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Základné údaje: 
 

Dátum otvorenia školy: 1.9.1969 

Právna subjektivita:       1.1.2001 

Zriaďovateľ:                  Mestská časť Bratislava - Karlova Ves od 1.7.2002                                  

V školskom roku 2013/2014 (rok pred nástupom do funkcie RŠ ZŠ Karloveská 61) 

Počet tried        -   18 ( I. stupeň - 9, II. stupeň  - 9) 

Počet ţiakov     -  371 

ŠKD                          -  6 oddelení  

Školská jedáleň – v ekonomickom prenájme od 1.9.2002,  

Súkromné školské stravovanie – Anna Havranová 

V školskom roku 2018/2019 

Počet tried        -   20 (I. stupeň - 11, II. stupeň -   9) 

Počet ţiakov     -  467 (viac o 96 žiakov) 

ŠKD                          -  8 oddelení  

Školská jedáleň – školské zariadenie od 1.9.2017  

 

Personálne obsadenie v školskom roku 2013/2014 – zamestnancov spolu: 43 

Personálne obsadenie v školskom roku 2018/2019 

Riaditeľka 

školy 

Zástupca 

štatutára 

Pedagogický útvar Odborný a hospodársko- správny útvar 

učitelia pedag.asist. vychovávateľky škols. psychol. špeciál. pedag. administrat. prevádzka škols.jedáleň 

1 1+0 26+2D 1 8 1 1 2+2D 8 5+1D 

 

Pedagogickí zamestnanci : 39 

Odborní zamestnanci : 2 

ostatní  zamestnanci : 18 

Spolu: 59 zamestnancov 

 

 

Škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia 

 Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom 

kvalitného personálneho obsadenie na všetkých úsekoch: pedagogickí zamestnanci, 

odborní zamestnanci, administratívni a správni zamestnanci školy.  

 Školský vzdelávací program: „Škola, ktorej to myslí“ –  Pripraviť ţiakov na to, aby 

sa stali efektívnymi žiakmi na celý život. 

 Akceptácia podnetov Školského detského parlamentu pri tvorbe programu školy. 

ŠDP je zoskupenie  zástupcov ţiakov  jednotlivých tried 4. – 9. ročníka. Zástupcovia 

tried sú volení  spoluţiakmi. 
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Školská jedáleň 

 Stravu ţiakom a zamestnancom školy poskytovalo súkromné školské stravovacie 

zariadenie Anna Havranová,  2016/2017 - AB  - Anna Brinkáčová 

 Na základe nedodrţiavania VZN a reţijnom poplatku: 0,10 € na dieťa/deň/obed,  

RŠ súhlasila 10.5.2017 so zaradením školskej jedálne ako súčasťou školy. Úprava 

rozpočtu na rok 2017 zo dňa 27.6.2017 UZNESENIE č. 321/2017 spojená so 

zriadením a zariaďovaním školskej kuchyne, a to 43.500,- €  

 O 1.9.2017 je školská jedáleň  školským zariadením. 

 

Prezentácia školy na verejnosti 

 Európsky parlament v Bruseli  - Medzinárodná konferencia  http://www.eurochild.org/ 

Ţiačka Európsky parlament - Jeden deň europoslancom  

 Literárna súťaţ "Práva detí očami detí" – pod záštitou prezidenta SR A. Kisku 

 Pilotné projekty na Slovensku 

 Športové úspechy v okresných, krajských kolách a celoslovenských kolách 

 Popredné umiestnenia v okresných a krajských kolách olympiád 

 Prvé zberné miesto pouţitého kuchynského oleja v Karlove Vsi, v rámci projektu 

Zelená škola 

 DEŇ OTVORENÝCH  DVERÍ  

 DEŇ ŠKOLY –  „Sme rôzni a sme výnimoční“  

 Školská ROČENKA – kniţné vydanie 

 vystúpenia riaditeľky školy v médiách (televízia, rozhlas), tlačových konferenciách 

uskutočnených projektov, členstvo RŠ v Zdruţení základných škôl Slovenska 

 

Spolupráca s rodičmi školy 

 OZ Rodičovského združenia pri ZŠ Karloveská 61 – finančné príspevky z 2 % 

z daní a z rozpočtu OZ 

 KONFERENCIA obhajoby záverečných prác ţiakov 4. ročníka za prítomnosti rodičov 

 SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA k záveru školského roka  

Slávnostné oceňovanie najlepších ţiakov, Ocenenie všetkých ţiakov 1., 4. a 9. ročníka 

v DK Dúbravka 

 formou darov obnovenie kabinetného nábytku, zborovne školy, počítačových zostáv 

 

Nové projekty a krúžková činnosť 

 ŠKOrec – Škola recykluje, vybudovanie Eko učebne s altánkom, hmyzím hotelom, 

bylinkovou špirálou a jahodoviskom v školskom parku 

 Zelená škola – v septembri 2018 - získanie medzinárodného certifikátu  a vlajky 

 Modrá školy – Voda pre budúcnosť, spolupráca s BVS – inštaláci apitnej fontánky na 

prízemí školy 

 Príbehy našich susedov – Prostredníctvom kontaktu s pamätníkmi 2. sv.vojny alebo s 

obeťami komunistického reţimu, majú ţiaci/čky moţnosť spoznať slovenské dejiny z 

iného uhla ako na hodinách dejepisu, Občianske zdruţenie Post Bellum SK začalo 

realizovať pilotný ročník projektu na Slovensku v našej škole.  

 Medzinárodný projekt organizácie AIESEC  - Educate Slovakia  

 Medzinárodný projekt - ERASMUS + schválený grant na realizáciu projektu Raising 

standards through creativity and the outdoor curriculum  v rámci Kľúčovej akcie 1 - 

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. 

http://www.eurochild.org/
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 Škola INKLUZIONISTOV -  program Nadácie pre deti Slovenska, ktorý je zameraný 

na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania  
 pilotný projekt na Slovensku - Expedícia fenomény sveta - nezisková organizácia 

EDULAB, Inovatívnosť projektu je okrem samotného charakteru výučbu – prierezové 

vyučovanie, vyuţívania videí BBC a interaktívnych počítačových prvkov aj 

spolupráca s Youtuberom 
 27 rôznorodých krúţkov na škole – aj prostredníctvom OZ Krúţky v škole 

 

Dobrovoľnícka činnosť 

 Naše MESTO –  nadácia PONTIS 

 DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA v spolupráci s OZ KLBKO a OZ ŢIVICA  

 Dni dobrovoľníctva pri jarnom upratovaní školského areálu 

 Deň narcisov 

 Biela pastelka 

 Zbierka sladkostí pre detský domov na Školskej ulici v Bratislave 

 

Zabezpečenie priestorových a materiálno – technických podmienok školy 

V školskom roku 2014/2015: 

Opravy s finančnou podporou MČ Karlova Ves a OZ Rodičovské zdruţenie pri ZŠ 

Karloveská 61:  

 Premena záţitkovej miestnosti na divadelnú  (pódium, koberec) 

 rekonštrukcia, obnova odbornej učebne GEO-DEJ (odstránenie pôvodných panelov, 

maľovka, nábytok, interaktívna tabuľa,  PC s príslušenstvom) 

 vynovenie miestnosti tajomníčky a hospodárky školy (nábytok - koncový stôl, 

uzamykateľné a protipoţiarne skrine na dokumenty)  

 vynovenie šatní v ŠKD (lavičky, vešiaky) 

 príspevok na vybavenie tried interaktívnymi (spolu 9 interaktívnych tabúľ)  

  a magnetickými tabuľami 

 zriadenie štruktúrovanej PC siete I., II. a III. Poschodie – internetové pripojenie vo 

všetkých triedach, odborných učebniach a kabinetoch  

 doplnenie výučbových softvérov pre odborné predmety 

 doplnenie kniţničného fondu 

 zakúpenie tlačiarne do kabinetu 1. stupňa 

 vymaľovanie vstupnej brány do ŠKD, úprava školského areálu – s Nadáciu PONTIS 

V školskom roku 2015/2016: 

Opravy s finančnou podporou MČ Karlova Ves a OZ Rodičovské zdruţenie pri ZŠ 

Karloveská 61:  

 Rekonštrukcia telocvične - Odstraňovanie plesne a oprava osvetlenia – september 

2015 

 Zateplenie a kompletná rekonštrukcia strechy nad 3. poschodím - firma EMTAS - 

Stavebné a izolačné práce – júl, august 2016 

 Oprava stien, maľovanie a výmena podlahovej krytina na chodbovej časti 3. poschodia 

– august, september 2016 
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 Rekonštrukcia odbornej učebne anglického jazyka s finančnou podporou RZ pri ZŠ 

Karloveská 61 

 EKO trieda v školskom parku – finančné granty z rôznych projektov 

 zabezpečenie nového skriňového nábytku do kabinetov, formou daru  

 príspevok z RZ K61 na vybavenie tried interaktívnymi (spolu 11 interaktívnych tabúľ)  

  a magnetickými tabuľami 

 zabezpečenie počítačových zostáv do kaţdej triedy – formou daru 

 Oprava prístreškov nad hlavným a bočným vstupom do školy 

 

V školskom roku 2016/2017: 

Opravy s finančnou podporou MČ Karlova Ves a OZ Rodičovské zdruţenie  pri ZŠ 

Karloveská 61:  

 

 Rekonštrukcia školskej kuchyne: Výmena podlahovej krytiny, obkladu, elektriny, 

svietidiel, zabezpečenie nových kotlov, pultov a malého spotrebného materiálu. 

 Zabezpečenie internetového pripojenia v ŠJ. 

 Technické vybavenie kancelárie vedúceho školskej jedálne – 2x PC, tlačiareň 

 Maľovanie a bezpečnostné úpravy v admin trakte školy. 

 Modernizácia zborovne, kancelárie ZRŠ a riaditeľne školy. 

 Výmena PC v zborovni školy 

 Zmena umiestnenia a inštalácie školského servera 

 Úprava a výmena tabúľ v triedach, posledné kriedové za keramické tabule 

 Montáţ sklenených vitrín pri hlavnom vchode do školy 

 zakúpenie aSc Agendy – softvér, rozšírený balík, vyuţívanie EŢK, ETK 

a Katalógových listov 

 

V školskom roku 2017/2018: 

Opravy s finančnou podporou OZ Rodičovské zdruţenie  pri ZŠ Karloveská 61:  

 

 maľovanie školskej jedálne 

 výmena výdajových okien v ŠJ 

 maľovanie hlavných vchodov do školy 

 rekonštrukcia odbornej učebne technickej výchovy 

 obnova skladu učebníc 

 dodávka  a montáţ nových školských lavíc a stoličiek pre mladší školský vek 

 zabezpečenie kancelárskeho nábytku z firmy Bartex 

 výmena nábytku v triede na prízemí 

 inštalácia dataprojektorov – v kaţdej kmeňovej triede a odbornej učebni   

 príprava kabinetu a miestnosti pre špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa 

 inštalácia kamerového systému v exteriéri školy a archivovanie záznamov 

 

Opravy s finančnou podporou MČ Karlova Ves _ 2017/2018 

 

 Oprava strechy nad šatňami 

 Úprava vykurovacieho systému na uzavretý – odpojenie kúrenia od expanzných nádrţi 

umiestnených na streche, nahradenie tlakovými nádobami inštalovanými v kotolni.  

 Výmena vchodových dverí do školskej kuchyne/vchod na zásobovanie potravinami.  
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V školskom roku 2018/2019: 

 maľovanie 6 tried a chodieb na 1. a 2. poschodí po havárii – prasknuté vodovodné 

potrubie 

 

Z fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení máme schválenú modernizáciu 

osvetlenia pred a v telocvični v celkovej hodnote 14 000,- € 

Taktieţ z  fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení máme schválených 10 000,- € na 

revitalizáciu školského areálu, konkrétne beţeckú dráhu. V týchto dňoch riaditeľka školy 

intenzívne spolupracuje s oddelením správy budov,  vedúcou p. Ďuricovou z MiÚ Karlova 

Ves - doposiaľ nezrealizované. 

 

SWOT analýza 2014/2015 

Silné stránky školy 

 Pedagogický zbor /skúsenosti, aktívny vek, odborné vzdelanie/ 

 Tradícia  a meno školy /škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od šk.r. 

1991/92/ 

 Výučba cudzieho jazyka od 1.ročníka 

 Vysoká vzdelanostná úroveň ţiakov  

/ celoslovenské Testovanie 9, KOMPARO/  

 Dodrţiavanie vnútorných pravidiel /školský poriadok/ 

 Okamţité riešenie vzniknutých problémov /výchovné komisie, školská psychologička/ 

 Modernizácia školy IKT, internetové pripojenie + wifi 

 Inovovanie školského zariadenia /nové podlahy, dvere, lavice, stoličky – výškovo 

nastaviteľné, nábytok v triedach plastové okná, podlahovka v telocvični/ 

 Školský klub detí – pestré aktivity, odborný personál, nie v triedach – v oddeleniach, 

ktoré sú v druhej budove školy 

 Veľký areál školy s dopravným, volejbalovým a basketbalovým ihriskom 

 Zahraničný pobyt ţiakov 2.stupňa  

 Nové odborné učebne /chémie, fyziky, biológie a informatiky/ 

Slabé stránky školy 

 Nedodrţiavanie jednotného systému hodnotenia ţiakov 

 Neúčasť v medzinárodných projektoch 

 Málo krúţkovej činnosti 

 Nedostatok športových aktivít 

 Zmeny v pedagogickom zbore, triednictve /odchody na materskú dovolenku – 

v súčasnosti 5 uč./ 

Príleţitosti školy 

 Vyučovanie podľa rámca EUR /moderné vyučovacie metódy, kritické myslenie 

ţiakov/ - pilotná škola v SR 

 Zapájanie sa do celoslovenských projektov 

 Dobre fungujúce metodické zdruţenia a predmetové komisie 

 Propagácia školy v miestnych médiách 

 Imidţ školy, aktuálna webová stránka školy www.zskarloba.sk 

 Viac finančných prostriedkov získaných z 2% z daní 

Ohrozenia školy 

 Klesajúci počet detí v školskom veku v okolí školy 

 Postavenie učiteľa v spoločnosti 

 Morálne hodnoty, kríza hodnôt všeobecne 

http://www.zskarloba.sk/
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 Zlé financovanie škôl a školských zariadení 

 Stále narastajúca byrokracia v školstve 

 Slabá vnútorná motivácia pedagógov 

 Narušená interakcia učiteľ – rodič – ţiak 

 

 

SWOT analýza 2019 

 
Silné stránky školy 

 Pedagogický zbor /skúsenosti, aktívny 

vek, odborné vzdelanie/ 

 Spolupráca s rodičmi ţiakov 

 Tradícia  a meno školy /škola 

s rozšíreným vyučovaním cudzích 

jazykov od šk. r. 1991/92 

 Výučba cudzieho jazyka (ANJ) od 

1.ročníka 

 Výučba 2. cudzieho jazyka od 6. ročníka 

 Vysoká vzdelanostná úroveň ţiakov  

/ celoslovenské Testovanie 9, 

KOMPARO/  

 Dodrţiavanie vnútorných pravidiel 

/školský poriadok- inovovaný/ 

 Okamţité riešenie vzniknutých 

problémov /výchovné komisie, školská 

psychologička, asistentka učiteľa/ 

 Modernizácia školy IKT, internetové 

pripojenie v triedach, učebniach, 

kabinetoch + wifi pripojenie 

 Zavedenie elektronických triednych kníh, 

ţiackych kniţiek, elektron. výkazov 

 Modernizácia školského zariadenia /nové 

podlahy, dvere, lavice, stoličky – 

výškovo nastaviteľné, nábytok v triedach 

a odvetrávanie v telocvični, 

rekonštrukcia strechy a celého 3. 

poschodia/ 

 Modernizácia školskej kuchyne – 

ZDRAVÁ STRAVA 

 Školský klub detí – pestré aktivity, 

odborný personál, väčšina oddelení 

v druhej budove školy 

 Veľký areál školy s dopravným, 

volejbalovým, basketbalovým ihriskom. 

 EKO trieda v školskom parku 

s dreveným altánkom 

 Zahraničný pobyt ţiakov 2.stupňa 

v anglicky a nemecky hovoriacej krajine 

 Nové odborné učebne /chémie, fyziky, 

biológie, informatiky –1., 2, dejepisu 

a geografie, ANJ, HUV, NEJ/ 

 Aktívna práca školskej psychologičky: 

psychologické poradenstvo, preventívne 

programy, diagnostika 

Slabé stránky školy 

 Zmeny v pedagogickom zbore, 

triednictve /odchody na materskú 

dovolenku – v súčasnosti 4 uč./ 

 absencia parkoviska v blízkosti školy 

 Absentujúca beţecká dráha – 

momentálne v prípravnej fáze budovania 



Príloha č. 1 – Analýza predchádzajúceho volebného obdobia: 

2014/2015 – 2018/2019 

8 
 

 Pomoc integrovaným ţiakom priamo na 

vyučovacej hodine – asistent učiteľa 

 Práca školského špeciálneho pedagóga 

 Integrácia nadaných ţiakov 

Príleţitosti školy 

 Vyučovanie podľa rámca EUR /moderné 

vyučovacie metódy, kritické myslenie 

ţiakov/  

 Zapájanie sa do celoslovenských 

projektov a súťaţí 

 Propagácia školy v medzinárodných 

projektoch  

 Dobre fungujúce poradné orgány školy: 

metodické zdruţenia a predmetové 

komisie 

 Propagácia školy v miestnych 

a slovenských médiách 

 Imidţ školy, aktuálna webová stránka 

školy 

http://zskarloveska61.edupage.org/? 

 Viac finančných prostriedkov získaných 

z 2% z daní 

Ohrozenia školy 

 Počet ţiakov, ktorí odchádzajú na SŠ – 

8-ročné gymnáziá, bilingválne gymnáziá 

a SŠ 

 Klesajúci počet detí v školskom veku 

v okolí školy 

 Postavenie učiteľa v spoločnosti 

 Morálne hodnoty, kríza hodnôt 

všeobecne 

 Zlé financovanie škôl a školských 

zariadení 

 Slabá vnútorná motivácia pedagógov pre 

nízke finančné ohodnotenie 

 

 
Výsledky celoslovenských testovaní  T5/T9  

od šk. r.  2014/2015 

       

šk. rok 

T5 - výsledky v % T9  - výsledky v % 

  MAT SJL   MAT SJL 

2018/2019 

ZŠ 61: 65,4 62,4 ZŠ 61: 

uskutoční sa 

3.4.2019 
SR: 59,3 58,4 SR: 

Rozdiel ZŠ 61 - 

SR 
+ 6,1 + 4 

Rozdiel ZŠ 61 - 

SR 

2017/2018 

ZŠ 61: 75,8 71,3 ZŠ 61: 57,4 63,2 

SR: 64,7 62,8 SR: 55,9 63 

Rozdiel ZŠ 61 - 

SR 
+ 11,1 + 8,5 

Rozdiel ZŠ 61 - 

SR 
+ 1,5 + 0,2 

2016/2017 

ZŠ 61: 78,8 72 ZŠ 61: 68,2 71,5 

SR: 62,3 63,1 SR: 56,4 61,2 

http://zskarloveska61.edupage.org/
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Rozdiel ZŠ 61 - 

SR 
+ 16,5 + 8,9 

Rozdiel ZŠ 61 - 

SR 
+ 11,8 + 10,3 

2015/2016 

ZŠ 61: 76,7 80,7 ZŠ 61: 67,4 70,3 

SR: 61,9 66,6 SR: 52,8 62,6 

Rozdiel ZŠ 61 - 

SR 
+ 14,8 + 14,1 

Rozdiel ZŠ 61 - 

SR 
+ 14,6 + 7,7 

2014/2015 

ZŠ 61: 

neuskutočnilo sa na 

škole 

ZŠ 61: 63,8 69,5 

SR: SR: 52,7 62,5 

Rozdiel ZŠ 61 - 

SR 

Rozdiel ZŠ 61 - 

SR 
+ 11,1 + 7 

 

 

 

V záverečnom hodnotení môjho predchádzajúceho volebného obdobia môţem 

konštatovať, ţe stanovené ciele v marci 2014 v  koncepcii riadenia a rozvoja školy sa mi 

podarilo dosiahnuť, a to : 

 

 Moderným vzdelávaním rozvíjať u ţiakov nové kompetencie, ako kritické myslenie 

a vnímanie, flexibilné rozhodovanie, zvládnutie náhodných situácií, efektívnu 

kooperáciu a komunikáciu. 

 Ponúknuť verejnosti kvalitné sluţby na získanie niţšieho sekundárneho vzdelania so 

zameraním na cudzie jazyky, informačnú gramotnosť a prezentačné schopnosti. 

 Posilniť výchovnú funkciu školy v spolupráci s rodinou v oblasti socializácie ţiakov. 

 Spoločne budovať školu, ktorá je miestom, kde učitelia prinášajú do procesu múdrosť, 

zrelosť, perspektívu a ţiak originalitu, nespútanosť a nadšenie. 

 

Kvalitné vzdelávanie tvorí kvalitný učiteľ. Jednou z mojich priorít bolo vytvorenie 

stabilného, kvalifikovaného tímu ľudí, ktorí sú základným pilierom našich úspechov 

a tvorením príjemnej pokojnej klímy v škole. 

Nosnou myšlienkou mojej koncepcie bolo napredovanie školy, ktorá stojí  na pevných 

základoch a tradíciách, k premene na modernú školu 21. storočia. Spoločne sme hľadali  

a implementovali primeranú zmenu kvantity na kvalitu. Obnoviť rešpekt k učiteľovi ako 

k partnerovi na ceste pri  objavovaní je vízia moderného vzdelávania, ktorého sme súčasťou. 

Hovorí sa o narastajúcej kríze vzdelávania  medzi tým, na čo škola ţiakov pripravuje 

a skutočnými potrebami spoločnosti. Verím, ţe sa mi podarilo naplniť podstatu mojej vízie, 

a škola je pre ţiakov miestom kde chcú byť a riešiť problémy, ktoré ich zaujímajú lebo ţiak je 

mojou, našou najvyššou prioritou. 

 

Analýzu vypracovala: Mgr. Eva Horníková, 

 riaditeľka školy 

 


