské kolo – 3 žiaci, 2. miesto - A. 

  Greliková (2. A), 3. miesto – Z. Došeková (1. A)

- Štúrov Zvolen, súťaž v rétorike, celoslovenské kolo -  K. Sitárová (1. A)

- Olympiáda v ANJ, 2. miesto v regionálnom kole – T. Slovák (4. B)

- Olympiáda v NEJ, 1. miesto v regionálnom kole – D. Schmidtová (3. D), 3. miesto 

  v krajskom kole – D. Schmidtová (3. D)

- Olympiáda ľudských práv – A. Dravecká (3. C), M. Manina (3. C)



- Modelový európsky parlament, regionálne kolo – R. Furťa (2. B), D. Čičová (2. B), 

  S. Prachařová (2. B), A. Dravecká (3. C), L. Sabová (3. C)

  krajské a celoslovenské kolo – M. Manina (3. C), postup do medzinárodného kola 

  súťaže v Slovinsku

- Praktická matematika, regionálne kolo – L. Čederlová (1. A), M. Butašová (1. B),

  A. Greliková (2. A)

- SOČ, 1. miesto v krajskom kole – Z. Čížová (4. B), 2. miesto v krajskom kole – L. 

  Masarovičová (4. C)

- zo školských lavíc do haly Elán, atletická súťaž, počas roka účasť 7x, 2. a 3. miesto 

  v behoch a v skoku do výšky a diaľky

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Údaje o aktivitách organizovaných školou

- vydávanie školského časopisu PaSekA (redakčná rada, Lukáčová)

- Súťaž v umeleckom prednese, školské kolo, účasť 17 žiakov (Lukáčová)

- Beseda s Doc. JUDr. P. Kandráčom, ombudsmanom SR, 2 besedy pre 2. A, B, C

  (Brlášová), Práva dieťaťa, test z metodických materiálov p. ombudsmana, 1. ročník 

  (Zuskinová)

- návšteva kancelárie verejného ochrancu práv 3. A (Brlášová)

- návšteva Detského domova v Podunajských Biskupiciach, kultúrny program, 

  zbierka, 2. A, B (Zuskinová, Brlášová)

- imatrikulácia pre 1. ročník, pripravila 2. A, B, C (Zuskinová, Brlášová)

- Deň otvorených dverí, prezentácia práce žiakov a pedagógov školy (december 

  2006)



- vianočný program v cvičných MŠ a ŠK, žiaci 3. a 4. ročníkov (vedúci praxe), pre 

  onkologických pacientov v nemocnici na Kramároch (Zuskinová)

- predajná výstava cudzojazyčnej literatúry pre žiakov školy (Šimončičová, 

  Horniaková) 

- školská súťaž Spievajte s nami, víťazi: K. Valúšková (1. A), A. Greliková (2. A), K. 

  Vlačikyová (3. B), (Brlášová)

- kultúrny program v Domove dôchodcov na Hanulovej ul. (Jägerová)

- hudobný program v MŠ na Adámiho ul. – žiaci špecializácie HV (Jägerová)

- Mozart očami študentov, výstava v Univerzitnej knižnici, hudobný program (Macejová)

- prevencia onkologických ochorení, prednáška (Tóthová)

- S Tebou a o Tebe, sexuálna výchova, AIDS a partnerské vzťahy, prednáška

  a beseda (Tóthová)

- výchovný protidrogový koncert pre všetkých žiakov školy (Tóthová)

- prezentácia nízkoprahového zariadenia KASPIAN, stredisko pre ľudí zo sociálne 

  znevýhodného prostredia (Tóthová)

Športové aktivity, ktoré škola zorganizovala pre žiakov

- vianočný a koncoročný volejbalový zápas učitelia – žiaci, PK TV

- vianočný stolnotenisový turnaj žiakov, PK TV

- lyžiarsky kurz a plavecké kurzy pre žiakov

- cykloturistika do Hainburgu, PK TV

- vodácky výcvik na kanoe a kajaku

- splav Moravy

- 1. účelové cvičenie (Šajdíková)



- halový futbal chlapcov, 1. miesto v okresnom kole (Ludvig)

- stolný teis dievčat, 1. miesto v okresom kole (Klinga)

- basketbal chlapcov, účasť v okresnom kole (Žufovská)

- volejbal dievčat, účasť v okresnom kole (Sedliaková)

- volejbal chlapcov, účasť v okresnom kole (Žufovská)

Exkurzie pre žiakov 

PK SJL
1. a 2. ročník Mestská knižnica vyuč. SJL sept. – okt. 2006
3. ročník Univerzitná knižnica Šr máj 2007
2. ročník Piešťany – I. Krasko Ma máj – jún 2007
2. ročník Múzeum J. Jesenského Lk jún 2007

PK DEJ, OBN, ETV/NÁV
1. ročník Rusovce – Gerulata Va jún 2007
2. ročník Židovské múzeum, Chatam Sofer Br máj 2007
2. ročník         Národná rada SR          Do marec 2007
2. ročník Kancelária verejného ochrancu práv Br október 2006

PK TV – BIO
4. A, 2. C Brno, Moravský kras Se 24. - 25. okt. 2006
2. B, 2. C Brno, Moravský kras Tó marec – apríl 2007
4. ročník Transfúzna stanica Tó marec 2007
1. A Botanická a ZOO záhrada Se jún 2007
1. A Eko-biologická exkurzia Devínska Kobyla Se apríl 2007
3. A, 3. B ZOO záhrada Se, Ša jún 2007
TVŠ a POK Cykloturistika do Hainburgu, výcvik v lodenici,

príp. splav Moravy Lg, Se, Žu priebežne

PK PED – PSY
4. ročník J. A. Komenský Lg okt. – nov. 2006
1. ročník Múzeum školstva a pedagogiky Kg apríl – máj 2007

PK kultúrno-výchovných predmetov
2. a 3. ročník predvianočná Viedeň Fi, Kr december 2006
2. ročník Incheba – Veľtrh cestovného ruchu Kr január 2007

PK CUJ
2. A, 2. C Viedeň Ho, Šk apríl – máj 2007
2. a 3. ročník Študenti USA – konverzačný kurz ANJ Jä apríl 2007



PK esteticko-výchovných predmetov 
pre všetkých žiakov školy – návšteva 14 titulov opery a baletu, exkurzia do novej budovy 

SND (Jägerová)

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila 

- Liga za duševné zdravie, duševné poruchy, dve besedy pre žiakov 1. A,C, 2. C,

  3. D (Brlášová)

- prosociálna výchova, interaktívne učenie, 2. A, B (Zemanová, Brlášová)

- kultúrny program v celoslovenskom finále Európsky modelový parlament 

  (Križanová)

- výročné stretnutie českých škôl UNESCO, Luhačovice, činnosť a projekty školy  

  prezentovala D. Križanová

- stretnutie žiakov a pedagógov škôl UNESCO, ASPnet (Križanová, Tóthová)

- život a dielo L. Hanusa, informačné stredisko UNESCO (Križanová)

- animačné programy v SND, žiaci KVP (Filová, Križanová)

- Vianočné mosty, Magistrát hl. mesta BA, žiaci KVP (Križanová)

- Živý Betlehem, žiaci 4. C, 2. B (Križanová)

- Bratislava pre všetkých, podujatie MMB pre verejnosť, žiaci KVP (Križanová)

- spolupráca s občianskym združením VLK (Žufovská)

- Týždeň boja proti rasizmu, prednášky, diskusie, prezentácia žiackych prác 

  (Križanová)

- Týždeň bezpečnosti na cestách, Ministerstvo dopravy, kurz 1. pomoci (Žufovská)

- Biela pastelka, zbierka pre nevidiacich, 40 žiakov (Brlášová)

- Nezábudka, Liga za duševné zdravie, finančná zbierka (Klinga, Benková)

- Euroscola, súťaž Centra Európskeho parlamentu, 80 žiakov, prednášky, informačné 



  besedy o EÚ, Európska hymna... (Varadínková)

- športový deň pre DSS K. Matulaya (Brlášová)

- Deň rozhodnutia, účasť všetkých žiakov školy, športové súťaže, kultúrny program, 

  protidrogové podujatie Sanatória AT (Šajdíková, Kubíková)

- Deň Dunaja, kultúrny program a organizačná pomoc, 3. A,B, 2. A (Kučerová,  

  Brlášová)

- špeciálne olympiády, pomoc mentálne postihnutým športovcom pri súťažiach 

  v korčuľovaní, 30 žiakov (Sedliaková)         

- špeciálne olympiády, pomoc pri súťažiach v atletike, 9 žiakov (Sedliaková)

- Deň zvierat, zbierka Slobody zvierat, 8 žiakov vyzbieralo 3 500 Sk (Sedliaková)

- vianočná zbierka pre mentálne postihnutých športovcov, 12 žiakov (Sedliaková)

- zbierka ku Dňu narcisov, Liga proti rakovine, 28 žiakov vyzbieralo 43 610 Sk (Šajdíková)

- pomoc pri jarnej migrácii žiab na Železnej studničke, 10 žiakov 3. A, B (Šajdíková)

- spolupráca s transfúznou stanicou, exkurzia pre žiakov 4. ročníka, dobrovoľné 

  darcovstvo (Šajdíková, Tóthová)

- pomoc pri organizovaní MDD pre Petržalku, 3. 6. 2007 ihrisko na Lachovej ul. 

  (Brlášová)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé 
    - za projekt Umenie búra hranice medzi ľuďmi dostala škola Európsku 



       značku pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní (november 
       2006)
    - Slávne portréty očami žiakov, medzinárodný projekt s Viedenskou školou, 
      zameraný na výtvarnú výchovu, komunikáciu v cudzom jazyku a využívanie IKT 
      (Filová, Šimončičová)
    - Odysea mysle, zameraný na podporu tvorivého riešenia úloh, celoslovenské kolo, 
      2. a 3. miesto, 1. A..., (Macejová)
    - Podpora multikultúrnej výchovy detí a mládeže, medzinárodný projekt s ČR
      a Rakúskom – príprava aktivít pre budúci školský rok (Križanová, Brlášová)
    - Euroscola, (Varadínková)
    - Stop fajčeniu, súťaž nefajčiarskych tried (Tóthová)

B) Krátkodobé
    - 1 000 dvojičiek, spolupráca s Viedňou, kultúrne pamiatky, plagáty, plavba loďou, 
      60 žiakov, hl. 3. D (Horniaková)
    - prípravná návšteva k projektu MUSEUMS, Rumunsko, Iasi (Brlejová, Križanová)
    - Otvorená škola, oblasť športu, vybavenie novým športovým náradím 
      (Sedliaková)

C) Školou vypracované projekty
    - Renesancia v Bratislave, tvorba a prezentácia žiackych projektov, 3. D 
      (Zuskinová)
    - prezentácia projektu Slavín, 3. D (Zuskinová)
    - Hudobná Bratislava, významní hudobníci a objekty, ktoré navštívili, 3. D 
      (Zuskinová) 

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 16. 11. – 7. 12. 2005

Druh inšpekcie: Následná inšpekcia – Ing. Marta Thiryová

20. 6. – 14. 7. 2007: Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom samosprávneho kraja, 
ako aj s majetkom užívaným samosprávnym krajom za obdobie od 1. 7. 2002 do 31. 12. 2006.

Cieľom kontroly bolo zistiť  dodržiavanie rozpočtových pravidiel  a  rozpočtovej  disciplíny, 
zásad vedenia účtovníctva, foriem a postupov verejného obstarávania, preveriť úroveň správy 
a ochrany majetku BSK. 

§ 2. ods. 1 l



Materiálno-technické podmienky

     Budova školy je v prevádzke od roku 1971, do roku 1981 slúžila potrebám základnej 
školy, od 1. 9. 1981 – našej škole. Budova má kapacitu 600 žiakov. V súčasnosti v nej študuje 
370  našich  študentov  a 120  študentov  Súkromnej  strednej  veterinárnej  školy.  Piatky 
popoludní  prenajímame  2  triedy  Súkromnej  pedagogickej  škole  (70  žiakov).  Budova  je 
majetkom BSK,  je  poistená  v poisťovni  Generali.  Od roku 1995 je  v škole  nainštalovaný 
bezpečnostný systém (SIKO).
     Počet všetkých učební: 24, z toho 11 odborných učební (na predmety ANJ, NEJ, HV1, 
HV2, VV, INF, ADK, uč. IKT, tvorivá dramatika, BIO, metodika TV) a 13 kmeňových tried. 
Okrem  toho  máme  grafickú  dielňu,  2  telocvične,  1  posilňovňu.  Spolu  so  susednou  ZŠ 
využívame ľahkoatletický štadión, ktorý je majetkom miestnej časti Dúbravka. V neďalekej 
IUVENTE si prenajímame plavecký bazén.
     Škola je dobre vybavená počítačmi,  žiakom slúžia 2 učebne (INF, ADK) a 1 učebňa 
informačno-komunikačných technológií (na všetky predmety). PC sú aj v knižnici, v každom 
učiteľskom  kabinete  a v administratívnych  priestoroch  školy.  Všetky  PC  sú  napojené  na 
Internet.
     V škole  máme  veľmi  dobre  vybavenú  školskú  knižnicu,  spolu  6  030  kníh  beletrie 
a odbornej literatúry, ktoré priebežne dopĺňame. Odoberáme 15 titulov odborných časopisov, 
k dispozícii je PC s Internetom. Knižnica je otvorená pre žiakov a zamestnancov školy počas 
celého dňa.
     Škola je dobre vybavená učebnými pomôckami, okrem štandardných vlastníme napr. aj 16 
klavírov, 12 gitár, niektoré ďalšie hudobné nástroje, keramickú pec, 3 tenisové stoly... 
     Triedy sú vybavené pôvodným školským nábytkom, bude nutná postupná výmena za 
nový.
     Budúci školský rok bude potrebné rozšíriť učebné pomôcky o ďalšie prístroje IKT.
     Nevyhovujúci je stav budovy (strecha, okná, podlahy, osvetlenie, zateplenie budovy...).

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

     Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli v roku 2006 poskytnuté vo výške 14 848 
Sk, v čom sú zahrnuté aj rozpočtové príjmy školy vo výške 142 tis. Sk a finančné prostriedky 
za vzdelávacie poukazy. Rozpočet si škola zvyšovala aj príjmami za prenájmy.
     Za vzdelávacie  poukazy boli  škole poskytnuté  finančné prostriedky v školskom roku 
2006/2007 vo výške 276 200 Sk. Použité boli na výplatu odmien pre vedúcich záujmových 
krúžkov, na odvody do fondov a materiálne zabezpečenie prevádzky krúžkov.
    Na zvýšenie kvality  vzdelávania  boli  použité  v školskom roku 2006/2007 aj  finančné 
prostriedky z mimorozpočtových zdrojov - už vyššie spomenuté príjmy vo výške 142 tis. Sk 
(za prenájmy) a z neinvestičného fondu Comenium tvorili príjmy za školský rok 2006/2007 
275 274,- Sk, výdavky boli vo výške 311 842,- Sk (použité napr. na zavedenie Internetu do 
ďalších priestorov školy,  na príspevky žiakom na exkurzie,  kultúrne podujatia,  vstupy do 
múzeí, na nákup športového materiálu, na nákup kníh do knižnice, na knižné odmeny žiakom, 
na  medzinárodné  projekty,  kúpu  kopírovacieho  stroja,  kúpu  digitálneho  fotoaparátu, 
rekonštrukciu WC, drevený obklad v telocvični a pod.).



§ 2. ods. 1 n

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok  a vyhodnotenie jeho plnenia

 Stanovený cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy

Skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a mimoškolskej činnosti

- vytvorené nové ZPD (rozšírená výučba všeobecno-vzdelávacích predmetov, cudzích 

   jazykov, koordinácia odborných predmetov)

- všetci pedagogickí zamestnanci absolvovali PC školenie

- široká ponuka krúžkov v rámci vzdelávacích poukazov (pozri II., bod. b)

- dokupovanie knižničného fondu, nových učebníc (SJL a CUJ)

- zvýšný záujem žiakov o vysokoškolské štúdium, vyššie percento prijatých žiakov na 

  vysoké školy

Spôsob, akým sa cieľ sleduje

- v personalistike zakladáme certifikáty zamestnancov o ďalšom vzdelávaní

- kontrola triednych kníh a krúžkových triednych kníh

- kontrola výdavkov v Comenium, n. f.

Vyhodnotenie plnenia cieľa, analýza a porovnanie plnenia koncepcie školy

s minulým školským rokom

- v plnení všetkých zložiek cieľa sme sa posunuli výrazne dopredu, všetko je ľahko 

  overiteľné – v personalistike, v triednych knihách, v správe o hospodárení školy 



  a v neinvestičnom fonde

- v školskom roku 2005/2006 sme sa sústredili najmä na prezentáciu školy na 

   verejnosti pri príležitosti 25. výročia založenia školy – všetky aktivity, ktoré nemalou 

   mierou prispeli k plneniu hlavného cieľa školy, sú uvedené v minuloročnej výročnej 

   správe

 - v školskom roku 2006/2007 sme venovali pozornosť najmä skvalitneniu ďalšieho 

   vzdelávania pedagogických zamestnancov, o čom svedčí nielen množstvo 

   absolvovaných školení a súťaží (uvedených v ods. 1, písm. h, i), ale aj 

   medzinárodné ocenenie: Škola získala Európsku značku 2006 za inovačné iniciatívy 

   v jazykovom vzdelávaní v spojení s výtvarnou výchovou

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

o) Oblasti, v     ktorých škola dosahuje dobré výsledky a     oblasti,   
     v     ktorých sú nedostatky a     treba úroveň výchovy a     vzdelávania   
     zlepšiť, vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o)      

SILNÉ STRÁNKY
 vysoká  odbornosť  pedagogických 

zamestnancov

SLABÉ STRÁNKY
 nedostatočné  ohodnotenie 

pedagogických  zamestnancov 



 kvalifikovaná výučba CUJ a INF
 individuálna  integrácia  žiakov  so 

ŠVVP
 zapájanie sa do projektov (pozri bod j)
 bohaté aktivity v mimoškolskej činnosti
 dve  PC  učebne  +  učebňa  IKT  + 

Internet v celej škole
 dobre vybavená školská knižnica 
 všetci vyučujúci absolvovali školenie: 

Využitie  IKT-ií  v práci  učiteľa  a 
viacerí  navštevujú  ďalšie  priebežné 
školenia

 dlhoročné  kontakty  s Rakúskymi 
školami, rôzne projekty

(celoslovenský problém)
 nedostatočná znalosť cudzích jazykov 

u tých  pedagogických  zamestnancov, 
ktorí cudzí jazyk nevyučujú

 nedostatok  učebníc  na  odborné 
predmety  a vyhovujúcich  na  cudzie 
jazyky

PRÍLEŽITOSTI
 dobré  podmienky  pre  vzdelávanie 

žiakov
 výborné  podmienky  na  zavádzanie 

informačno-komunikačných 
technológií

 dobrá spolupráca so ŠIOV-ia v BA
 fakultná škola pre FF UK, PgF UK a 

FTVŠ

RIZIKÁ
 nepriaznivý demografický vývoj
 nedostatok  finančných  prostriedkov 

(celoslovenský  problém,  nízke  % 
HDP na školstvo – 3,8!)

 slabá  pripravenosť  absolventov 
vysokých škôl na pedagogickú prácu

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania 
     a     uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť   
     prijímania na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1 písmeno p)

     Profesionálnu  orientáciu  a  prípravu  na  ďalšie  štúdium  absolventov  zabezpečujeme 
nasledovným spôsobom:
- žiaci sú informovaní o veľtrhoch, Akadémia v Bratislave a Gaudeamus v Brne
- 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.

     V školskom roku 2006/2007 si podalo z 83 žiakov 4. ročníka prihlášku na vysokú školu 
65 žiakov, čo je 78 %. Žiaci boli prijatí predovšetkým na odbory humanitného zamerania, na 
štúdium jazykov a na školy umeleckého smeru.
     Viac ako 50 % absolventov študuje na vysokých školách, niektorí pôsobia v zahraničí, 
ostatní sa zamestnali väčšinou vo svojom odbore, nemáme vedomosť o tom, že by bol niekto 
z absolventov nezamestnaný.
    



Záujem o vysokoškolské štúdium v školskom roku 2006/2007

Trieda Počet žiakov Počet 
podaných
prihlášok

Počet žiakov,
ktorí si podali 
prihlášku 

% z triedy

4. A 25 46 21 84 %
4. B 31 65 24 77 %
4. C 27 50 20 74 %

bývalí absolventi 32 56

     Podľa doteraz získaných informácií bolo prijatých na VŠ asi 70 % prihlásených žiakov.

 

II. Ďalšie informácie o škole

a) Psychohygienické podmienky výchovy a     vzdelávania  
    (§ 2 ods. 2 písm. a)

     Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania školy sú dobré: 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 siedmou vyučovacou 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 školskej  knižnici  a v átriu.  Škola  zabezpečuje  žiakom  stravu  formou  teplých  obedov 
a občerstvenie v bufete.
     Škola začala  s rekonštrukciou školských hygienických zariadení  z mimorozpočtových 
finančných prostriedkov. Vymaľovali sme 10 tried, opravili sme sprchy v telocvičnom trakte.
b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)

     V školskom roku 2006/2007 ponúkala Pedagogická a sociálna akadémia pre svojich 
žiakov,  ale  tiež  pre  žiakov  iných  základných  a stredných  škôl  nasledovné  záujmové 
aktivity (krúžky).

  1. Tvorba školského časopisu (Mgr. Lukáčová)
  2. Jazykový a literárny seminár pre maturantov (Mgr. Lukáčová, Mgr. Drobná)
  3. Doučovanie z matematiky 1 (Mgr. Kučerová)



  4. Doučovanie z matematiky 2 (RNDr. Tóthová)
  5. PC a Internet 1 (Mgr. Miková)
  6. PC a Internet 2 (Mgr. Kreutz)
  7. Krúžok priateľov UNESCO (PhDr. Križanová)
  8. Príprava na PČOZ maturitnej skúšky pre študijný odbor 7663 6 (PhDr. Križanová)
  9. Basketbal (Mgr. Žufovská)
10. Volejbal (Mgr. Jägerová)
11. Krúžok netradičných športov (Mgr. Šajdíková)
12. Stolný tenis (Mgr. Klinga)
13. Kondičné cvičenie Mgr. Ludvig)
14. Medzinárodné projekty (Mgr. Filová, Mgr. Šimončičová)

c) Spolupráca školy s     rodičmi, o     poskytovaní služieb deťom,   
    žiakom a     rodičom (§ 2 ods. 2 písm. c)  

     
     Počas školského roka sa konali  3 rodičovské združenia (september,  december,  apríl), 
pedagogickí zamestnanci mali vypísané 2 konzultačné hodiny týždenne, kedy boli k dispozícii 
rodičom a žiakom. Školská psychologička pôsobila v škole každý pondelok a utorok od 9.00 
do 15.00 h. Žiakom bol k dispozícii školský bufet, nápojový automat a kvalitné obedy (denne 
výber z piatich jedál).
     V záujme zvýšenej informovanosti rodičov a žiakov sme pravidelne na školskej webovej 
stránke prezentovali najdôležitejšie udalosti školy a dôležité termíny pre žiakov. Pre žiakov 4. 
ročníka bola zriadená informačná tabuľa o maturitných skúškach.

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

      Žiaci  majú  Študentskú  radu,  ktorá  spolupracuje  s vedením  školy.  Vedenie  školy 
spolupracuje pravidelne s Radou školy a Radou rodičov. Žiaci vydávajú svoj vlastný časopis 
(PASEKA), v ktorom môžu vyjadriť svoj názor, postoj, príp. riešiť problém.
     Škola spolupracuje s materskými školami a základnými školami na území celej Bratislavy 
pri  realizácii  učebnej  a odbornej  praxe  študentov.  Pravidelne  organizuje  otvorené  hodiny 
z jednotlivých  metodík  pre  naše  cvičné  materské  školy  a školské  kluby.  Ďalej  škola 
spolupracuje  s centrami  voľného  času,  s Magistrátom  hl.  mesta  Bratislavy,  IUVENTOU, 
Galériou mesta Bratislavy, Slovenskou národnou galériou, Slovenským národným múzeom, 
BIBIANOU  a ďalšími  kultúrnymi  inštitúciami  pri  organizácii  odbornej  praxe  žiakov 
v študijnom odbore kultúrno-výchovný pracovník. Naša škola už vyše 20 rokov spolupracuje 
s Filozofickou fakultou,  Pedagogickou fakultou a FTVŠ UK formou priebežnej  aj  súvislej 
praxe ich študentov ako fakultná škola.



     Vzťahy  medzi  pedagógmi,  zamestnancami  školy,  rodičmi  a žiakmi  sú 
korektné,  žiakov vedieme  k slušnému správaniu  a k zodpovednosti  za 
svoje konanie, väčšina rodičov aktívne spolupracovala so školou.

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali

Mgr. Žofia Mačugová, riaditeľka školy

PhDr. Viera Lojová, zástupkyňa riaditeľky školy



Správa je vypracovaná v zmysle

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

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

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

3. Koncepcie školy na roky 2004 - 2009

4. Plánu práce Pedagogickej a sociálnej akadémie, Bullova 2, 844 20 Bratislava 42 na 

školský rok 2006/2007

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií

6. Informácie o činnosti Rady školy pri Pedagogickej a sociálnej akadémii v Bratislave

7. Ďalších podkladov:

Klasifikačné správy jednotlivých tried

Plán práce a jeho vyhodnotenie - výchovného poradcu

                                                   - koordinátora protidrogovej prevencie

          - koordinátora environmentálnej výchovy

          - koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Záverečná správa školskej psychologičky

Prerokované v pedagogickej rade dňa 17. 9. 2007



Stanovisko rady školy

     Rada školy pri Pedagogickej a sociálnej akadémii v Bratislave odporúča Bratislavskému 

samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi  Pedagogickej a sociálnej akadémii, Bullova 2,

844 20 Bratislava 42 schváliť  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti za školský rok 2006/2007.

Prerokované dňa 17. 9. 2007

PhDr. Jana Varadínková

……….…………………………

meno a priezvisko – predseda RŠ

Stanovisko zriaďovateľa

     Bratislavský  samosprávny  kraj  ako  zriaďovateľ  Pedagogickej  a sociálnej  akadémie, 

Bullova 2, 844 20 Bratislava 42 schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti za školský rok 2006/2007.

V Bratislave     …………………..

                                                                                              Vladimír Bajan

                                                                                                    predseda
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