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I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

 

1. Názov školy:  Základná škola pri zdravotníckom zariadení 

2. Adresa školy: Limbová 1, 833 40 Bratislava 

3. telefónne číslo: 02/59371105, 313                                             mobilné číslo: 0911378088 

4. Internetová adresa:    www.dfnsp.sk/skola/         e-mailová adresa: zsdfnsp@gmail.com 

5. Zriaďovateľ:  Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 

b) Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

PaedDr. Štefánia Kmeťková riaditeľ školy 

Mgr. Mária Šimnová zástupca riaditeľa školy pre I. a II. stupeň ZŠ  

Mgr. Silvia Sehnalová zástupca riaditeľa školy pre I. a II. stupeň ZŠ 

(vysunuté pracoviská) 

Mgr. Irena Bosíková vedúci vychvávateľ 

 

II.  

 

1.     Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

1.1  Údaje o rade školy:  

Rada školy pri základnej škole pri zdravotníckom zariadení bola ustanovená vo voľbách 

dňa 15. marca 2000  v zmysle §7 zák. SNR č.542/1990 Z.z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva SR 

č.51/2000 Z.z. o školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená. 

Funkčné obdobie rady školy v tomto zložení začalo dňom 9. septembra 2016  na obdobie 4 

rokov. 

Zloženie rady školy do 30.6.2020: 

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 

1 PaedDr. Marianna Holúbková predseda pedagogickí  zamestnanci 

2 Mgr. Magda Bederková podpredseda pedagogickí  zamestnanci 

3 Mgr. Simona Petrášová tajomník nepedagogickí  zamestnanci 

4 MUDr.  Milan Babulic člen NÚDCH Bratislava, zriaďovateľ školy 

5 Mária Kozlíková člen zriaďovateľ školy 

6 Ľubomír Čamek člen zriaďovateľ školy 

7 PhDr. Tatjana Belcáková člen NÚDCH Bratislava, zriaďovateľ školy 

8 Mgr. Blanka Kaštierová člen pedagogickí  zamestnanci 

9 PaedDr.  Lucia Takáčová člen zriaďovateľ školy 



10 Mgr. Andrea Tuhá člen pedagogickí  zamestnanci 

11 Mgr. Zuzana Krištínová člen NÚDCH Bratislava, zriaďovateľ školy 

 

1.2 Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2019/2020: 

 
Prvé zasadnutie rady školy v školskom roku 2019/2020 sa konalo dňa 17. septembra 2019.  

Rada školy sa v školskom roku 2019/2020 aktívne podieľala na tvorbe a realizácii koncepcie 

výchovy a vzdelávania základnej školy, jej strategických cieľov a efektívneho riadenia školy. 

Činnosť rady školy sa realizovala v zmysle plánu práce rady školy. 

Rada školy sa vyjadrovala ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahovali k práci v 

základnej škole ako je: pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu, k správe o výsledkoch činnosti školy, k návrhu rozpočtu, k 

hospodárskej činnosti základnej  školy a jej výsledkoch. 

Na zasadnutiach RŠ sa prerokovalo: 

 

- správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok 2018/2019 

- školský výchovný program ŠKD a školský vzdelávací program 

- správa o hospodárení za rok 2018 

- podpora aktivít školy, a to oslava Mikuláša (december 2019) v NÚDCH, IK 

a vysunutých pracoviskách školy 

- počas školského roka 2019/20 prispieval na zakúpenie materiálu na výchovno-

vzdelávaciu činnosť neinvestičný fond Škola v nemocnici n.f. 

- ekonomická situácia školy - ukončenie kalendárneho roku  2019  bez dlhov  a 

nedostačujúce  mzdové  prostriedky. 

 

Vzhľadom na blížiaci sa koniec funkčného obdobia rady školy v súlade v súlade s § 25 

ods. 1 a 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 3 

vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004  Z. z., ktorou sa určujú 

podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 

oganizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov boli dňa 23. júna.2020 

za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy v riadnych voľbách do rady školy 

za členov rady školy zvolení: PaedDr. Marianna Holúbková, Mgr. Blanka Kaštierová, Mgr. 

Magda Bederková, Mgr. Andrea Tuhá, Mgr. Simona Petrášová. 



Okresným úradom Bratislava odborom školstva boli za členov rady školy delegovaní: PhDr. 

Pavel Bryndzák, PhD., Ľubomír Čamek, PaedDr.  Lucia Takáčová, MUDr.  Milan Babulic, 

PhDr. Tatjana Belcáková, Mgr. Zuzana Krištínová. 

Ďalšie zasadnutie rady školy v novom zložení v školskom roku 2019/2020 sa konalo dňa 1. 

júla 2020. 

Na zasadnutí rady školy sa konala voľba predsedu, podpredsedu a tajomníka rady školy. 

Rada školy zobrala na vedomie informácie riaditeľky školy PaedDr. Štefánie Kmeťkovej 

o prevádzke školy počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v období vyhlásenej 

mimoriadnej situácie a núdzového stavu v SR v súvislosti s prijatými  preventívnymi  

opatreniami na predchádzanie šírenia ochorenia Covid-19 a o súčasnej situácii v základnej 

škole pri zdravotníckom zariadení. 

 

Zloženie rady školy od 1. 7. 2020: 

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 

1 PaedDr. Marianna Holúbková predseda pedagogickí  zamestnanci 

2 Mgr. Magda Bederková podpredseda pedagogickí  zamestnanci 

3 Mgr. Simona Petrášová tajomník nepedagogickí  zamestnanci 

4 MUDr.  Milan Babulic člen NÚDCH Bratislava, zriaďovateľ školy 

5 PhDr. Pavel Bryndzák, PhD. člen zriaďovateľ školy 

6 Ľubomír Čamek člen zriaďovateľ školy 

7 PhDr. Tatjana Belcáková člen NÚDCH Bratislava, zriaďovateľ školy 

8 Mgr. Blanka Kaštierová člen pedagogickí  zamestnanci 

9 PaedDr.  Lucia Takáčová člen zriaďovateľ školy 

10 Mgr. Andrea Tuhá člen pedagogickí  zamestnanci 

11 Mgr. Zuzana Krištínová člen NÚDCH Bratislava, zriaďovateľ školy 

Rade školy nebola v školskom roku 2019/2020 doručená žiadna sťažnosť zo strany 

zamestnancov a nebolo treba riešiť žiadne petície. 

2.  Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  

V ZŠ pri zdravotníckom zariadení pôsobí metodické združenie základnej školy 

a metodické združenie školského klubu detí. 

 

 



2.2 Metodické združenie základnej školy 

 

V školskom roku 2019/2020  sa v našej škole vyučovalo v 24 triedach ZŠ – v NÚDCH  na 

Limbovej ul. v Bratislave, na Klinike infektológie a geografickej medicíny v Bratislave a v 

UNB na Antolskej ul., Ružinovskej ul. a na KDPaF na Krajinskej ul. v Podunajských 

Biskupiciach v Bratislave. 

Vedúcou metodického združenia ZŠ bola Mgr. Bibiana Vitková. 

Práca metodického združenia bola naďalej zameraná na modernizáciu a skvalitnenie 

vzdelávacieho procesu v základnej škole pomocou IKT. Učitelia základnej školy  zlepšovali 

spoluprácu s kmeňovými základnej školy elektronickým zasielaním oznámenia o dočasnom 

zaradení žiakov do vyučovacieho procesu v základnej škole pri zdravotníckom zariadení. 

Podľa potreby sa venovali jednotlivým predmetom ako je slovenský jazyk a literatúra (hlavne 

čitateľskej gramotnosti žiakov) a anglickému jazyku. Na skvalitnenie a rozšírenie vedomostí 

sa venovali prostredníctvom prednášok aj detským ochoreniam, ktoré ovplyvňujú vyučovací 

proces.   

Učitelia základnej školy spolupracovali podľa potreby s lekármi, psychológmi na 

oddeleniach, s  rodičmi a kmeňovými školami, využívali špeciálno-pedagogické diagnostiky 

žiakov a individuálny prístup s prihladnutím na zdravotný stav žiakov, režim nemocničného 

oddelenia a ďalšie podmienky pedagogickej činnosti v zdravotníckom zariadení, do 

vyučovania boli priebežne zaraďované relaxačné techniky. Dlhodobo hospitalizovaní žiaci 

boli doučovaní najmä v predmetoch slovenský jazyk a matematika. 

V triedach na  KDP, KDHaO a iných klinikách sa zúčastňovali na vizitách a komunitách 

a spoločných poradách spolu so zdravotníckym personálom.  

Priebežne dopĺňali do školskej databázy výučbové programy na PC, vytvárali prezentácie, 

vypracovávali špeciálno-pedagogické  pracovné listy na samostatnú prácu žiakov, zhotovovali 

učebné pomôcky pre žiakov s narušenou pozornosťou, motorikou a vývinovými poruchami 

učenia. Svoje vedomosti si rozširovali samoštúdiom odbornej literatúry, odborných časopisov, 

internetových vzdelávacích portálov a predovšetkým aktívnou účasťou na ďalšom vzdelávaní 

pedagógov podľa plánu profesijného rozvoja školy. 

Priebežne počas celého školského roka boli zaraďované do programu metodického združenia 

aktuálne problémy výchovno-vyučovacieho procesu, prípadne sa riešili  problémy 

s elektronickým zasielaním.  

 



Členovia MZ učiteľov ZŠ pri ZZ (ďalej len MZ) v školskom roku 2019/2020 pracovali 

podľa plánu činnosti MZ, ktorý vyplýval z hlavných úloh školy, školského vzdelávacieho 

programu, POP 2019/2020 a požiadaviek členov MZ. Z plánovaných 5 stretnutí sa uskutočnili 

3 stretnutia prezenčne a 2 dištančne, nakoľko v období od 16. marca 2020 až do odvolania 

bolo vyučovanie v školách a školských zariadeniach prerušené na základe prijatých 

preventívnych opatrení Ústredného krízového štábu SR na predchádzanie šírenia ochorenia 

COVID-19 a usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

Práca MZ učiteľov bola zameraná na modernizáciu a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu v ZŠ pri ZZ pomocou IKT, odborný rast členov MZ učiteľov realizovaný školeniami, 

prednáškami, aktualizačným a kvalifikačným vzdelávaním, ale aj na spoluprácu s kmeňovými 

ZŠ elektronickým zasielaním oznámenia o dočasnom zaradení žiakov do vyučovacieho 

procesu v ZŠ pri ZZ.  

 

Členovia MZ učiteľov: 

 zostavili a schválili plán práce MZ učiteľov,  

 venovali sa organizačnej smernici o vedení triednej dokumentácie,    

 zúčastnili sa prednášok na témy:                                                    

1. Bolesti chrbta (prevencia, ukážka cvikov na uvoľnenie a posilnenie chrbtového 

svalstva)  

2. Problematika konkrétnych gramatických javov (vetné členy, slovné druhy) 

(prednášky zorganizovala a pripravila Mgr. Mária Kepenešová) 

 pripravili a spolu so žiakmi ZŠ pri ZZ sa zapojili do propagácie Medzinárodného dňa 

materinského jazyka, 

 aktívne zapájali žiakov svojich tried do literárnych a výtvarných súťaží. 

 

Počas prerušenia vyučovania: 

 aktívne pracovali a vykonávali pedagogickú činnosť prostredníctvom tvorby 

didaktických materiálov, didaktických pomôcok, pracovných listov, didaktických hier, 

prezentácií, videí k jednotlivým tematickým celkom. Vytvorené materiály budú slúžiť 

pre potreby našej školy a našich pedagógov, ale i hospitalizovaných žiakov a ich 

rodičov, 

 venovali sa samoštúdiu a štúdiu materiálov, ktoré pripravili: 



PaedDr. Andrea. Čopáková: Špecifické vývinové poruchy učenia    

PaedDr. Andrea. Čopáková: ADHD, Aspergerov syndróm      

Mgr. Mária Benková: Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a  vyhorenia v  

                                   pedagogickom  zamestnaní   

 PaedDr. Monika. Šulovská, PhD.: Brigite Sindelar - Deficit čiastkových funkcií          

 realizovali videokonferencie, v rámci ktorých boli prezentované prednášky na témy:   

1. Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom  zamestnaní,  

                prednášala Mgr. Mária Benková  

2. Dobrý život, prednášala Lucia Orlická PhD. 

3. Diagnostika a náprava porúch učenia, prednášala PaedDr. Monika Šulovská PhD. 

 Vedúca MZ učiteľov Mgr. Bibiana Vitková spracovala príspevky, didaktický materiál 

a materiál o poruchách učenia jednotlivých členov MZ do internej príručky, ktorá sa 

bude v priebehu budúceho šk. roka prezentovať na plánovaných stretnutiach  MZ. 

Rôzne: 

Priebežne počas celého školského roka: 

 boli zaraďované a riešené aktuálne problémy výchovno-vzdelávacieho procesu 

jednotlivých tried ZŠ pri ZZ, 

 kládol sa dôraz na úzku spoluprácu so zdravotníckym personálom na jednotlivých 

oddeleniach NDÚCH a detašovaných pracoviskách ZŠ pri ZZ. 

 

2.3 Metodické združenie ŠKD 

V školskom roku 2019/2020  vo voľnočasových aktivitách v ZŠ  pracovalo 21 oddelení ŠKD  

z toho  4 na detašovaných pracoviskách . 

Kolektív detí na oddeleniach ŠKD tvorili hospitalizované deti vo veku od 6 do 18 rokov.  

Cieľom ŠKD  je účelné a zmysluplné využívanie voľného času hospitalizovaných detí  so 

zameraním na spoznávanie individuálnych osobitostí a rozvoj ich individuálnych schopností. 

Metodické združenie vychovávateľov školského klubu detí  sa konalo počas školského roka 6 krát. 



Žiacke práce  boli vystavované na výstave detských výtvarných diel vo vestibule NÚDCH - 

Galéria v nemocnici. Ide o permanentnú výstavu výtvarných prác hospitalizovaných detí, 

ktorá verejnosti priblíži prácu pedagógov na rozvoji tvorivosti a estetického  cítenia u  detí. 

Realizovala sa priebežne  aktuálna estetizácia prostredia pomocou výzdoby násteniek na 

jednotlivých oddeleniach a v priestoroch nemocnice NÚDCH a na detašovaných 

pracoviskách. 

 Deti z oddelení ŠKD sa pod vedením pedagógov zapojili do výtvarných súťaží: Umenie 

zblízka - 8. ročník, Takto to vidím ja - 1. ročník, Ja a koronavírus. 

Sponzorstvo získala vychovávateľka D. Mazáková. 

Počas školského roka pripravovali vychovávatelia rôzne akcie a podujatia pre deti 

hospitalizované v NÚDCH. 

V septembri (23.9.2019) zorganizovala Mgr. M. Nikováv spolupráci s OZ - Moje šťastné 

dieťa projekt s názvom Mydlový svet v nemocnici. Formou prednášky sa deti oboznámili 

s dôležitosťou dodržiavania hygieny a umývania si rúk ako prevencie voči chorobám, ktorú si 

pripravili  študentky zo Strednej odbornej školy pedagogickej na Bullovej ulici 2 v Bratislave. 

Pod vedením pedagógov a študentiek sa uskutočnili tvorivé dielne zamerané na výrobu 

voňavých mydiel z mydlovej hmoty. 

V októbri (22.10.2019) zorganizovali  vychovávateľky Mgr.M. Gregušová, Mgr. J. Blašková 

a Mgr. D. Sekerková jesenné tvorivé dielne, kde sa  deti oboznámili s novými pracovnými 

technikami s využitím prírodných materiálov. 

Poslednú novembrovú nedeľu (24.11.2019) usporiadal IWCB – International women´s club of 

Bratislava už 28. ročník vianočného charitatívneho bazáru v Starej tržnici, kde sme pripravili 

vianočnú prezentáciu výrobkov žiakov našej školy.Finančné prostriedky získané na burze 

budú využívané na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu. 

V novembri (26.11.2019) vychovávatelia Mgr. A. Tuhá, Mgr. M. Benková a Mgr. J. Novosad 

pripravili pre deti lampiónový sprievod. Deti si vyrobili lampióny z rôznych materiálov 

a následne predviedli svoje lampášiky v sprievode hudby cez priestory jedálne v NÚDCH. 

V decembri sa uskutočnila mikulášska besiedka (5.12.2019) s kultúrnym programom 

umelcov. O dobrú náladu sa postarali Mikuláš s čertom a anjelom aj mnoho umelcov medzi 

inými kúzelník Peter Šesták,herec Juraj Bača, spevák Lukáš Adamec, hudobnozábavné trioS 

hudbou vesmírnou - Dominika Morávková, Marek Koleno, Daniel Kis, raperi Puerto a Dawe 

White, speváci Igor Kmeťo a Anabela Mollová, koncertná umelkyňa Mgr. Art. Mária 

Repková a violončelista Peter Schnitzer. Malí a veľkí umelci z tanečných súborov moderného 

tanca zo ZUŠ Jozefa Kresánka- Minigma a Divertída, tanečníci zo súboru mexických 



tancov Magisteriál a tanečnice z La dansa school, členky z  Akadémie írskeho tanca Avalon -

Alexandra Mužíková a Sára Čahojová a deti z folklórneho súboru z MŠ Habarka. 

Sponzori sa postarali o mikulášske balíčky pre všetky hospitalizované deti v NÚDCH aj na 

detašovaných pracoviskách ZŠ pri ZZ. 

Neinvestičný fond  Škola v nemocnici  v spolupráci so ZŠ pri ZZ zorganizoval v dňoch 9.- 12. 

12.2019 vianočnú prezentáciu výrobkov žiakov našej školy. Finančné prostriedky získané 

na burze budú využívané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

V januári (23.1.2020)  si vychovávateľkyMgr. A. Vicáňová, D. Mazáková a Mgr. D. 

Sekerkovápripravili pre deti športovo-pohybové hrys vyhodnotením aktivity a vecnými 

cenami v jedálni NÚDCH. 

K Medzinárodnému dňu detí (1.6.2020) vychovávatelia pripravili zábavné aktivity pre deti, 

ktoré organizovali individuálne v jednotlivých oddeleniach ŠKD a deti boli odmenené 

drobnými darčekmi a sladkosťami. 

Ostatné voľnočasové aktivity školy: 

Dlhoročná spolupráca ŠKD a občianskeho združenia Umelci so srdcom prináša deťom 

pestrosť umelcov, ktorí navštevujú v rámci plánovaných aktivít ŠKD počas celého školského 

roka. Umelci vystúpili v NÚDCH  4-krát, na oddelení v NÚDCH na Krajinskej ulici  91 v 

Podunajských Biskupiciach 1-krát. Na oddelení v UNB na Antolskej ulici 11 v Petržalke sa 

tento školský rok vystúpenie neuskutočnilo z dôvodu rekonštrukčných prác v priestoroch 

herne a výchovno-vzdelávací proces prebiehal individuálne na lôžkach. Striedali sa kúzelníci 

Peter Šesták a Ivan Lučanič, Mr. Bubble, šašo Jaro. 

Počas školského roka ŠKD spolupracoval s medikmi so SZU. V rámci projektu SZU deťom 

si študenti pre deti pripravili aktivity zamerané na poskytovanie prvej pomoci, čistenie zúbkov 

a zdravé stravovanie. Aktivity pre deti zorganizovali 2-krát počas školského roka a 

sponzorsky sa podieľali na nákupe materiálu za účelom realizácie aktivít a drobných darčekov 

pre deti. 

Ďalej ŠKD spolupracoval s Klubom detskej nádeje, tento sponzorsky zabezpečil hry, knihy 

a drobné darčeky, ktoré putovali k deťom na mikulášskej oslave. Vo večerných hodinách ( po 

17 hodine) dobrovoľníci navštevovali niektoré oddelenia v NÚDCH a vykonávali s deťmi 

hrovú a tvorivú činnosť.  

28.novembra 2019 sa uskutočnilo kultúrne vystúpenie žiakov literárno-dramatického odboru 

zo ZUŠ Dezidera Kardoša z Bánoviec nad Bebravou. Pre deti pripravili ako každý rok, 

bohatý kultúrny program a tvorivé dielne s množstvom aktivít. Pedagógovia a žiaci sa 

sponzorsky podieľali na nákupe materiálu pre organizáciu tvorivých dielní, drobných 



darčekov a hier pre deti  k Vianociam. Sponzorsky zakúpili čističky vzduchu, ktoré sa 

využívajú v priestoroch školy na jednotlivých oddeleniach nemocnice. 

Divadelná rozprávka Janko a Marienka v autorskej réžii Karola Vosátka a súboru LA 

KOMIKA v zastúpení hercov Eleny Podzámskej, Zuzany Haverdy, Marcela Nemca a Cyrila 

Žolníra chytľavými pesničkami rozveselila deti 23.októbra 2019. 

Pravidelné premietanie filmov pre deti v priestoroch posluchární NÚDCH. 

Tieto plánované akcie sa neuskutočnili na základe prijatýchpreventívnych opatrení 

Ústredného krízového štábu SR na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 a usmernenia 

ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR o prerušení vyučovania na školách a 

školských zariadeniach v období  od 16. marca do 27. marca 2020 a nariadením Ústredného 

krízového štábu SR a rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o prerušení 

vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 až do odvolania, 

v záujme ochrany života a zdravia žiakov a zamestnancov základnej školy pri zdravotníckom 

zariadení: 

jarné tvorivé dielne,  

veľkonočná prezentácia výrobkov, 

tvorivé dielne na tému recyklácia, 

kultúrny program s vystúpením umelcov k Medzinárodnému dňu detí, 

športové hry v parku. 

Počas mimoriadneho prerušeniaškolskéhovyučovania pripravovali vychovávatelia počas 

práce z domácnosti (homeoffice) didaktický materiál so zameraním na tvorbu aktivít v súlade 

s výchovným plánom ŠKD v ZŠ pri ZZ.  

Vedúca metodického združeniaŠKD Mgr. Irena Bosíkováspracovala námety a aktivity  na 

výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom klube detí dodokumentu s názvom 

Internýmetodický materiál pre vychovávateľov. Dokument obsahuje pracovné listy, 

prezentácie, didaktické hry a pomôcky, konkrétne výchovno-vzdelávacie aktivity a činnosti so 

zameraním na  komplexný rozvoj osobnosti žiakov. Obsah výchovných činností  nadväzuje na 

výučbu, prehlbuje vedomosti, buduje hodnotový systém  a rozvíja schopnosti a zručnosti 

v praktických činnostiach. Výchova má aktívny podiel na formovaní vzťahu človeka k svetu 

a jej ťažiskom je praktická činnosť aj s uplatnením vedomostí a poznatkov získaných 

vzdelávaním v škole. V činnosti školského klubu sa  vytvára priestor na realizáciu aktivít na 

korekciu porúch učenia, na rozvoj pamäte a pozornosti, na zlepšenie kognitívnych funkcií 

a jemnej motoriky a na podporu tvorivosti a aktivity detí. 



V súlade s našimi cieľmi na komplexný rozvoj dieťaťa podľa výchovného plánu ŠKD sme aj 

napriek mimoriadnej situácii pokračovali v rozvoji schopností a zručností hospitalizovaných 

žiakov.  

Pri príprave didaktického materiálu a činností pre deti vyplynula požiadavka na osobný 

počítač ako nevyhnutnej pracovnej pomôcky pre všetkých zamestnancov. Mnoho kolegov 

pracovalo na osobných PC o ktoré sa museli deliť so školopovinnými deťmi, alebo ostatnými 

členmi domácnosti, ktorí vykonávali tiež prácu z domu. Príprava aktivít často 

vyžadovaladlhšiu časovú prípravu a bolo náročnejšie skĺbiť všetky požiadavky členov 

domácnosti na používanie PC. 

Výchovno-vzdelávací proces prebiehal v úzkej spolupráci personálom, s členmi 

psychosociálneho tímu a zdravotníckeho personálu, ktorí boli nápomocní pri distribúcii 

vzdelávacích materiálov a pomôcok pre  jednotlivých žiakov, nakoľko pedagógovia nemali 

prístup na jednotlivé oddelenia nemocnice. Individuálne potreby detí boli konzultované 

s ošetrujúcim personálom a vzhľadom na opatrenia proti šíreniu ochorenia bola volená 

individuálna forma práce s hospitalizovanými žiakmi. Prevádzka školy bola zaťažená 

zvýšenými nárokmi na tlač a distribúciu materiálu pre každého žiaka zvlášť. Každému žiakovi 

sme zabezpečili materiál a pomôcky na výchovnú činnosť (nožnice, štetce, vodové farby, 

pastelky, lepidlo, farebné papiere, výkresy). S ohľadom na zvýšené hygienické požiadavky si 

ich nemohli zapožičať z materiálnych pomôcok na oddelení , ako je to bežné v štandardnom 

režime prevádzky ŠKD. 

Kontakt s deťmi prebiehal online formou cez aplikácie Whatsapp, Messenger, ZOOM, 

a pomocou mailovej komunikácie, ktoré majú svoje časové a technické limity (kvalita 

signálu, alebo rýchlosť prenosu dát), ktoré boli rušivými činiteľmi a znižovali zážitok 

s činnosti a kvalitu VVČ. 

IKT boli nápomocné, nenahradili však to, čo prináša osobný prístup vychovávateľa. 

Modifikácia činností podľa zdravotného stavu žiaka je flexibilnejšia pri osobnom kontakte, 

ako pomocou PC. Je náročnejšie žiaka motivovať a je ochudobnený o praktickú 

formu usmernenia zo strany pedagóga.  

Osobný kontakt  pedagógov so žiakmi v podmienkach ŠKD v ZŠ pri ZZ  je nenahraditeľný 

v pri výchovných aktivitách a pracovných činnostiach ( motivácia, praktická ukážka, 

usmernenie). Hospitalizovaný žiaci pociťovali sociálnu izoláciu v týchto podmienkach, 

chýbala im  dimenzia sociálneho kontaktu, ktorú saturuje v bežných podmienkach prevádzky 

ŠKD pedagóg. 



V podmienkach ZŠ pri ZZ, samozrejme so zachovaním hygienických opatrení 

a opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia je potrebné prehodnotiť prítomnosť 

pedagógov počas liečby hospitalizovaných detí na oddeleniach, ktoré neboli označené 

ako červené zóny. 

 

Metodické združenie vychovávateľovsa konalo počas školského roka 4 krát prezenčne a 2 

krát dištančne. Dištančnú formu sme zvolili v období prerušenia vyučovania na školách a 

školských zariadeniach z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou SR. 

Vedúca metodického združenia Mgr. I. Bosíkovázabezpečila prednášku so psychológom 

NÚDCH Mgr. P. Kardošom,ktorý prezentoval vychovávateľom prednášku na tému- 

Výchovné špecifiká súčasnej generácie z pohľadu psychológa. 

VychovávateľkyMgr. H. Kozlíková a Mgr. A. Tuhá pripravili pre kolegov prednášku 

s praktickou ukážkouna tému- Práca s korálikmi. 

Vychovávateľka Mgr. M.Bederkovázabezpečila prednášku na tému- Práca s emóciami v VVP 

v ŠKD, ktorú kolegom odprezentovala  psychologička PhDr. L. Orlická. 

Vychovávateľka Mgr. M. Benková pripravila prezentáciu a dištančné úlohy na tému- 

Zvládanie stresu, ktorúodprezentovala kolegom prostredníctvom videokonferenciena cloud 

platforme ZOOM. Inštrukcie k vypracovaniu dištančných úloh, aj samotná prezentácia boli 

poslané do pracovného mailu každého vychovávateľa. Vypracované úlohy boli zasielané 

mailom a priebežne vyhodnocované vedúcou metodického združenia Mgr. IrenouBosíkovou. 

Vychovávateľka Mgr. A. Tuhá pripravila prezentáciu a dištančné úlohy na tému- 

Hypersenzitívne dieťa. Vedúca metodického združenia Mgr. Irena Bosíkováposlala 

prezentáciu aj inštrukcie k úlohám do pracovných mailov všetkých vychovávateľov a zároveň 

priebežne vyhodnocovala vypracované dištančné úlohy. 

Vedúca metodického združenia Mgr. Irena Bosíkováspracovala  námety a aktivity  na 

výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom klube detí od vychovávateľov,ktoré vypracovávali 

počas práce z domácnosti. Interný metodický materiál, ktorý v praxi poslúži ako didaktická 

pomôcka a zdroj inšpirácie pre kolegov obsahuje: pracovné listy, prezentácie, didaktické hry 

a pomôcky, konkrétne výchovno-vzdelávacie aktivity a činnosti. Všetci vychovávatelia 

prezentovali ostatným kolegom svoje námety a metodické postupy ktorými prispeli k vzniku 



tohto dokumentu.Analýzu práce MZ a návrhy do plánu MZ na školský rok 2020/2021 

pripravila vedúca metodického združenia Mgr. Irena Bosíková. 

III. 

1. Údaje o žiakoch 

1.1  Údaje o žiakoch školy za školský rok 2019/2020 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

R o č n í k 

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 31. 8. 2020 

Počet  

tried 

Z 

toho 

špec. 

tried. 

Počet 

žiako

v 

Z 

toho 

 v 

špec. 

tried. 

Z 

toho 

integ. 

Počet 

odd.  

ŠKD 

Počet 

žiako

v 

 v 

ŠKD 

Počet 

tried 

Z 

toho 

špec. 

tried. 

Počet 

žiako

v 

Z 

toho 

v 

špec. 

tried. 

Z 

toho 

integ. 

Počet 

odd. 

ŠKD 

Počet 

žiako

v v 

ŠKD 

1.-4. 12 0 98 0 0 10 149 12 0 75 0 0 11 109 

5.-9 12 0 160 0 0 11 184 12 0 101 0 0 10 113 

Spolu 24 0 258 0 0 21 333 24 0 176 0 0 21 222 

 

1.2 Údaje o počte detí materskej školy (základná škola s materskou školou + MŠ pri 

nemocnici): 

Nemáme triedy MŠ. 

 

1.3 Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ a ŠZŠ, údaje o počtoch 

a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na 

špeciálne stredné školy (§ 2 ods. 1 písm. c) a d) 

1.4 Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 

 

Žiaci ZŠ pri zdravotníckom zariadení sú prijímaní do 1. ročníka ZŠ vo svojich kmeňových 

školách. 

 

1.5  Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 

1.5.1 žiaci 9. ročníka 

1.5.2 žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ     

 

Prijímanie žiakov II. stupňa ZŠ na stredné školy riešia kmeňové školy žiakov. 

       Triedni učitelia priebežne zisťovali záujem žiakov  9. ročníka ZŠ o ich budúce povolanie 

a vhodným spôsobom ich v spolupráci s rodičmi, kmeňovými školami  a zdravotníckym 

personálom orientovali na povolanie, ktoré bude zodpovedať ich psychickým a fyzickým 

schopnostiam. V priebehu školského roka 2019/2020 pripravovali žiakov 9. ročníka na 



monitor pre 9. ročník ZŠ a na prijímacie pohovory na strednú školu v úzkej spolupráci 

s kmeňovými školami žiakov. 

 

1.6 Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou 

Počet žiakov: 0  

 

1.7 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania (§ 2 ods. 1 písm. e) 

 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení nevydáva vysvedčenia.  

Žiaci základnej školy a špeciálnej základnej školy hospitalizovaní v zdravotníckom zariadení 

sú hodnotení v priebehu školského roka v zmysle metodického pokynu MŠ VVaŠ č. 22/2011 

na hodnotenie žiakov základnej školy čl. 4, bod 10 a prílohy č. 2, bod 20 - Zásady hodnotenia 

žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole.  

Hodnotenie a klasifikáciu žiakov v jednotlivých predmetoch posielajú triedni učitelia 

priebežne kmeňovým školám. monitor pre 9. ročník ZŠ sa realizuje v kmeňových školách 

žiakov. 

1.8 Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2019/2020 ( §2 ods.1 písm. f) 

 

V školskom roku 2019/2020 sa vo výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ pri 

zdravotníckom zariadení uplatňovali aktuálne učebné plány pre 1. až 9. ročník základnej 

školy pri zdravotníckych zariadeniach (variant C) a učebné plány pre 1. až 9. ročník špeciálne 

základnej školy pri zdravotníckych zariadeniach (všetky varianty – podľa potrieb žiakov). 

Vyučoval sa anglický, nemecký, ruský a francúzsky jazyk –  s prihliadnutím na vyučovanie 

cudzích jazykov v kmeňových školách žiakov.    

IV. 

 

1.  Údaje o zamestnancoh školy 

    

1.2 Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

 

ZŠ a ŠZŠ, ŠSŠ, OU Počet ŠKD+internát Počet Materská škola   Počet 

Zamestnanci 

školySPOLU: 

   zamestnanci  MŠ 

SPOLU: 

 

PZ: učitelia, MOV 27 PZ: výchova 21 PZ: učiteľky 0 

- kvalifikovaní 27 - kvalifikovaní 21 - kvalifikovaní 0 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 



- dopĺňajú vzdel. 1 - dopĺňajú vzdel. 2 - dopĺňajú vzdel. 0 

NZ: 3 Z toho NZ 0 Z toho NZ 0 

Z počtu NZ - Z počtu NZ - Z počtu NZ 0 

-školský psychológ 0 - upratovačky 0 - upratovačky 0 

-špeciálny pedagóg 0     

- asistent učiteľa 0     

- upratovačky 0 Školská kuchyňa 

a jed. 

0   

- ostatní  3 zamestnanci -

spolu 

51  0 

 

 

 

1.3 Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2019/2020 

 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

1. – 4. ročník ZŠ 0 

Matematika 26 

Slovenský jazyk literatúra 26 

Biológia 27 

Geografia 27 

Dejepis 27 

Fyzika  27 

Chémia 27 

Anglický jazyk 26 ( iba na I. stupni ZŠ – 22) 

Nemecký jazyk 27 ( na I. stupni ZŠ – 26) 

Francúzsky jazyk 26 

 

 

1.4   Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 

 

Zvyšovanie odbornej špeciálno-pedagogickej a metodickej úrovne pedagogických 

zamestnancov základnej školy  sme realizovali formou: 

- metodických združení,  

- pedagogických porád (zvyšovanie odborného, ekonomického a právneho vedomia 

zamestnancov, nové trendy vo výchovno-vzdelávacom procese, pedagogické konzultácie), 

- vzdelávacích aktivít MPC  Bratislava a ostatných vzdelávacích organizácií, ktoré 

zabezpečujú kontinuálne vzdelávanie pedagógov,  

- odborných podujatí PdF UK,  ŠPÚ a inými organizáciami podieľajúcimi sa na výchovno-

vzdelávacom procese v základnej škole, 



- individuálneho štúdia pedagogických zamestnancov zameraného na odborný ich rast 

v oblasti špeciálnej pedagogiky. 

 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

začalo pokračuje ukončilo 

Kvalifikačné  3 3 2 1 

Aktualizačné 47 47 36 11 

Inovačné 10 - - - 

Adaptačné 3 3 2 1 

Funkčné 4 - - - 

Prípravné atestačné 4 - 4 - 

Špecializačné 4 - - - 

 

V.   

 

1. Údaje o aktivitách školy 

 

1.2 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)  

 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola 

zapojila 

„GALÉRIA V NEMOCNICI“ – stála výstava 

výtvarných prác žiakov Základnej školy pri 

zdravotníckom zariadení na Limbovej ul. 

v Bratislave vo vestibule NÚDCH, ktorá 

verejnosti približuje prácu pedagógov školy 

a rozvoj tvorivosti a estetického cítenia 

hospitalizovaných detí. 

 Spolupráca s neinvestičným fondom 

„Škola v nemocnici, n.f.“ – finančná 

a materiálna podpora výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 

 

Lampiónový sprievod pre hospitalizované 

deti v NÚDCH 

SZU deťom „Spolok medikov SZU“ – 

kultúrno-spoločenské predstavenia, tvorivé 

dielne 



Mikulášska besiedka pre hospitalizované 

deti -  umelci: kúzelník Peter Šesták, spevák 

Lukáš Adamec, hudobno-zábavné trio 

„S hudbou vesmírnou“ – Dominika 

Morávková, Marek Koleno a Daniel Kis, raperi 

Puerto a Dawe White, herec Juraj Bača, 

speváci Igor Kmeťo a Anabela Mollová, 

koncertná umelkyňa Mgr. Art. Mária Repková 

a violončelista Peter Schnitzer, detský 

folklórny súbor z MŠ Habarka, tanečné súbory 

Minigma a Divertída zo ZUŠ Jozefa Kresánka, 

tanečný súbor La Dansa School, súbor 

mexických tancov Magisteriál, Alexandra 

Mužíková a Sára Čahojová – členky Akadémie 

írskeho tanca “Avalon“ 

Vystúpenie ZUŠ D. Kardoša v Bánovciach 

nad Bebravou - kultúrne predstavenie pre deti 

v nemocnici. 

 

_______________________________________ 

 

Spolupráca s nadáciou “ Klub detskej nádeje“ -  

materiálna podpora aktivít školy, hrové 

popoludnia s tvorivými dielňami. 

Športovo-pohybové hry a hrové popoludnia 

pre hospitalizované deti 

Filmové predstavenia pre hospitalizované deti 

v spolupráci s NÚDCH 

Jesenné tvorivé dielne pre hospitalizované 

deti – pod vedením vychovávateliek ŠKD – 

výrobky z prírodných a recyklovateľných 

materiálov 

Spoluprácica s občianskym združením „Umelci 

so srdcom“ –  kúzelníci Peter Šesták a Ivan 

Lučanič, Mr. Bubble – bublinová šou, šašo 

Ľuboš, šašo Jaro - kúzelnícke predstavenia 

a vystúpenia ďalších umelcov. 

Vianočné tvorivé dielne pre deti, vianočná a 

prezentácia výrobkov hospitalizovaných detí 

spojená s verejnou zbierkou „Pre deti 

v nemocnici“ v priestoroch NÚDCH 

v spolupráci s neinvestičným fondom „Škola 

v nemocnici n.f.“ 

„Mydlový svet v nemocnici“ – tvorivé dielne 

pre deti v nemocnici zamerané na výrobu 

mydielok z mydlovej hmoty pod vedením 

pedagógov a študentiek SOŠP na Bullovej ul. 

v Bratislave spojené s prednáškou o hygiene rúk 

ako prevencie šíreniu nákzlivých ochorení 

 

 

Ďalšie informácie:  

Väčšina akcií sa konala za účasti rodičov detí, verejnosti a médií. Odozva bola najmä 

u hospitalizovaných detí, ich rodičov a zdravotníckeho personálu NÚDCH nadmieru kladná. 

 

 

i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Názov  

súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach 



regio

nálne 

kolo 

krajské 

kolo 

celoslovenské kolo 

názov súťaže umiestnenie 

JA A 

KORONAVÍRUS 

  Výtvarná súťaž  

Na tému „Ja 

a koronavírus“, 

 

„Ja 

a koronavírus“ 

diplom v III. 

kategórii pre 

Sáru 

Grandtnerovú 

z IK 

Umenie zblízka  - VIII.   sa neuskutočnilo 

presunuté na dalsi 

skolsky rok 

  

TAKTO TO VIDÍM 

JA - 1. ročník 

  sa neuskutočnilo 

presunuté na dalsi 

skolsky rok 

  

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 

 

Názov projektu Termín začatie 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

SME V ŠKOLE – denník 

SME a Nadácia PETIT 

ACADEMY 

2017 pokračuje  

OD STROMU 

K ZOŠITU – Lesy 

Slovenskej republiky 

2018 pokračuje  

Samoobslužná knižnica 

na  Klinike pre deti 

a dorast v UNB 

Nemocnici sv. Cyrila 

a Metoda, Antolská 

11  Bratislava 

2016 pokračuje  

ZÁLOŽKA DO KNIHY 

SPÁJA ŠKOLY 

2018 pokračuje  

Vzdelávací program 

Galérie mesta Bratislavy 

„Umenie zblízka“ 

2016 pokračuje  

„SZU deťom“ – projekt  

Spolku medikov SZU 

Bratislava (voľnočasové 

aktivity pre choré deti) 

2012 pokračuje  

Spolupráca s KLUBOM 

DETSKEJ NÁDEJE 

Bratislava 

(voľnočasové aktivity pre 

choré deti) 

2012 pokračuje  



UMELCI SO SRDCOM, 

kúzelník Peter Šesták 

(návštevy umelcov 

v zdravotníckom 

zariadení) 

2018 pokračuje  

 

 

Ďalšie informácie:  

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole (§ 2 ods. 1 písm. k)  

 

V školskom roku 2019/2020 nebola v základnej škole vykonaná inšpekčná činnosť 

vykonaná Štátnou školskou inšpekciou. 

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)        

 

Základná škola má sídlo v budove Národného ústavu detských chorôb na Limbovej ulici v 

Bratislave. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje na oddeleniach NÚDCH (trieda, herňa, 

jedáleň, nemocničná izba).  

Základná škola má vysunuté pracoviská v  UNB L. Dérera poliklinikou - Klinika infektológie 

a geografickej medicíny a na pracoviskách UNB v Bratislave – na Antolskej ul. v Bratislave, 

v Ružinove a na KDPaF LF SZU a NÚDCH v  Podunajských Biskupiciach. 

Kvalitné materiálno-didaktické prostriedky – učebné pomôcky, didaktická technika a 

špeciálne didaktické pomôcky výrazne ovplyvňujú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. 

V priebehu školského roka sme priebežne dopĺňali v rámci finančných možností 

z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov kabinet učebných pomôcok a didaktickej 

techniky, učiteľskú a žiacku knižnicu, školské potreby, materiál pre činnosť ŠKD.  

Dôraz sme kládli na dopĺňanie a údržbu IKT v škole, a to prostredníctvom realizácie 

projektov zameraných na využitie moderných IKT vo výchovno-vzdelávacom procese 

dlhodobo chorých detí. 

Priestorové vybavenie školy bolo zabezpečované v spolupráci s vedením NÚDCH 

a vedením ostatných zdravotníckych zariadení, v ktorých sa nachádzajú vysunuté pracoviská 

školy a je na vyhovujúcej úrovni. Zlepšenie materiálneho vybavenia školy sa darilo 

dosahovať získavaním finančných a materiálnych prostriedkov od sponzorov školy a účasťou 



školy na projektoch podporujúcich kvalitu a modernizáciu vzdelávania v základnej škole pri 

zdravotníckom zariadení. 

Sponzorov pre školu získavala: Mgr. G. Šlachtičová, D. Mazáková, Mgr. Danka  Humayová 

a Mgr. A. Šalingová. 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 

ods. 1 písm. m).  

 

Viď: Príloha: Správa o hospodárení za rok 2019 

 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n) 

 

Škola pri zdravotníckom zariadení patrí do siete špeciálnych škôl. Poskytuje základné 

vzdelanie s prihliadnutím na psychický a zdravotný stav detí. Zabezpečuje vzdelávanie žiakov 

v zmysle vedeckého poznania, humanizmu a demokracie. Škola rešpektuje svetonázorovú 

a náboženskú slobodu. 

 

Vo výchovno-vyučovacom procese sa budeme zameriavať hlavne na: 

1/ čitateľskú gramotnosť, 

2/ environmentálnu výchovu, 

3/ rozvoj informačnej gramotnosti a zdokonalenie komunikačných technológií, 

4/ estetickú výchovu, 

5/ zdravotnú výchovu a výchovu k manželstvu a rodičovstvu, 

6/ technickú výchovu, 

7/ protidrogovú prevenciu, 

8/ prevenciu proti diskriminácii, rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu, 

9/ etickú a náboženskú výchovu. 

Ciele rozvoja ZŠ pri ZZ: 

 

- zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole  

(špeciálno-pedagogická diagnostika, terapeutické, stimulačné, korekčné a relaxačné 

edukačné aktivity, kultúrno-spoločenské aktivity, publikačná činnosť) 

 

- zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a ich odborný rast  



(interné metodické semináre, aktualiyačné vzdelávanie pedagógov,  účasť na 

vzdelávaniach a akciách MPC Bratislava, ŠPÚ, PdF UK a iných  organizácií 

poskytujúcich vzdelávanie v oblasti IKT, špeciálno-pedagogických disciplín a pod) 

 

- rozvíjať spoluprácu s organizáciami podieľajúcimi sa na výchovno-vzdelávacom 

a liečebnom procese 

(aktívna účasť pedagógov na terapeutických pobytoch chorých detí, intenzívna 

spolupráca so zdravotníckym personálom na všetkých pracoviskách ZŠ) 

 

- zabezpečiť kvalitnú materiálno-technickú základňu školy a efektívne, hospodárne 

a účelné nakladanie so zverenými finančnými a materiálnymi prostriedkami, 

(zabezpečovanie kvalitného výtvarného materiálu, didaktickej techniky a školských 

potrieb, zabezpečenie modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu – intenzívne 

využívanie výučbových programov pre základné školy) 

 

- vytvoriť podmienky a realizovať demokratický kooperatívny riadiaci proces 

(intenzívna komunikácia vedenia školy so zamestnancami, cieľavedomé metodické 

usmerňovanie pracovníkov, intenzívna kontrolná činnosť) 

- zabezpečiť optimálne finančné prostriedky na prevádzku školy a získať finančné 

a materiálne prostriedky z mimorozpočtových zdrojov ( získavanie finančného 

a materiálneho sponzorstva pre školu) 

 

Vyhodnotenie plnenia cieľov: 

 

 -   optimálnej miere sme zabezpečili kvalitný výchovno-vzdelávací proces  

-     vytvorili sme podmienky a zabezpečili sme ďalšie vzdelávanie pedagogických 

      zamestnancov a ich odborný rast  

- rozvíjali spoluprácu s organizáciami podieľajúcimi sa na výchovno-vzdelávacom 

a liečebnom procese 

- zabezpečili sme v rámci finančných možností z rozpočtových a mimorozpočtových 

zdrojov dostatočné materiálno-technické zabezpečenie školy  

- vytvorili sme v škole podmienky pre demokratický   riadiaci proces 

- získali sme finančné a materiálne prostriedky z mimorozpočtových zdrojov 

prostredníctvom sponzorov a neinvestičného fondu Škola v nemocnici, n.f. 



-  úspešne sme zintenzívnili spoluprácu s kmeňovými školami 

 

 

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 špeciálno-pedagogická 

odbornosť pedagogických 

zamestnancov 

 zapájanie sa do projektov a súťaží 

 dobrá úroveň ovládania práce s PC 

 aktívna účasť pedagógov na 

projektoch školy 

SLABÉ STRÁNKY 

 nízka odbornosť vo vyučovaní 

cudzích jazykov 

 nízka odbornosť vo vyučovaní 

odborných predmetov na II. stupni ZŠ 

 nedostatočné finančné ohodnotenie 

pedagogických  zamestnancov 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov 

 výborné podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných 

technológií 

 dobré podmienky na mimoškolskú 

záujmovú činnosť žiakov 

RIZIKÁ 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 nedostatok finančných prostriedkov 

 zvýšený počet žiakov z nepriaznivého  

sociálneho prostredia a  žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  

 zmena v systéme liečby detských 

pacientov 

 

 

 

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 

 

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

 

Výchovno-vzdelávací proces v ZŠ pri zdravotníckom zariadení je prispôsobený režimu 

oddelení nemocnice. Pedagógovia pomáhali ihneď po zaradení do vyučovacieho procesu 

v škole pri nemocnici žiakom začleniť sa do kolektívu spolužiakov, oboznámili žiakov 

s režimom nemocnice, s liečebným režimom a rozvrhom výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

v nemocnici.  Dôsledne vyžadovali dodržiavanie základných hygienických zásad, udržiavanie 

čistoty a estetizáciu pracovného prostredia.  

Výchovno-vzdelávací proces bol organizovaný v súlade s psychohygienickými zásadami. 

Pre žiakov slabších a zaostávajúcich pre zhoršený zdravotný stav pedagógovia zabezpečovali 

primerané doučovanie.  



Žiakov 9. ročníka individuálne pripravovali na monitor pre žiakov 9. ročníka ZŠ a  prijímacie 

pohovory na strednú školu a v tomto smere učitelia našej školy intenzívne spolupracovali 

s kmeňovými školami žiakov. 

b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

 

Ďalšie aktivity pedagógov: 

Estetizácia prostredia – pedagógovia školy  priebežne realizovali aktuálnu výzdobu 

prostredia školy prostredníctvom násteniek na jednotlivých oddeleniach a v priestoroch 

zdravotníckeho zariadenia. 

Príprava a realizácia osláv Mikuláša a osláv MDD pre hospitalizované deti, besedy, 

kultúrno-spoločenské a športové podujatia, výstavy a súťaže detských prác, vianočná 

a veľkonočná prezentácia detských prác, tvorivé dielne, výzdoba pracovného prostredia. 

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

2 písm. c) 

Vedenie základnej školy pri zdravotníckom zariadení koordinovalo spoluprácu všetkých 

odborníkov zainteresovaných do výchovno-vzdelávacieho procesu.Pedagógovia ZŠ pri 

zdravotníckom zariadení úzko spolupracovali so zdravotníckym personálom nemocnice 

v záujme dobrej adaptácie dieťaťa na nemocničné prostredie a odstraňovania nepriaznivých 

vplyvov na jeho psychický a fyzický stav. 

K problémovým žiakom pristupovali individuálne v spolupráci s rodičmi, klinickým 

psychológom, logopédom, sociálnymi pracovníkmi nemocnice a lekármi. Spolupráca 

a vzťahy medzi školou a deťmi, ich rodičmi a ostatnými spolupracujúcimi organizáciami bola 

na veľmi dobrej úrovni.  

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 

Výchovno-vzdelávací proces v základnej škole pri zdravotníckom zariadení je 

prispôsobený liečebnému režimu na jednotlivých nemocničných oddeleniach.  Pedagógovia 

individuálnym špeciálno-pedagogickým prístupom pomáhali deťom zvládať adaptáciu na 

nemocničné prostredie, podľa aktuálneho zdravotného stavu detí ich začleňovali do 

výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole. Do oblasti pôsobenia špeciálneho 



pedagóga v základnej škole v nemocnici patrí aj individuálna špeciálno-pedagogická 

poradenská  činnosť smerovaná pre rodičov chorého dieťaťa. Intenzívna spolupráca 

pedagógov základnej školy pri zdravotníckom zariadení s kmeňovými školami žiakov bola na 

veľmi dobrej úrovni a prispela ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. 

e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2019/2020 

Evidenciu dochádzky (zameškané hodiny, ospravedlnené, neospravedlnené, 

neprospievajúci žiaci, výchovné opatrenia, pochvaly a pokarhania udelené triednym učiteľom, 

riaditeľom školy, znížené známky zo správania)  žiakov ZŠ pri zdravotníckom 

zariadení  zabezpečovali kmeňové školy žiakov.  

Triedni učitelia základnej školy pri zdravotníckom zariadení úzko spolupracovali 

s kmeňovými školami hospitalizovaných žiakov a poskytovali pedagógom kmeňových škôl 

podklady a návrhy na klasifikáciu a celkové hodnotenie žiakov.  

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Štefánia Kmeťková 

       riaditeľka školy 

 

 

 

 

Bratislava 25. augusta 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.: 59371105, 313 

E-mail: zsdfnsp@gmail.com 
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