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Základné identifikačné údaje o škole

Vedúci zamestnanci školy

Rada školy  
Rada školy pri  Strednej odbornej škole pedagogickej 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 01. 05. 2018

Názov školy Stredná odborná škola pedagogická

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 PaedDr. Simona Janovičová

zástupca riaditeľky školy Mgr. Tatiana Filová 

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

  1. Mgr. Stanislava Lukáčová predseda            pedagogických zamestnancov

  2. Mgr. Miroslava Vráblová podpredseda pedagogických zamestnancov

  3. Helena Bieliková tajomník nepedagogických zamestnancov

  4. Marcela Šimová člen       rodičov

  5. Mgr. Ľubomíra Novosadová člen rodičov

  6. Marcela Švecová člen rodičov

  7. RNDr. PhD. Jaromír Šíbl člen zriaďovateľa

  8. RNDr. Martin Zaťovič člen zriaďovateľa

  9. Ing. Juraj Káčer člen zriaďovateľa

10. RNDr. PhD. Juraj Štekláč člen zriaďovateľa

11. Nikoleta Griezlová predseda ŽR žiakov
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Informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2019/2020

Rada školy zasadala v školskom roku 2019/20 dvakrát v naplánovanom termíne. Tretie naplánované 
zasadanie sa neuskutočnilo z dôvodu karanténnych a epidemiologických opatrení.

V apríli sa skončilo funkčné obdobie Rady školy, preto sa v mesiacoch január a  február uskutočnili 
voľby nových zástupcov do RŠ.

8. 7. 2020 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza Rady školy.

Zaoberala sa:

- pedagogicko-organizačným zabezpečením školského roka

- materiálnym zabezpečením školy

- rozpočtom školy

- návrhom na počet študentov v školskom roku 2020/21

- návrhom na počet tried 1. ročníka v školskom roku 2020/21

- príjmami a výdavkami neinvestičného fondu Comenium

- výškou príspevku žiakov do n. f. Comenium

- aktuálnymi problémami žiakov

- realizáciou praxe v cvičnej materskej škole v budove SOŠPg

Vyjadrila sa:

- k návrhu inovácií osnov študijných odborov a k úprave učebných plánov podľa školského 

vzdelávacieho programu Edukácia pre školstvo, kultúru a voľný čas vzhľadom na Dodatok č.

4/2018

- prebiehajúcim a pripravovaným projektom, do ktorých je škola zapojená

- k skladbe a ponuke voliteľných predmetov

- k realizácii učebnej praxe pre ŠO učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo v priestoroch 

novozriadenej MŠ na Bullovej 2 a ŠO pedagogický asistent v  iných zariadeniach v školskom 

roku 2019/20

- k materiálno-technickému zabezpečeniu školy
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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 všeobecného vzdelávania (Mgr. S. Lukáčová)

1.1.2 PK teoretického vzdelávania (Mgr. V. Zemanová)

1.1.3 PK praktickej prípravy (Mgr. D. Drobná)

1.1.4 PK praxe (Mgr. M. Vráblová)

1.2 výchovná poradkyňa (Mgr. T. Zuskinová)

1.3 administrátorka aSc Agendy (PaedDr. S. Janovičová) 

1.4 koordinátorka projektových aktivít (Mgr. M. Mišenčíková)

1.5 koordinátorka Žiackej školskej rady (Mgr. V. Šebeňová Oláhová)

1.6 predsedkyňa Rady školy (Mgr. S. Lukáčová )

Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy 

PK sa zišli dvakrát prezenčne a jedenkrát dištančne (dôvod - COVID 19), 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 trikrát prezenčne 
a jedenkrát dištančne (dôvod - COVID 19), o zasadnutiach sa viedol zápis. Riešili sa úlohy 
vyplývajúce z plánu práce školy a aktuálne problémy. Riaditeľka školy ďalej spolupracovala 
s výchovnou poradkyňou, Žiackou školskou radou a vedúcimi úsekov:

- koordinátorkou protidrogovej prevencie (Mgr. T. Zuskinová)

- koordinátorkou environmentálnej výchovy (RNDr. M. Tóthová)

- koordinátorkou projektových aktivít (Mgr. M. Mišenčíková)

- koordinátorkou informatizácie (Mgr. D. Šestáková)

Koordinátorky zostavili plán práce úseku v septembri 2019 a v júni 2020 plán vyhodnotili. Plány sú 
prílohou plánu práce školy, hodnotenia úsekov sa nachádzajú v archíve školy.
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Počet žiakov školy v školskom roku 2019/2020

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. 2019 Stav k 31. 08. 2020

Počet tried Počet 
žiakov

Z toho 
integrovaných

Počet tried Počet žiakov Z toho 
integrovanýc

h
1. 3 60 2 3 62 2

2. 3 78 1 3 78 1

3. 2 51 3 2 51 3

4. 3 57 3 3 56 3

1.
ŠPZ

5 135 0 5 103 0

2.
ŠPZ

3 90 0 3 90 0

Spolu 18 471 9 18 440 9

Do ročníka Počet 
prihlásených 

žiakov

Počet žiakov, 
ktorí konali 
prijímaciu 

skúšku

Počet žiakov 
úspešných 

v prijímacom 
konaní

Počet prijatých 
žiakov

7649 M 84 83 83 44

7662 M 26 26 26 15

7670 M 32 26 26 14

Ročník Počet prijatých 
žiakov

Z ktorej školy

2. 1 Konzervatórium Tolstého Bratislava

1. 1 Evanjelické lýceum Bratislava

1. 1 Stredná odborná škola pedagogická Modra

1. 1 Stredná športová škola Bratislava

1. 1 Škola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru Bratislava
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov (Koncoročná klasifikácia)    

Priemerná známka školy v školskom roku 2019/2020: denné štúdium: 1,72, diaľkové štúdium: 1,69

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Trieda Priemerný prospech Trieda Priemerný prospech

I. A 1,70 I. A ŠPZ 1,62

I. BC 1,97 I. B ŠPZ 1,60

I. D 1,64 I. C ŠPZ 1,95

II. A 1,74 I. D ŠPZ 1,71

II. BC 1,92 I. E ŠPZ 1,78

II. D 1,48 II. A ŠPZ 1,51

III. A 1,57 II. B ŠPZ 1,61

III. BC 1,75 II. C ŠPZ 1,70

IV. A 1,87

IV. B 1,96

IV. C 1,32

Predmet Úroveň Počet EČ
počet

EČ
priemer

PFIČ
počet

PFIČ
priemer

Ústna
počet

Ústna
priemer

ANJ B1 39 - - - - - 2,33

ANJ B2 15 - - - - - 1,13

NEJ B1 1 - - - - - 2,00

NEJ B2 1 - - - - - 1,00

SJL - 56 - - - - - 2,54

PČOZ - 139 - - - - - 1,83

TČOZ - 139 - - - - - 1,76

Študijný odbor

7649 M učiteľstvo 
pre MŠ a vychov.

7662 M animátor 
voľného času

7669 M ped. lýceum
7670 M ped. asistent

7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychov.

I. A I. BC I. BC I. A ŠPZ II. A ŠPZ

I. D II. BC II. BC I. B ŠPZ II. B ŠPZ

II. A III. BC III. BC I. C ŠPZ II. C ŠPZ

II. D IV. BC IV. BC I. D ŠPZ

III. A I. E ŠPZ

IV. A
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Zoznam uplatňovaných osnov a učebných plánov v šk. r. 2019/2020

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

7670 M pedagogický asistent

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

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

2. 7669 M pedagogické lýceum 

• denné štvorročné štúdium pre absolventov základnej školy, vzdelávanie je ukončené maturitnou 
skúškou (3. - 4. ročník)

• Základné pedagogické dokumenty: pre 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

  7



Pedagogickí zamestnanci školy
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Interní pedagogickí zamestnanci

P. Meno a priezvisko Pozícia Aprobácia

1. Mgr. Daniela Brlášová stredoškolská učiteľka HUV-PED-
PSY-SOC-ETV

2. Mgr. Nina Brunovská stredoškolská učiteľka PED - PSY

3. Mgr. Marta Čandiková stredoškolská učiteľka GEG - TSV

4. Mgr. Dana Drobná stredoškolská učiteľka SJL - OBN

5. Mgr. Tatiana Filová zástupkyňa riaditeľky školy SJL - VYV

6. Ing. Daša Hronská stredoškolská učiteľka ANJ - OEP

7. PaedDr. Simona Janovičová zástupkyňa riaditeľky školy TDA - HUV

8. Mgr. Simona Klimeková stredoškolská učiteľka VYV - PSY

9. Mgr. Stanislava Lukáčová stredoškolská učiteľka SJL - ESV

10. Mgr. Iveta Macejová stredoškolská učiteľka SJL - HUV

11. Mgr. Miroslava Mišenčíková stredoškolská učiteľka NEJ - PED

12. Mgr. Ľudovít Sebelédi stredoškolský učiteľ BIO - TSV

13. Mgr. Andrea Strážovská peadgogická asistentka PRI - FRJ

14. Mgr. Slavka Šajdíková stredoškolská učiteľka TSV - BIO

15. Mgr. Veronika Šebeňová stredoškolská učiteľka TDA - HUV

16. Mgr. Darina Šestáková stredoškolská učiteľka MAT - ADK

17. Mgr. Galina Šimončičová riaditeľka školy ANJ - RUJ

18. Mgr. Martina Štekláčová stredoškolská učiteľka NEJ

19. RNDr. Mária Tóthová stredoškolská učiteľka MAT - BIO

20. Mgr. Zuzana Uričová stredoškolská učiteľka ANJ - MAT

21. PhDr. Jana Varadinková stredoškolská učiteľka DEJ - OBN

22. Mgr. Miroslava Vráblová stredoškolská učiteľka HUV

23. Mgr. Viktória Zemanová stredoškolská učiteľka PED - ESV

24. Mgr. Tatiana Zuskinová stredoškolská učiteľka PED - VMV - 
ETV

25. Mgr. Martina Šandor (materská dovolenka) stredoškolská učiteľka PSY



Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2019/20

Počet pedagogických zamestnancov 25

Kvalifikovaní 25

Nekvalifikovaní 0

Dopĺňajú si vzdelanie 0

Počet nepedagogických zamestnancov 8

Školský psychológ 0

Špeciálny psychológ 0

Upratovačky, vrátnik, školník, údržbár 5

Školská kuchyňa a jedáleň 0

Administratívni pracovníci 3

Spolu počet zamestnancov SŠ 33

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet

- 0
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Externí pedagogickí zamestnanci

1. Mgr. Peter Kizek učiteľ NÁV

2. Mgr. Jana Sekerešová stredoškolská učiteľka PSY-SCV-SPP

3. učiteľky MŠ, ZŠ PRAX



Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 2019/20

Vedenie školy podporuje ďalšie vzdelávanie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov ako 
súčasť ich profesijného rastu, s cieľom zvyšovania kvality vzdelávania a výchovy v škole.

V súlade so Zákonom č. 317/2009 Z. z. a č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch... vypracovali 
pedagógovia plán profesijného rastu. Na ich základe vedenie školy vypracovalo Plán profesijného 
rastu pedagogických zamestnancov, podľa ktorého pedagógovia absolvovali nasledovné vzdelávacie 
podujatia:

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných Priebeh vzdelávania /počet

ukončilo pokračuje začalo

aktualizačné 23 0 23 23

adaptačné 1 0 1 1

funkčné 2 2 0 0
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Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila

Rímske hry Gerulata Cena Vojvodu z Edinburghu

Class Building Day Deň materských škôl

Dobrovoľníctvo v DSS Hestia Európsky deň jazykov

Divadelné predstavenia pre MŠ Európsky týždeň športu

Kniha môjho života Biela pastelka

Noc v školskej knižnici Klimatický štrajk Fridays for Future

Sereď - Múzeum holokaustu Biela noc

Škola ide na Slovan Župný športový deň

Exkurzia NPR Čachtický hradný vrch Koncerty (Slovenská filharmónia)

Exkurzie a workshopy v Bibiane Divadelné predstavenia v SND

Pocta sv. Cecílii Piškvorky

NTS Ružinov a darcovstvo krvi Divadelné predstavenia v angl./nem. jazyku

Vianočné tvorivé dielne Filmové predstavenia

Vianočné umelecké dopoludnie Silná ruka

Vianočné trhy Aktivity v rámci INTERREG

Exkurzia OLO iBobor

Deň otvorených dverí Svetový deň stolného tenisu

Migrácia ropúch - Železná studnička Smelý zajko - recitačná súťaž

Návšteva múzeí Olympiády v cudzích jazykoch (ANJ, NEJ)

INTERREG - Exkurzia žiakov a pedagógov v MŠ 
Dolného Rakúska

Zrkadlový háj - Čisté Vianoce

Scandinavian Study - beseda Výročné stretnutia UNESCO

Deň materských škôl - podujatia v MŠ Bullova Irán - zahalená krása

Exkurzia žiakov v JOJ TV AVION - prezentácia župných škôl

Jesenné upratovanie MALACKY - prezentácia župných škôl

Divadelný workshop - IUVENTA Klokan - matematická súťaž

Pečieme na Valentína - s MŠ Bullova Simulované študentské voľby

I want to break free - hudobno-animačné podujatie Hviezdoslavov Kubín

Lyžiarsky kurz ECDL - záverečné skúšky

INTERREG - Návšteva pedagógov a študentov v 
BAFEP Pressbaum

November 89 - súťaž, záverečný ceremoniál

Nízkoprahové centrum - MIXCLUB - exkurzia NO FINISH LINE - charitatívny beh

Karneval detí z MŚ Participatívny rozpočet
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach

Literárne soiré - účasť Feldekovcov 

Náhradná starostlivosť - beseda s riaditeľom DD a 
profesionálnym rodičom

Vítanie jari - pre MŠ Bullova

Múzeum mesta BA - Program o ČSR

Exkurzia - Mokrohájska 

Knižná beseda s Danielom Hevierom

Divadelný festival - 100. výročie SND

Umiestnenie Meno Názov súťaže

2. Okresné kolo D. Luknár Olympiáda v anglickom jazyku

  12



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

Názov projektu Termín 
začatia 
realizácie 

Termín 
ukončenia 
realizácie 

Výsledky

Medzinárodný mesiac školských knižníc 09/2019 10/2019 Noc v školskej knižnici, 
Záložka do knihy

INTERREG - BIG SK - AT 09/2017 03/2020 Cezhraničná spolupráca s 
rakúskymi pedagogickými a 
materskými školami (prax)

Cena Vojvodu z Edinburghu 09/2018 08/2020 Individuálny progress žiakov

Deň materských škôl 10/2019 11/2019 Podujatia pre MŠ

ECDL testovanie žiakov 09/2019 03/2020 Certifikáty ECDL

Trvale udržateľný rozvoj 09/2017 priebežne Nasmerovanie školy vo 
všetkých oblastiach

Dobrovoľníctvo 09/2019 03/2020 DSS, MŠ, zbierky, 
darcovstvo krvi

Tvorivé dielne pre všetkých 09/2019 09/2019 Pre deti MŠ, ZŠ, žiakov 
špeciálnych škôl a klientov 
DSS

Európsky týždeň športu 09/2019 10/2019 Zdravý vývin mládeže 
a aktívne trávenie voľného 
času

Class Building Day 09/2019 09/2019 Zoznámenie prvákov a 
stmelenie kolektívu v 
kultúrnych a športových 
aktivitách

Školský participatívny rozpočet 01/2020 pokračuje Študenti navrhujú projekty 
na zlepšenie prostredia a 
klímy, podieľajú sa na 
rozhodovaní o rozpočte

Projekt SK-Klíma ACC03 - 01/2020 pokračuje, v 
závislosti od 
získania 
grantu

Zvyšovanie povedomia o 
zmierňovaní a 
prispôsobovaní sa zmene 
klímy

Divadelný festival 02/2020 02/2020 Worshopy pri príležitosti 100. 
výročia založenia SND 
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Inšpekčná činnosť vykonaná Štátnou školskou inšpekciou v škole
V šk. r. 2019/20 začala inšpekcia na SOŠPg, ktorej predmetom je Odborná prax v externej forme 
štúdia v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Termín školskej 
inšpekcie bol stanovený v čase od 07. 02. 2020 do 30. 06. 2020.

Vzhľadom na COVID - 19 bola v marci 2020 inšpekcia prerušená a bude pokračovať v školskom roku 
2020/21.

  14



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 2019/20 v nej 
študovalo 471 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 a na FTVŠ 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.

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 hodín 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 z 
neinvestičného fondu Comenium, z ktorého bola financovaná aj výpočtová technika, dataprojektory, 
interaktívne tabule, rekonštrukcia priestorov jedálne, priestory vestibulu, vymenená podlaha na 
schodoch, zrekonštruované steny a elektrické osvetlenie, ktoré postupne vymieňame za úspernejšie.

V priestoroch školy boli Bratislavským samosprávnym krajom zrekonštruované priestory pre prenájom 
pre materskú školu (zriaďovateľom je Miestna časť Dúbravka),  ktorá od 1. septembra 2018 slúži 
našim žiakom pre odbornú učebnú prax  študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a 
vychovávateľstvo a boli vymenené staré okná za plastové v priestoroch dvoch učební, spoločenskej 
miestnosti a v školníckom byte.
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Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Schválený rozpočet na rok 2019 bol vo výške 736 920 € a príjmy školy vo výške 6 000 €. Príjmy - 
skutočnosť 33 586 €. Úpravou bol rozpočet znížený o 35 136 €. Našej žiadosti o dofinancovanie bolo 
vyhovené len čiastočne a bol upravený na  735 961 €. Ďalšie úpravy rozpočtu boli na mimoškolské 
aktivity, maturity, odchodné, jubilejné, mimoriadne odmeny z MŠ zamestnancom školy. Celkovo bol 
rozpočet včítane príjmov upravený vo výške 830 437 €.

V  roku  2019 nám BSK poskytol účelovo viazané prostriedky na opravu a údržbu v celkovej výške 
10  000, ktoré sme využili na úhradu predpísaných revízií – prenosné elektrospotrebiče, elektrickú 
inštaláciu a bleskozvody, výmenu svietidiel na prízemí, výmenu odkvapových rúr, opravu kanálového 
otvoru pred budovou školy, odstránenie nefunkčného elektrického stĺpa.

Dostali sme finančné prostriedky účelovo viazané na opravu a  výmenu kanalizácie a  prepadnutej 
podlahy v pavilóne „A“ – posilňovňa vo výške 30 554,- Eur.

Tak ako po iné roky sme na zýšenie kvality vzdelávania aj v  roku 2019 použili finančné prostriedky 
z  neinvestičného fondu COMENIUM. Výdavky  z  neinvestičného fondu boli použité napr. na 
bezpečnostný orez stromov, hygienické prostriedky žiakom, zakúpenie dataprojektora, vybavenie 
posilňovne zrkadlami, televízorom, reproduktormi, klavíra do multimediálnej učebne, 12 kusov 
notebookov, vybavili sme novým nábytkom školskú jedáleň (stoly, stoličky). V  rámci ekologických 
opatrení sme zakúpili všetkým žiakom denného štúdia sklené fľaše s  logom školy. Poskytli sme 
príspevky žiakom na filmové predstavenie, na exkurzie, súťaže atď.)

Konkrétne vyúčtovanie výdavkov z Comenia uvádzame priebežne na webovej stránke školy.

Výkaz k správe o hospodárení, ktorý prikladáme za rok 2019, je zverejnený aj na web-stránke školy. 
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Výkaz k správe o hospodárení, ktorý prikladáme za rok 2019, je zverejnený aj na web-stránke školy. 

Strana 1:
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Strana 2:
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Strana 3:
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Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2019/20 
a vyhodnotenie jeho plnenia

Stanovený cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy:

• dlhodobo skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu a mimoškolskú činnosť

• revízia a inovácia ŠkVP vzhľadom na nové usmernenia v Dodatku č. 4/2018

• pokračovať vo výborných výsledkoch v ExČ MS, v predmetoch SJL, ANJ, NEJ, zlepšovať 
úroveň oproti minulým školským rokom. V SJL patríme medzi najlepšie školy podľa kritéria 
pridanej hodnoty - nad mieru očakávania za roky 2016, 2017, 2018 podľa hodnotenia 
NÚCEM. V šk. r. 2019/20 vzhľadom na COVID-19 prebehli ústne maturity administratívne a 
písomné maturity sa nekonali, preto nebolo ani vyhodnotenie pridanej hodnoty (NÚCEM)

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

• široká ponuka krúžkov v rámci vzdelávacích poukazov - krúžky fungovali v 1. polroku šk. r., v 
2. polroku bola ich činnosť zastavená vzhľadom na prerušenie vyučovania, online formou 
prebiehal len krúžok Akadémia veľkých diel

• 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 vzhľadom na ich zastaralosť

• skvalitnenie spolupráce s materskou školou Bullova ako centra odbornej praxe pre študijný 
odbor učiteľstvo v materskej škole a vychovávateľstvo

• skvalitnenie spolupráce s ostatnými školami a inštitúciami, v ktorých sa realizuje odborná prax 
pre ďalšie študijné odbory 

• smerovanie školy k trvale udržateľnému rozvoju vo všetkých oblastiach školského života

Spôsob, akým sa cieľ sleduje:

• výsledky ExČ MS zverejnené MŠ VaV SR

• výsledky hodnotenia pridanej hodnoty zverejnené NÚCEMom v médiách

• evidencia IKT

• v personalistike zakladanie certifikátov zamestnancov o ďalšom vzdelávaní a zverejnenie na 
webovej stránke školy

• kontrola elektronických triednych kníh a krúžkových triednych kníh

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

• všetky výstupy sú zverejnené na web-stránke školy www.psabuba.sk
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Vyhodnotenie plnenia cieľa, analýza a porovnanie plnenia koncepcie školy s minulým 
školským rokom

• v plnení všetkých zložiek cieľa sa neustále snažíme posúvať dopredu, všetko je ľahko 
overiteľné – v štatistických výkazoch (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

• žiaci absolvovali veľa zážitkového učenia (projekty, exkurzie...), akcie sú zdokumentované a 
zverejňované na školskej web-stránke www.psabuba.sk, mnohé súvisia s aktivitami 
environmentálnej výchovy a s projektom trvalej udržateľnosti - až do momentu prerušenia 
vyučovania v marci 2020 (COVID-19)

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

• žiaci pod vedením vyučujúcich sa zúčastnili mnohých súťaží, do ktorých sa tradične zapájame 
v rôznych oblastiach života - výtvarné, hudobné, recitačné, jazykové, športové - až do 
momentu prerušenia vyučovania v marci 2020 (COVID-19)
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Dochádzka žiakov
Trieda Žiaci Ospravedlnené Osprav. /na žiaka Neospravedlnené Neosprav. /na žiaka

I. A 20 1475 73,75 2 0,10

I. BC 23 2438 106,00 22 0,96

I. D 18 1484 82,44 0 0

II. A 30 4014 133,80 17 0,57

II. BC 28 2747 98,11 19 0,68

II. D 18 2024 112,44 0 0

III. A 28 2529 90,32 6 0,21

III. BC 23 2186 95,04 35 1,52

IV. A 26 2868 110,31 13 0,50

IV. B 12 1763 146,92 72 6,00

IV. C 19 2341 123,21 0 0



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 nedostatočný počet záujemcov o študiný odbor 
vychovávateľsko-opatrovateľká činnosť

vysoká miera zanietenosti zamestnancov rezervy v spolupráci s rodičmi žiakov

kvalitná výučba nedostatočná spolupráca so ŠIOVom

najvyššie hodnotenie NÚCEM v oblasti dosahovaných 
výsledkov žiakov

nedostatočné využitie átria školy

individuálna integrácia žiakov so zdravotným 
znevýhodnením

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

skúsenosti s úspešnou realizáciou zahraničných a domácich 
projektov, kontakty so strednými školami v zahraničí
bohaté aktivity v mimoškolskej činnosti, prepojenie školy s 
kultúrnym dianím v BA
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 a 
ochrany životného prostredia
pozitívna pracovná atmosféra

jazykové vzdelávanie pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov školy

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 2019/20

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

• informačné besedy o možnostiach štúdia v zahraničí (napr. Scandinavian Study)

Trieda Počet žiakov v 
triede

Počet podaných 
prihlášok na vš

Počet žiakov, ktorí 
si podali prihlášku 
na vš

Počet prijatých 
žiakov na vš

IV. A 26 18 18 6

IV. B 12 10 10 7

IV. C 18 26 18 12

Spolu 56 54 46 25
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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 priestoroch jedálne. Škola 
zabezpečuje žiakom pitnú vodu, stravu formou teplých obedov (denne výber z 5 jedál), občerstvenie v 
automatoch.

Voľnočasové aktivity školy

V školskom  roku  2019/20 ponúkala  Stredná odborná škola pedagogická  pre  svojich žiakov viacero rôznych 
krúžkov, žiaci si vybrali 4, ktoré pravidelne navštevovali až do prerušenia vyučovania v marci 2020. V online 
režime fungoval až do konca školského roka krúžok Akadémia veľkých diel.

Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom

Počas šk. r. 2019/20 sa konali 2 rodičovské združenia jedenkrát konzultácie, rodičia si ustanovili Radu rodičov (10 
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 na školskej webovej stránke prezentujeme aktuálne udalosti 
školy a dôležité termíny pre žiakov. S rodičmi komunikujeme osobne, prostredníctvom mailov a edupage, v 
dôležitých prípadoch podľa zákona písomne poštou. Pre žiakov 4. ročníka bola zriadená informačná tabuľa o 
maturitných skúškach.

Žiaci majú Žiacku školskú radu, do marca 2020 (prerušenie vyučovania) sa pravidelne schádzali pod vedením 
Mgr. V. Šebeňovej, vyvíjali vlastné aktivity, spolupracovali s vedením školy, zápisnice zo zasadnutí sú zverejnené 
na webovej stránke školy www.psabuba.sk, kde aj žiaci  uverejňujú príspevky  a správy o podujatiach s bohatým 
fotografickým materiálom. 

Vedenie školy spolupracuje pravidelne s Radou školy, Radou rodičov a Žiackou školskou radou.  

Pri realizácii odbornej praxe študentov a iných aktivít škola spolupracuje s MŠ a ZŠ, so špeciálnymi školami, s 
centrami voľného času, s Magistrátom hl. mesta Bratislavy, MÚ Dúbravka, Galériou mesta Bratislavy, SNG, 
Slovenským národným múzeom, BIBIANOU a ďalšími kultúrnymi inštitúciami, s cestovnými kanceláriami a s 
významnými predstaviteľmi slovenskej kultúry, napr. p. Ľ. Feldekom a D. Hevierom.

Dlhé roky spolupracujeme s PgF UK a FF UK formou priebežnej aj súvislej praxe ich študentov, pôsobíme ako 
fakultná škola s našimi učiteľmi pedagogiky a psychológie. 

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.

P. Názov krúžku Vedúci krúžku

1. Chymeros Mgr. V. Oláhová Šebeňová
Mgr. V. Zemanová

2. Vojvoda z Edinburghu Mgr. L. Sebelédi

3. Volejbal a netradičné športy Mgr. S. Šajdíková

4. Akadémia veľkých diel Mgr. T. Filová
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Výchovno-vzdelávacie výsledky školy v školskom roku 2019/20

Pochvaly a pokarhania

Prospech žiakov
Trieda Žiaci Vyzna-

menaní
Veľmi
dobre

Prospeli Neprospeli Neklasi-
fikovaní

Správanie
2

Správanie
3

Správanie
4

I. A 20 6 9 5 - - - - -

I. BC 23 5 6 13 - - - - -

I.D 18 9 5 4 - - - - -

II. A 30 11 11 9 - - 1 - -

II. BC 28 6 9 13 - 1 1 - -

II. D 18 9 8 1 - - - - -

III. A 28 13 8 7 - - - - -

III. BC 23 9 6 8 - - - - -

IV. A 26 5 10 11 - - - - -

IV. B 12 1 6 5 - - - - -

IV. C 19 11 6 1 - 1 - - -

I. A
ŠPZ

21 6 13 2 - - - - -

I. B
ŠPZ

20 7 7 6 - - - - -

I. C
ŠPZ

20 3 10 7 - - - - -

I. D 
ŠPZ

22 3 14 4 - 1 - - -

I. E
ŠPZ

19 1 11 7 - - - - -

II. A
ŠPZ

27 9 15 3 - - - - -

II. B
ŠPZ

28 10 15 3 - - - - -

II. C
ŠPZ

28 11 12 5 - - - - -

Pochvaly Pokarhania

triednym učiteľom riaditeľom triednym učiteľom riaditeľom

45 15 2 0
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovala:

Mgr. Galina Šimončičová, riaditeľka 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 2015 - 2020

• Plánu práce Strednej odbornej školy pedagogickej, Bullova 2, 840 11 Bratislava na školský rok 2019/120

• Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií

• Informácie o činnosti Rady školy pri Strednej odbornej škole pedagogickej, 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 19. 10. 2020

Stanovisko rady školy

Rada školy pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Bratislave odporúča Bratislavskému samosprávnemu kraju 
ako zriaďovateľovi  Strednej odbornej školy pedagogickej, Bullova 2,  840 11  Bratislava,  schváliť  Správu  o  
výsledkoch  a  podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/120

Prerokované dňa 21. 10. 2020

Mgr. Stanislava Lukáčová, predsedníčka RŠ 

Stanovisko zriaďovateľa

Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy pedagogickej, Bullova 2, 840 11 
Bratislava schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 
2019/2020. 

V Bratislave ............... 2020

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA                                                                                                                       
                                                                                                     predseda
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