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Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
za školský rok 2015/2016
vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
a v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 10/2006-R.

Základné údaje o škole
Názov školy
Adresa školy
Telefónne číslo
Faxové číslo
Internetová adresa školy
Elektronická adresa školy
Dátum vzniku školy
Zriaďovateľ

Súkromné gymnázium ESPRIT
Súkromná základná škola ESPRIT
Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
02/62250902-RŠ, 02/62250903-kanc., 02/62250904-ZRŠ
02/62250903
www.sgesprit.sk
info@sgesprit.sk
1. 9. 2005 a 1. 9. 2009
Občianske združenie ESPRIT
Klemensova 9, 811 09 Bratislava

Vedúci zamestnanci školy
Meno a priezvisko
Mgr. Adriana Ciráková

Funkcia
riaditeľ školy

Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy
Názov
PK – prírodovedné predmety
PK – spoločenskovedné predmety
MZ - I. stupeň
MZ - KVČ

Meno vedúceho
Mgr. Miroslav Rohárik
Mgr. Martina Andilová
Mgr. Silvia Šuláková
Mgr. Svetlana Chudá

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy
Údaje o rade školy
Rada školy pri Súkromnom gymnáziu ESPRIT a Súkromnej základnej škole ESPRIT,
Majerníkova 62, 841 05 Bratislava, bola ustanovená v súlade so zákonom 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 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 25. 9.
2008 na ustanovujúcej schôdzi.
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Rada školy: Súkromné gymnázium ESPRIT
P.
č.

Meno a priezvisko

Funkcia

1.

Mgr. Miroslava Hromádková

predseda

2.

Mgr. Vladimír Pastýrik

3.

Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Mgr. Gabriela Štefániková,
PhD.

člen

zástupca delegovaný za zriaďovateľa

člen

zástupca delegovaný za zriaďovateľa

5.

Alena Kohútová

člen

6.

Mgr. Michal Jurečko

člen

Zástupca delegovaný za
nepedagogických zamestnancov
zástupca delegovaný za rodičov

7.

Lukáš Jurečko

člen

zástupca delegovaný za študentov

4.

Zvolený /delegovaný/ za

zástupca delegovaný za pedagogických
zamestnancov
podpredseda zástupca delegovaný za zriaďovateľa

Rady školy: Súkromná základná škola ESPRIT
P.
č.

Meno a priezvisko

Funkcia

1.

Mgr. Silvia Šuláková

predseda

2.

Mgr. Vladimír Pastýrik

3.

Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Mgr. Gabriela Štefániková,
PhD.

člen

zástupca delegovaný za zriaďovateľa

člen

zástupca delegovaný za zriaďovateľa

5.

Mgr. Miroslava Hromádková

člen

6.

Alena Kohútová

člen

7.

Mgr. Martina Kohútová

člen

4.

Zvolený /delegovaný/ za

zástupca delegovaný za pedagogických
zamestnancov
podpredseda zástupca delegovaný za zriaďovateľa

zástupca delegovaný za pedagogických
zamestnancov
zástupca delegovaný za
nepedagogických zamestnancov
zástupca delegovaný za rodičov

Údaje o žiakoch školy za školský rok 2015/2016
Súkromná základná škola ESPRIT
Ročník
1.
2.
3.
4.
Spolu 1.stupeň
5.
6.
7.

Počet tried Počet žiakov
k 15.9.2015
2
10
1
9
1
8
1
13
5
40
1
11
1
13
1
9
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Počet žiakov
k 31.8.2016
10
11
8
14
43
15
12
8

8.
9.
Spolu 2.stupeň
Spolu SZŠ

1
1
5
9

11
16
60
100

11
16
62
105

Súkromné gymnázium ESPRIT
Ročník

Počet tried Počet žiakov
k 15.9.2014
1
4
1
11
2
15

1
2
Spolu

Počet žiakov
k 31.8.2015
4
9
13

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
Priemerný prospech jednotlivých tried koncoročnej klasifikácie
Súkromná základná škola ESPRIT 1. stupeň
SJL

ANJ

MAT

IFV

PDA

VLA

ETV

TEV

HUV

VYV

Ø triedy

I. A

1,00

1,00

1,00

-

1,00

-

-

A

1,00

1,00

1,00

I. B

1,00

1,00

1,00

-

1,00

-

-

A

1,00

1,00

1,00

II.A

1,00

1,09

1,27

1,00

1,00

1,00

A

1,00

1,00

1,00

III.A

1,25

1,13

1,13

1,00

1,00

1,00

A

1,00

1,00

1,00

IV.A

1,07

1,21

1,00

1,00

1,00

1,14

A

1,00

1,00

1,00

Ø predmet

1,06

1,09

1,08

1,00

1,00

1,05

1,00

1,00

1,00

1,00

Súkromná základná škola ESPRIT 2. stupeň
SJL

ANJ

FRJ

NEJ

DEJ

MA

INF

BIO

GE

CHE

FYZ

OBN

TSV

HU

VYV

KAJ

KFJ

KNJ

Ø
trie
dy

V. A

1,93

1,53

-

1,73

1,73

1,27

1,00

1,53

1,27

-

-

-

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

1,00

VI.A

1,75

1,55

1,50

1,29

1,82

1,55

1,00

1,55

1,00

-

1,18

1,36

1,00

1,00

1,00

-

1,00

1,00

1,00

VII.A

2,25

1,75

-

2,00

2,13

2,13

-

1,75

1,75

1,63

1,25

2,13

1,00

1,00

1,00

1,00

1,88

-

2,13

VIIIA

190

1,70

2,50

1,75

2,40

1,90

-

2,30

1,10

2,10

2,20

2,40

1,00

-

-

1,00

1,20

2,00

IX.A

1,94

1,94

1,43

2,00

1,94

1,44

-

1,69

1,69

1,31

1,75

2,00

1,00

-

-

-

1,44

2,00

1,67

1,95

1,69

1,81

1,75

2,00

1,66

1,00

1,76

1,36

1,68

1,59

1,97

1,00

1,00

1,00

1,00

1,38

1,66

1,46

Ø
predmetov
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Súkromné gymnázium ESPRIT
SJL

ANJ

FRJ

NEJ

DEJ

MA

BIO

GEG

CHE

FYZ

INF

TEV

OBN

ESV

KAJ

Ø
triedy

1. AG

2,50

1,67

2,00

2,00

2,00

1,33

2,00

2,67

2,33

2,33

1,00

1,00

2,00

-

-

1,83

2. AG

2,13

2,29

1,67

2,50

1,88

2,14

2,43

1,38

2,43

2,00

1,00

1,00

2,29

-

-

1,93

Ø predmetov

2,31

1,98

1,83

2,25

1,94

1,73

2,21

2,03

2,38

2,16

1,00

1,00

2,14

-

-

1,88

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka základnej školy
Počet žiakov,
ktorí písali
15

Matematika % úspešnosti
školy
66,94 %

Matematika
-Ø percentuálna
úspešnosť v SR
61,99 %

Slovenský jazyk - Slovenský jazyk
% úspešnosti
-Ø percentuálna
školy
úspešnosť v SR
74,72 %
66,62 %

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy
Počet žiakov,
ktorí písali
16

Matematika % úspešnosti
školy
71,3 %

Matematika
-Ø percentuálna
úspešnosť v SR
52,8 %

Slovenský jazyk - Slovenský jazyk
% úspešnosti
-Ø percentuálna
školy
úspešnosť v SR
73,8 %
62,6 %

Súkromná základná škola ESPRIT
Ročník
Zameškané hodiny spolu
Ospravedlnené hodiny
Priemer na žiaka
Neospravedlnené hodiny
Priemer na žiaka

I.A
404
404
58
0
0

I.B
196
196
65
0
0

II.A
678
678
61,6
0
0

III.A
460
460
57,7
0
0

Súkromné gymnázium ESPRIT
Ročník
Zameškané hodiny spolu
Ospravedlnené hodiny
Priemer na žiaka
Neospravedlnené hodiny
Priemer na žiaka

1.AG
428
428
142
0
0

2.AG
1500
1499
187
1
0,14
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IV.A
707
707
50
0
0

V.A
1327
1327
88,5
0
0

VI.A
1075
1075
89,6
0
0

VII.A
759
759
84,3
0
0

VIII.A
969
969
96,9
0
0

IX.A
2761
2741
171,3
20
1,25

Správanie - Výchovné opatrenia:
- pochvaly
SZŠ ESPRIT
37

počet žiakov

SG ESPRIT
2

- a) napomenutia triednym učiteľom, b) pokarhania triednym učiteľom, c) pokarhania
riaditeľom školy
SZŠ ESPRIT
počet žiakov so stupňom a) 3
počet žiakov so stupňom b) 1
počet žiakov so stupňom c) 1

SG ESPRIT
0
0
0

– znížená známka
SZŠ ESPRIT
počet žiakov so stupňom 2 2
počet žiakov so stupňom 3 0
počet žiakov so stupňom 4 0

SG ESPRIT
0
0
0

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov
Súkromné gymnázium ESPRIT
Trieda

Študijný odbor, zameranie

1.AG
2.AG

ŠkVP inovovaný
ŠkVP

Súkromná základná škola ESPRIT
Trieda

Študijný odbor, zameranie

I.A
I.B
II.A
III.A
IV.A
V. A
VI.A
VII.A
VIII.A
IX.A

ŠkVP inovovaný
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP inovovaný
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
ŠkVP
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Údaje o počte žiakov navštevujúcich náboženskú a etickú výchovy ako povinne
voliteľný predmet
Súkromná základná škola ESPRIT
Etická výchova
I.A
I.B
II.A
III.A
IV.A
V. A
VI.A
VII.A
VIII.A
IX.A

7
2
9
8
13
11
13
9
11
16

Náboženská
výchova
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu ku dňu
koncoročnej klasifikácie
Súkromné gymnázium ESPRIT
Zamestnanci spolu

počet
10
9
9
0
0
1
0

z toho pedagogickí zamestnanci
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
z toho nepedagogickí zamestnanci
- upratovačky
Súkromná základná škola ESPRIT
Zamestnanci spolu

počet
23
20
20
0
0
3
2

z toho pedagogickí zamestnanci
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
z toho nepedagogickí zamestnanci
- upratovačky
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g) 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia v školskom roku 2015/2016
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

titul, meno, priezvisko
Mgr. Adriana Ciráková
Mgr. Martina Andilová
Mgr. Martina Boková
Mgr. Mária Boskovičová
Mgr. Veronika Gereková
Mgr. Katarína Hajašová
PaedDr. Mária Holubcová, PhD.
Mgr. Miroslava Hromádková
Mgr. Erika Hromadová
Mgr. Svetlana Chudá
Mgr. Martina Ivičič
Mgr. Petra Janovská
Mgr. Ivana Khandlová
Mgr. Martin Kotyra, PhD.
Mgr. Martin Nagy
Mgr. Miroslav Rohárik
Mgr. Bohumila Šalingová
Bc. Alexandra Škerková
Mgr. Monika Šimková
Mgr. Silvia Šuláková
Mgr. Denisa Zambová

aprobácia
SJL -DEJ
ANJ -FIL
KVČ
KVČ
SJL - NEJ
KVČ + NEJ
MAT - FYZ
BIO - FRJ
CHE - BIO
KVČ + ANJ - ESV
KVČ
1.stupeň
KVČ + ANJ - ESV
TSV - NAS
ANJ - NAB
MAT – GEG -ANJ
1.stupeň
KVČ
SJL - FRJ
1.stupeň
1.stupeň

ch) Aktivity a prezentácia škôl na verejnosti
Aktivity žiakov ročníkov 1. – 4.
Počas školského roka sa uskutočnili nasledovné akcie a súťaže a zúčastnili sa ich nasledovné
triedy a žiaci:
8.9. – Detské museum – Trvalé bydlisko Zem (celý 1.stupeň)
10.9. – celodenný výlet na Železnú studničku, Kačín (celý 1.stupeň)
23.9. – BIB – výstava ilustrácií (2.A)
1.10. – Kite parade – Šarkaniáda (celý 1.stupeň)
2.10. – návšteva knižnice (3.A)
2.10. – dopravné ihrisko (celý 1.stupeň)
8.10. – Incheba – Titanic (4.A)
26.10. – Usborne workshop – anglické knihy vydavateľstva Usborne (celý 1.stupeň)
27.10. – Incheba – Titanic (3.A)
28.10. – Halloween party (celý 1.stupeň)
2.11. – Halloween lego challenge – súťaž v stavaní z lega na tému Halloween (celý 1.stupeň)
5.11 – Esprit v Inchebe (celá škola)
6.12. – Mikuláš na Esprite
12.11. - DPOH – Koza Rohatá (celý 1.stupeň)
18.12. – Esprit má talent (celá škola)
18.12. – Vianočné besiedky (2.A, 3.A, 4.A)
21.12. –Vianočné besiedky (1.A, 1.B)
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22.12. – Športový deň ESPRIT, floorbalový turnaj, šachový turnaj, pingpongový turnaj
12.1. – Bibiana – Ypsoľaľa (celý 1.stupeň)
20.1. - Mestská knižnica (3.A)
29.2. – Iuventa – keramika (3.A)
3.3. – BoryMall – Detské mesto povolaní (4.A)
4.3. – Knižnica (3.A)
4.3. – Karamelová manufaktúra (3.A)
15.3. – Recitačná súťaž (celý 1.stupeň)
18.3. – Kino Bay Zootropolis (1.A)
21.3. – Iuventa – keramika (3.A)
21.3. – Aupark kino (4.A)
22.3. – DOD (celý 1.stupeň)
22.3. – Aktivity k Medz. dňu vody (celý 1.stupeň)
4.4. – Exkurzia po Starom meste, knižnica (3.A)
11.4. – Karamelová manufaktúra (4.A)
18.4. - Karamelová manufaktúra (2.A)
25.4. – Gymnastická telocvičňa Inter (celý 1.stupeň)
28.4. – Zápis do 1.ročníka
29.4. – Železná studnička – opekačka, olympijské hry (celý 1.stupeň)
4.5. – Knižnica (3.A)
9.5. – Divadlo k MDD - Jacob IV (3.A, 4.A)
27.5. – BoryMall – Bupi (1.A, 2.A, 4.A)
27.5. – Opekačka (3.A)
31.5. – MDD – Pirate party (celý 1.stupeň)
16.6. – Didaktické hry počas Švp (celý 1.stupeň)
21.6. – Vodárenské múzeum – fotenie (celý 1.stupeň)
22.6. – ZOO (1.A)
24.6. – Celodenný výlet Plavecký Štvrtok (4.A)
27.6. – Športový deň ESPRIT (celá škola)
29.6. – Piknik v lese pri škole (2.A, 4.A)
29.6. – celodenný výlet do Trenčína, hrad (3.A, 1.B)
30.6. – Odovzdávanie vysvedčení
September – školenie Jolly Phonics pre pedagógov
Škola v prírode – Bezovec - Mission Possible, 13.6. – 17.6.2016
Deň otvorených dverí na 1. stupni - 22.3. 2016
Lyžiarsky výcvik pre 1. stupeň SZŠ 7.2. – 12.2.2016 Vyšná Boca
Aktivity žiakov 5. – 9. ročníka SZŠ a žiakov SG v spoločenskovedných predmetoch
E-testovanie 2016, v rámci Operačného programu VZDELÁVANIE so snahou zvyšovanie
kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
v období 4.5. 2016 až 25.5.2016. Testovania sa zúčastnili triedy 8.A ,1.AG a 2.AG.
Výsledky:
Anglický jazyk (8.A), úroveň A2 - používateľ základov jazyka ISCED 2, dosiahnutý
precentil 97,9.
Veľmi vysoký percentil poukazuje na mimoriadne vysokú úroveň schopností v porovnaní
s ostatnými školami.
Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 49,7 % a priemerná úspešnosť
našej školy bola 78,2 %.
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Anglický jazyk (1.AG, 2.AG), úroveň B1 - samostatný používateľ jazyka ISCED 3,
dosiahnutý percentil 80,5.
Dosiahnutý percentil poukazuje na nadpriemernú úroveň schopností žiakov.
Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 73,1 % a našej školy 80,1 %.
Súťaže
11.11. - Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
13.11. - Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka (1.AG, 2.AG)
Kategória 1C – 1. Lukáš Jurečko, 2. Nikolaj Podhájecký, 3. Dominik Cedzo,
Marián Palesch
Kategória 2C1 – 1. Bupe Chitti Breza. 2. Filip Šimunek, 3. Adam Nemeček
12.1. – Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku
Filip Šimunek – 2.miesto
1.2. – Krajské kolo oympiády v anglickom jazyku
Lukáš Jurečko – 3. miesto
11.2. – Krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka, kategória 1C
Školské akcie prebiehali v nasledovnom poradí:
Október
2.10 - Návšteva výstavy „Titanic“ pre triedy SZŠ a SG
November
3.11. – Generálna skúška na vystúpenie „Bibliotéka“
5.11. – Slávnostné otvorenie výstavy „Bibliotéka“ v Inchebe, vystúpenie žiakov SZŠ
a SG Esprit, reprezentácia školy vo výstavnom stánku
December
4.12. - Mikuláš v škole
18.12. - Esprit má talent
Január
13.1. – Návšteva divadelnej hry „Veľa kriku pre nič“ v SND triedami SG
Február
12.2. – Divadelné predstavenie Drama Club ESPRIT
Marec
Generálna skúška na MS 2015 – SJL
Generálna skúška na MS 2015 - ANJ
PFIČ a EČ MS 2015 – SJL
PFIČ a EČ MS 2015 – ANJ
Apríl
4.4. - Generálna skúška na Testovanie 9 – SJL
6.4. – Testovanie 9 – 2016
10.4. – 16.4. – Jazykovo poznávací pobyt v Ausburgu
Máj
3.5. – Návšteva SND, 1AG a 2.AG – divadelná hra „Tak sa na mňa prilepila“
9.5. – Prvé kolo prijímacích pohovorov do 1. ročníka SG ESPRIT
10

17.5. – Ekotopfilm, SZŠ s SG
27.5. - „ESPRIT Fashion show“ a oslava MDD
Jún
12.6. – 14.6. – školský výlet Vyhne, trieda 9.A
17.6. – 19.6. – školský výlet Vysoké Tatry – Nová Lesná, trieda 1.AG, 2.AG
21.6. – Druhé kolo prijímacích pohovorov do 1. ročníka SG ESPRIT
22.6. – Divadelné predstavnie školského Drama Club ESPRIT
24.6. – 26. 6. – školský výlet Slovenský raj – Hrabušice, trieda 8.A
24.6. – 25.6. – školský výlet Trenčín, Ilava – trieda 7.A
29.6. – Rozlúčka s deviatakmi
Aktivity žiakov 5. – 9. ročníka SZŠ a žiakov SG v prírodovedných predmetoch
Návšteva výstavy Titanic
Dňa 8.10.2016 sa zúčastnil všetky triedy základnej školy a gymnázia na výstave venovanej
potopenej lodi Titanic.
Bibliotéka a pedagogika 2015
Ľudia na Slovensku ani v súčasnosti nestrácajú záujem o knihy a čítanie. Jedným z dôkazov je
určite jediný slovenský knižný veľtrh Bibliotéka, ktorý od 5. do 8. novembra navštívilo
najviac ľudí v jeho 23 ročnej histórii. Počas štyroch dní prešlo bránami Incheby 44 016
návštevníkov. Bibliotéku doplnil 20. ročník výstavy vzdelávania a didaktickej techniky
Pedagogika zameranej na prezentáciu učebníc, vzdelávacích softvérov a školských pomôcok.
Túto príležitosť sme využili aj my na prezentáciu našich škôl Súkromného gymnázia a
Súkromnej základnej školy ESPRIT. Počas štyroch dní mali návštevníci možnosť zoznámiť
sa s našimi školami vo vystavovateľskom stánku, v ktorom sme informovali o spôsoboch
výučby, nových moderných učebniciach a meracích prístrojoch využívaných nielen v novom
prírodovednom laboratóriu. Zároveň sme premietali na televíznej obrazovke reklamné spoty
našich škôl, ktorými sme priblížili príjemnú atmosféru na vyučovacom procese. V stánku sa
zároveň vystriedalo viacero študentov a pedagógov, ktorí odpovedali na zvedavé otázky
návštevníkov.
EXPERT geniality show a Všetkovedko
Dňa 1. 12. 2015 sa 12 žiakov našej základnej školy a 9 študentov gymnázia zúčastnilo
celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show. Je to súťaž, kde
môžu žiaci ukázať, v čom sú EXPERTI. Vyberali si dve z ponúknutých súťažných tém:
1

- Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),

2

- Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
- Svetobežník (fyzická, politická a humánna geografia),
- Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a trochu anglickej gramatiky),
- Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy).
- Góly, body, sekundy (vedomosti zo sveta športu)

3
4
5
6
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Do súťaže sa zapojilo 9210 žiakov zo 419 škôl z celého Slovenska. Naši žiaci sa môžu tešiť z
mnohých diplomov, uhlomerov a iných malých darčekov za úspešné vyriešenie daných úloh.
Najšikovnejšími žiakmi boli Martin Selecký z 8.A, Sofia Žilková zo 6.A a Igor Lelkeš
z 2.AG. Tešíme sa z dosiahnutých výsledkov, ktoré ukazujú, že máme na škole veľa
šikovných žiakov.
Pre 2. až 5. ročník bola pripravená súťaž Všetkovedko, v ktorej musia žiaci preukázať
vedomosti z rôznych predmetov. Zapojilo sa do nej 16 našich žiakov. Z nich boli
najšikovnejší Patrícia Labajová zo 4. A a Diana Sýkorová z 2. A triedy. Všetci získali za
účasť diplomy a malé vecné ceny.
Mikuláš 2015
Každý rok, 6. decembra, prichádza deň, na ktorý sa tešia všetky deti. Ráno sa zobudia
s veľkým očakávaním, či na nich Mikuláš nezabudol. A ako každý rok aj na našu školu
zavítal Mikuláš s anjelmi, sobom Rudolfom a čertmi. Vo veľkom vreci mali veľa darčekov.
Ale najprv si ich naši žiaci museli zaslúžiť. Za zaspievanie pesničiek alebo recitovanie
básničiek dostali pochvalu a aj sladkú odmenu. Mikuláš bol veľmi milo prekvapený v 1.A,
2.A, 3.A a 4.A triede, kde žiaci spievali, recitovali a aj rozprávali po anglicky.
BESEDA O VESMÍRE
Vo štvrtok 21. januára 2016 sme privítali na pôde školy mladého slovenského astrofyzika
RNDr. Jaroslava Dudíka, PhD. Tento vedec pôsobí v súčasnosti v Českej akadémii vied
a špecializuje sa na fyziku Slnka.
Počas besedy prostredníctvom názornej prezentácie priblížil žiakom 4. - 9. ročníka základnej
školy ESPRIT a študentom gymnázia ESPRIT v krátkosti vznik vesmíru, vlastnosti Slnka
a hviezd, jadrovú fúziu... Žiaci mohli počas besedy klásť otázky, čo náležite využili
predovšetkým tí mladší. Zaujímali ich možnosti života vo vesmíre, čierne diery, cestovanie
v čase.
Geografická olympiáda - obvodné kolo
Dňa 4. 2. 2016 sa konalo obvodné kolo geografickej olympiády. Najúspešnejší bol na 3.
mieste Filip Šimúnek z 8. A triedy.
Bratislavská vedecká cukráreň
Vedecká cukráreň je určená žiakom vo veku od 12 do 18 rokov a ich pedagógom, ktorých
zábavnou a priateľskou formou zapája do vedeckej diskusie.
Vedecká cukráreň vytvára jedinečnú príležitosť pre žiakov stretnúť popredných slovenských
alebo zahraničných vedcov v neformálnom, uvoľnenom a priateľskom prostredí „vedeckej
cukrárne“ a spoločne diskutovať a vysvetľovať si aktuálne témy na podnetné otázky vo vede
a technike:
22. marca 2016 - Prečo bola a je matematika dobrá? Potrebujú ju umelci, právnici či lekári?
– žiaci 9.A
19. apríla 2016 - Vie tvoj mobilný telefón viac o tebe ako ty sám? - žiaci 1.AG, 2.AG
gymnázia a 9.A základnej školy si vypočuli zaujímavú prednášku o nových technológiách,
prenose informácií, sietiach, automatických autách, mobiloch a o mnohom ďalšom.
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MAKS a MAKSÍK 2015/2016
Aj v školskom roku 2015/2016 sa zapojilo 7 žiakov našej školy do veľkej matematickej
súťaže pre všetkých, ktorým to páli – MAKS a 7 žiakov do súťaže MAKSÍK (pre prvý stupeň
základných škôl). V piatich kolách po celý školský rok riešia naozaj zaujímavé úlohy.
Zároveň majú možnosť presvedčiť sa, že matematika môže byť aj zábavou.
Najúspešnejší: Filip Šimúnek (8.A)
Laura Šimúnková (9.A)
Matematická olympiáda
Aj tomto školskom roku naša škola zaznamenala veľký úspech v matematickej olympiáde.
V obvodnom kole sa stal žiak Filip Šimúnek z triedy 8.A absolútnym víťazom vo svojej
kategórii. Keďže je to už najvyšší stupeň v tejto súťaži, Filip dosiahol najlepší výsledok, ktorý
mohol. K dosiahnutému výsledku Filipovi gratulujeme a určite dostane na konci školského
roka peknú odmenu za vynikajúcu reprezentáciu našej školy. Zároveň gratulujeme aj
Martinovi Seleckému z 8.A za veľmi pekné štvrté miesto, Denisovi Laifrovi zo 6.A za 6.
miesto a Dominikovi Laifrovi z 9.A za siedme miesto.
Pytagoriáda
Aj v školskom roku 2015/2016 sa naši žiaci zapojili do matematickej pytagoriády. Je to súťaž,
v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci
vypočítajú dané príklady. Za správnosť ako aj rýchlosť vypočítaných príkladov sa prideľujú
príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za
správnosť a z bodov za čas. Po úspešnom absolvovaní školského kola v decembri 2015 sa
najlepší žiaci zúčastnili aj obvodného kola dňa 8. a 9. marca 2016. Ako každý rok, aj v tomto
roku boli naši žiaci opäť úspešní. Najlepšie umiestnenie dosiahli Jakub Palovič - 9. miesto
a Patrícia Labajová – 11. miesto, obidvaja z triedy 4.A. Pekné výsledky dosiahli aj Oliver
Adamovič z 3.A, Denis Laifr zo 6.A a Filip Šimúnek z 8. A. Všetkým súťažiacim
blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a v ďalšom roku prajeme veľa energie do riešenia
nových úloh.
Matematický klokan a klokanko
Táto súťaž je najväčšia matematická súťaž na svete a aj na Slovensku. V minulom školskom
roku riešilo jej úlohy viac ako 6 miliónov žiakov zo 46 krajín Európy, Ázie a Ameriky. Dňa
21.3.2016 sa konal ďalší ročník tejto súťaže. Na Slovensku sa tento rok zapojilo až 55 863
žiakov! Z našej školy sa zúčastnilo 34 žiakov súťaže Matematický klokan a klokanko. Ich
úlohou bolo vyriešiť zaujímavé príklady. O ich úspešnosti hovoria za nich výsledky.
Najlepšie sa umiestnil Filip Šimúnek z 8.A triedy, Dominik Laifr z 9.A, Jakub Kotas z 1.A.
Súťaž iBOBOR
Naši žiaci sa zapojili ako každý rok do ďalšej, veľmi zaujímavej súťaže iBOBOR, ktorá sa
konala od 9.11.2015 do 13.11.2015. Zúčastnili sa jej štvrtáci, piataci, šiestaci, siedmaci,
ôsmaci, deviataci a aj najstarší prváci a druháci z gymnázia. Hlavným cieľom súťaže je
podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž
chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom
používaní moderných technológií. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý
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bobor. V školskom roku 2015/2016 sa konala súťaž v 35 krajinách a zapojilo sa do nej
927 668 žiakov. V tomto školskom roku sa na Slovensku zapojilo 982 škôl a 66 843
súťažiacich, rekord z minulého roka sa opäť prekonal aj vďaka naším žiakom.
Najúspešnejší účastníci v jednotlivých kategóriách sú: (percentil udáva, koľko percent
súťažiacich v danej kategórii skončilo za žiakom)
Bobrík (4. ročník):
Patrícia Labajová-98. percentil
Benjamín (6. ročník): Adam Kotas-97. percentil
Kadet (8. a 9. ročník): Filip Šimúnek-99. percentil
Oliver Šillo-92. percentil
Martin Selecký-91. percentil
Laura šimúnková-87. percentil
Martin Vytřísal-85. percentil
Junior (1. ročník):
Jakub Fajnor-76. percentil
EKOTOPFILM
Dňa 17.5.2016 sa naše školy zúčastnili filmových predstavení EKOTOPFILM. Zúčastnené
triedy 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, 1.AG, 2.AG.
Zúčastnil sme sa na kinofestivale s tematikou trvalo udržateľného rozvoja.
Športové aktivity žiakov SG a SZŠ ESPRIT v školskom roku 2015/2016
OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015 MINI
Dňa 22.10.2015 sme sa so žiakmi 3. a 4. ročníka SZŠ ESPRIT zúčastnili obvodného kola vo
florbale
pod
názvom
OXDOG
FLORBAL
ZŠ
CUP
2015
MINI.
Po výbornom výkone sme obsadili krásne 2. miesto za čo im patrí obrovská gratulácia.
Zároveň sme sa prebojovali na okresné kolo, ktoré sa konalo dňa 26.10. 2015 na ZŠ P.
Horova. Žiaci na okresnom kole obsadili 4. miesto, kde nám len prehratý zápas v semifinále
na trestné strieľania znemožnil postup do vytúženého finále. Za predvedený výkon patrí
žiakom náš obdiv. Prajeme chlapcom veľa úspechov pri ďalšej reprezentácii našej školy.
ESPRIT na obvodnom kole vo florbale
Vo štvrtok 3. 12. 2015 sme sa so žiakmi SZŠ ESPRIT zúčastnili na obvodnom kole vo
florbale.
V základnej skupine sme nastúpili na prvý zápas proti ZŠ Karloveská, v ktorom sme
dominovali a s prehľadom zvíťazili. Druhý zápas sme odohrali s Gymnáziom Ľ.Sáru, kde nás
už súper dôkladne preveril a nedovolil nám tešiť sa z víťazstva. V semifinále sme nastúpili
proti SŠ Tilgnerova, s ktorou sme opäť prehrali a tak nás čakal boj o tretie miesto.
Po krásnom zápase so ZŠ Dubčeka, sme sa mohli radovať so zisku tretieho miesta ku ktorému
chlapcom blahoželáme.

Lyžiarsky kurz Vyšná Boca 2016
Súkromná základná škola ESPRIT -1. stupeň SZŠ - Termín: 07. 02. 2016 – 12. 02. 2016
Lyžiarsky/snowboardový kurz SKI Bachledova 2016
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Súkromná základná škola ESPRIT – 2. stupeň SZŠ a Súkromné gymnázium ESPRIT
Termín: 23. 01. 2016 – 29. 01. 2016
Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
Názov súťaže, olympiády
Olympiáda GEG
Olympiáda ANJ kat. 1C
Olympiáda NEJ kat. 1C
MAKS
OXDOG FLORBAL ZŠ
CUP 2015 MINI
Florbal – žiaci ZŠ
Matematická olympiáda
Pytagoriáda

Dosiahnuté výsledky
obvodné kolo
okresné kolo
3. miesto
2. miesto
dve 1. miesta
2. miesto

krajské kolo

celoslovenské kolo

3. miesto
účasť

4. miesto

3.miesto
1., 4., 8. a 7. miesto
9. a 11. miesto

Projekty, do ktorých sú školy zapojené
Názov projektu

Kto projekt vyhlásil

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne znamená MŠVVaŠ
bránu do sveta práce a ďalšieho vzdelávania
Elektronické testovanie
MŠVVaŠ

Termín
realizácie
2014 - 2015
2013 - 2015

Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v školskom roku 2015/2016
V školskom roku roku 2015/2016 bola na našej škole dňa 06. 04. 2016 vykonaná tematická
inšpekcia. Pedmetom školskej inšpekcie bolo zhodnotenie stavu zabezpečenia a realizácie
testovania žiakov 9. ročníka v základnej škole.
Základné údaje
Z celkového počtu 16 žiakov 9. ročníka základnej školy (ZŠ) sa celoslovenského testovania
zúčastnilo 16 žiakov.
Zástupca riaditeľky školy, školská koordinátorka a školskí administrátori postupovali pri
príprave testovania podľa pokynov vypracovaných Národným ústavom certifikovaných
meraní vzdelávania (NÚCEM). Testované zásielky boli uložené v zabezpečenom priestore
u riaditeľky školy. Časový harmonogram otvárania testových zásielok bol dodržaný. Pri
kontrole neporušenosti a úplnosti zásielok testov z matematiky, zo slovenského jazyka
a literatúry sa nezistili nedostatky. Časový harmonogram testovania bol dodržaný. Kontrola
administrácie testov z matematiky sa vykonala v testovanej skupine žiakov číslo 01, testov zo
slovenského jazyka a literatúry v testovanej skupine žiakov číslo 02.
Testovanie prebehlo v 2 vhodne upravených triedach. Žiaci pracovali samostatne, nerušili
priebeh nevhodným správaním. Počas prestávok bezpečnosť žiakov zabezpečoval
pedagogický dozor.
Administrátori a externý dozor v priebehu testovania postupovali v súlade so stanovenými
pokynmi. Po ukončení administrácie testov koordinátorka v spolupráci so zástupcom
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riaditeľky školy a administrátormi vypísali protokol o priebehu celoslovenského testovania
žiakov 9. ročníka ZŠ a pripravili zásielku na odoslanie podľa pokynov.
Závery
Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový
harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. Pokyny pre
administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ boli v kontrolovaných
skupinách dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach škôl
Podľa Zmluvy č. 089 0 36 40 07 o nájme nebytových priestorov uzavretou medzi
Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves ako prenajímateľom a Občianskym združením
ESPRIT ako nájomcom má Súkromné gymnázium ESPRIT a Súkromná základná škola
ESPRIT od 1. augusta 2007 v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava prenajaté 4.
nadzemné podlažie budovy na Majerníkovej č. 60 s celkovou plochou 780 m2 svetelnej výšky
3,3m. Nachádza sa tu 12 tried (časť z nich je už vybavená televízorom s veľkoplošnou
obrazovkou a notebookom), 2 učebne na delenie jazykov (rovnako vybavené televízorom s
veľkoplošnou obrazovkou a notebookom), 1 multimediálna učebňa s 20 počítačmi a
interaktívnou
tabuľou, klubovňa kombinovaná
so školskou
knižnicou (vybavená
televízorom s veľkoplošnou obrazovkou a notebookom), pracovňa pre učiteľov, kabinety,
riaditeľňa školy, administratíva, skladové priestory, sociálne zariadenia chlapci - 4 WC, 4
pisoáre, 2 umývadlá, sociálne zariadenia dievčatá – 8 WC, 2 umývadlá a 2x sociálne
zariadenia pre učiteľov.
Novinkou je vybudovanie moderného odborného laboratória pre prírodovedné
predmety. Zriadením prírodovedného laboratória, doplnením knižničného fondu školy,
rozšírením a obnovením didaktických prostriedkov je možné využívať inovatívne prístupy k
zvyšovaniu jednotlivých kompetencií žiakov, podporovať podnikateľské vedomosti, zručnosti
a ekonomické myslenie žiakov pre potreby trhu práce (ESF projekt, Operačná os:
Vzdelávanie, Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre
Bratislavský kraj, Opatrenie 4.1: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj).
Spolu s uvedenými nebytovými priestormi je Súkromné gymnázium ESPRIT a Súkromná
základná škola ESPRIT oprávnené užívať aj prístupové komunikácie, vstupy, chodby, výťahy
a schodištia, ktoré zabezpečujú prístup k nebytovým priestorom a príslušné sociálne
zariadenia. Rovnako je, oprávnené užívať kinosálu, 2 telocvične (574 m2, 224 m2), 6
telovýchovných šatní, ktoré sú vybavené vešiakmi a lavičkami, umyvárne prístupné zo šatní
vybavené 16 sprchami a 6 umývadlami, plavecký bazén (25 m) s príslušenstvom,
WC, školské šatne a priľahlý školský dvor so športoviskami – bežecká dráha, volejbalové
ihrisko, futbalové ihrisko s umelým trávnikom, basketbalové ihrisko, trávnaté odpočívacie
plochy (prevádzkovateľom je MÚ Karlova Ves, ktorý zabezpečuje úpravu a údržbu tohto
areálu).
Súkromné gymnázium ESPRIT a Súkromná základná škola ESPRIT využívajú
stravovacie zariadenie pri ZŠ A. Dubčeka. Škola disponuje kuchyňou, výdajňou stravy a
dvoma školskými jedálňami. Pre žiakov a zamestnancov školy sú tiež k dispozícii dva
školské bufety a automaty.
Každý žiak má k dispozícii svoju uzamykateľnú skrinku na odkladanie osobných vecí.
S účinnosťou od 1. septembra 2015 Ministerstvo školstva zaradilo do siete škôl Elokované
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pracovisko Súkromnej základnej školy ESPRIT v priestoroch ZŠ Žitavská 1, Vrakuňa, 821 07
Bratislava.
V novozrekonštruovanej škole sme uvítali od septembra maličkých prváčikov.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti škôl
- sú uvedené v prílohe č. 1 a č. 2
(Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok)
Cieľ, ktorý si školy určili v koncepčnom zámere rozvoja škôl na príslušný školský rok
a vyhodnotenie jeho plnenia
Výchovno-vzdelávací zámer:
- zabezpečovať naďalej v čo najväčšej kvalite a rozsahu výučbu anglického,
nemeckého a francúzskeho jazyka aj prostredníctvom zahraničných lektorov,
- naďalej organizovať na dosiahnutie tohto cieľa o. i. poznávacie pobyty do
anglofónnych a frankofónnych krajín,
- zvyšovať počítačovú gramotnosť študentov v rámci povinného vyučovania
kvalifikovanými vyučujúcimi,
- zapájať sa do vzdelávacích projektov,
- zapájať sa do grantových projektov s cieľom získania finančných prostriedkov pre
školu,
- poskytnúť študentom čo najširší výber voľno časových aktivít v rámci krúžkovej
činnosti po vyučovacom procese
Materiálno technický rozvoj:
- zriadenie moderného prírodovedného laboratória s počítačmi
- nákup novej didaktickej techniky
- vybavenie tried novým školským nábytkom,
- nákup ďalších osobných skriniek pre žiakov školy,
- nákup učebníc a učebných pomôcok pre študentov a pedagógov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje:
• vynikajúce výsledky
- kvalitná príprava študentov pre ďalšie štúdium,
- nadštandartná výučba cudzích jzykov,
- vytvorenie vlastného vzdelávacieho programu,
- slovenská škola s anglickým Klubom voľného času.
- nízky počet žiakov v triedach = individuálny prístup učiteľov ku vzdelávaniu
žiakov
- široká ponuka voliteľných predmetov v poslednom ročníku gymnaziálneho štúdia,
- veľmi dobré výsledky vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach,
- každoročné organizovanie poznávacích pobytov v zahraničí,
- ŠVP a LVVK pre 1. stupeň SZŠ v angličtine,
- mladý, kvalitný, akčný ale hlavne stabilný pedagogický personál,
- široká škála záujmových útvarov – o.i. JOLLY PHONICS, Drama Club ESPRIT,
futbal, florbal, gymnastika a iné,
- zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov absolvovaním
rôznych školení,
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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 (§ 2 ods. 1 písmeno p)
V školskom roku 2015/2016 sa na Súkromnom gymnáziu ESPRIT nematurovalo.
V školskom roku 2014/2015 ukončilo na Súkromnom gymnáziu ESPRIT stredoškolské
štúdium 14 študentov. 13 študentov sa uchádzalo o vysokoškolské štúdium a 13 boli prijatí,
znamená to 100% úspešnosť prijatia. Konkrétne:
Vysoké školy:
VŠE v Prahe (fakulta Podniková ekonomika a management) - 1
City University-Vysoká škola manažmentu - 1
The Hague University of applied sciences Holandsko - 1
Ekonomická univerzitu v BA -3
Vysokú Školu zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety - 1
Fakulta telesnej výchovy a športu UK – športový manažment - 1
University of NewYork in Prague – bussiness administration - 1
Paneuropska VS v Prahe – právnická fakulta - 1
Prague College - international management - 1
Paneuropska VŠ v Bratislave– masmedia - 2
Ďalšie informácie o škole:
Psychohygienické podmienky sú všetky dodržiavané.
Voľnočasové aktivity školy:
Škola poskytovala v školskom roku 2015/2016 záujmové vzdelávanie v týchto krúžkoch :
Názov záujmového útvaru

Pre koho aktivita je

Vyučujúci

1.

Klub voľného času v angličtine

1. stupeň SZŠ ESPRIT

Lektori KVČ

2.

Športový klub ESPRIT – Florbal

1.A, 2.A, 3.A - chlapci

Kotyra

3.

Športový klub ESPRIT – Florbal

4.A, 5.A, 6.A, - chlapci

Kotyra

4.

Športový klub ESPRIT – Florbal

7.A, 8.A, 9.A, + SG - chlapci

Kotyra

5.

Divadelný krúžok

4. - 9. roč. SZŠ + SG

Gereková

6.

Pilates

2. stupeň SZŠ + SG

Hromadová

7.

Fyzikálno ekologický krúžok

1. a 2. stupeň SZŠ

Holubcová

8.

Príprava žiakov na testovanie T9
2. stupeň SZŠ
a prijímacie pohovory - SJL

Šimková

9.

Príprava žiakov na testovanie T9
2. stupeň SZŠ
a prijímacie pohovory - MAT

Rohárik
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Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom
- stretnutia vyučujúcich s rodičmi na triednych aktívoch a pohovoroch s cieľom
informovať o prospechu a správaní,
- poskytnutie služieb školského psychológa nielen žiakom školy, ale aj rodičom,
- umožnenie osobnej účasti rodičov na vyučovacích hodinách,
- pomoc rodičov pri zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia školy.
Vzájomný vzťah medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
Vzájomné vzťahy hodnotíme ako korektné vo všetkých oblastiach spoločnej spolupráce.

V pedagogickej rade prerokované dňa: 22. 09. 2016
Schválené zriaďovateľom Občianskym združením ESPRIT dňa: 14. 12. 2016

V Bratislave dňa 15.12. 2016

Mgr. Adriana Ciráková
riaditeľka školy
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