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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školy za školský rok 2018/2019 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.
I.
1.

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
Majerníkova 62, 841 05 Bratislava

Vedúci zamestnanci školy
Meno a priezvisko
Mgr. Adriana Ciráková
RNDr. Alena Oravcová

Funkcia
riaditeľka školy
zástupkyňa riaditeľky 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. Adela Drusková
Mgr. Martina Andilová
Mgr. Silvia Šuláková
Mgr. Mária Boskovičová

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy
7.1. 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
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zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 25. 9.
2008 na ustanovujúcej schôdzi.
Rada školy: Súkromné gymnázium ESPRIT
P. č. Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1.

Mgr. Miroslava Hromádková

predseda

zástupca delegovaný za pedagogických
zamestnancov

2.

Mgr. Vladimír Pastýrik

podpredseda zástupca delegovaný za zriaďovateľa

3.

Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

člen

zástupca delegovaný za zriaďovateľa

4.

Mgr. Gabriela Štefániková, PhD.

člen

zástupca delegovaný za zriaďovateľa

5.

Alena Kohútová

člen

zástupca delegovaný za nepedagogických
zamestnancov

6.

Mgr. Michal Jurečko

člen

zástupca delegovaný za rodičov

7.

Lukáš Jurečko

člen

zástupca delegovaný za študentov

Rada školy: Súkromná základná škola ESPRIT
P. č. Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1.

Mgr. Silvia Šuláková

predseda

zástupca delegovaný za pedagogických
zamestnancov

2.

Mgr. Vladimír Pastýrik

podpredseda zástupca delegovaný za zriaďovateľa

3.

Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

člen

zástupca delegovaný za zriaďovateľa

4.

Mgr. Gabriela Štefániková, PhD.

člen

zástupca delegovaný za zriaďovateľa

5.

Mgr. Miroslava Hromádková

člen

6.

Alena Kohútová

člen

7.

Mgr. Martina Kohútová

člen

b)

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

Údaje o žiakoch školy za školský rok 2018/2019
Súkromná základná škola
Ročník

Počet tried

Počet žiakov k 15.9.2018

Počet žiakov k 31.8.2019

1.
2.
3.
4.
Spolu 1. st.
5.
6.
7.
8.

2
2
1
2
7
1
1
1
1

22
15
6
15
58
9
10
15
25

20
13
5
14
53
10
10
15
25
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9.
Spolu 2. st.
Spolu SZŠ

1
5
12

14
73
131

13
73
126

Ročník

Počet tried

Počet žiakov k 15.9.2017

Počet žiakov k 31.8.2018

1.
2.
3.
4.
Spolu

0
1
1
1
4

0
7
11
4
22

0
8
12
4
24

Gymnázium 4-ročné

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
Priemerný prospech jednotlivých tried koncoročnej klasifikácie
Súkromná základná škola ESPRIT

Súkromné gymnázium ESPRIT

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

Matematika % úspešnosti
školy

Matematika
- Ø percentuálna
úspešnosť v SR

Slovenský jazyk - Slovenský jazyk
% úspešnosti
- Ø percentuálna
školy
úspešnosť v SR

9

69,3 %

59,3 %

66,3 %

4

58,4 %

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

Matematika % úspešnosti
školy

Matematika
- Ø percentuálna
úspešnosť v SR

Slovenský jazyk - Slovenský jazyk
% úspešnosti
- Ø percentuálna
školy
úspešnosť v SR

14

64,7%

63,1 %

68,7 %

62,3%

e 5) Výsledky externých meraní
MS – maturitné skúšky
Trieda 4.AG
Počet žiakov prihlásených na MS
Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník
Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ
Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS
Počet žiakov, ktorí majú povolené opravné skúšky
Počet žiakov, ktorí majú povolenú opakovať celú MS (reprobovaní)
Priemer triedy na ÚFIČ (ústna forma internej časti)

4
0
4
4
0
0
1,5

EČ MS (externá časť)
Predmet

Počet žiakov
prihlásených
na MS

z toho
písalo
EČMS

Ø žiakov
v SR v %

Ø žiakov školy v
%

4
4
-

4
4
-

50,7
61,7

59,4
64,0

-

-

Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk B2
Matematika

PFIČ MS (písomná forma internej časti)
Predmet

Počet žiakov
prihlásených na MS

z toho písalo
PFIČ MS

4
4

4
4

Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk B2

Ø žiakov
školy v %
70,53
73,75

ÚFIČ MS (ústna forma internej časti)
PREDMET

1

2

3

4

5

Počet žiakov

Priemer

SJL
ANJ B2
NEJ B2
BIO
CHE
DEJ
OBN
PRIEMER

2
2
1
1
1
1
1

1
2
1
1

1
-

1
-

-

4
4
1
2
2
1
2

2,00
1,50
1,00
1,50
2,00
1,00
1,50
1,50
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Súkromná základná škola ESPRIT
Ročník
Zameškané
hod. spolu
Ospravedlne
né hodiny
Priemer na
žiaka
Neospravedl
nené hodiny
Priemer na
žiaka

I.A

I.B

II.A

II.B

III.A

IV.A

IV.B

V.A

479

1012

543

405

297

774

722

753

479

1012

543

405

297

774

722

694

79,8

144,6

41,7

67,5

42,4

154,8

103,1

107,5

0

0

0

0

0

0

0

59

0

0

0

0

0

0

0

5,9

VI.A

1076
1076
107,6
0
0

VII.A

VIII.A

IX.A

1796

1610

2652

1796

1610

2652

179,6

107,3

106,1

0

0

0

0

0

0

Súkromné gymnázium ESPRIT
Ročník

Zameškané hodiny spolu
Ospravedlnené hodiny
Priemer na žiaka
Neospravedlnené hodiny
Priemer na žiaka

2.AG
830
990
63,8
0
0

3.AG
1961
1914
245,1
38
3,17

4.AG
583
558
48,6
14
3,5

Správanie - výchovné opatrenia:
- pochvaly
počet žiakov

SZŠ ESPRIT
48

SG ESPRIT
2

- a) napomenutia triednym učiteľom, b) pokarhania triednym učiteľom, c) pokarhania
riaditeľom školy

počet žiakov so stupňom a)
počet žiakov so stupňom b)
počet žiakov so stupňom c)

SZŠ ESPRIT
0
3
0

SG ESPRIT
0
0
0

SZŠ ESPRIT
1
0
0

SG ESPRIT
2
1
0

– znížená známka
počet žiakov so stupňom 2
počet žiakov so stupňom 3
počet žiakov so stupňom 4
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f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov
Súkromné gymnázium ESPRIT
Trieda

Študijný odbor, zameranie

II.AG
III.AG
IV.AG

ŠkVP inovovaný
ŠkVP inovovaný
ŠkVP inovovaný

Súkromná základná škola ESPRIT
Trieda

Študijný odbor, zameranie

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

ŠkVP inovovaný
ŠkVP inovovaný
ŠkVP inovovaný
ŠkVP inovovaný
ŠkVP inovovaný
ŠkVP inovovaný
ŠkVP inovovaný
ŠkVP inovovaný
ŠkVP inovovaný
ŠkVP inovovaný
ŠkVP inovovaný
ŠkVP inovovaný
ŠkVP

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

Etická výchova
8
14
7
8
6
8
7
9
10
15
25
14

Náboženská výchova
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Súkromné gymnázium ESPRIT
II.AG
III.AG
IV.AG

Etická výchova
7
0
0

Náboženská výchova
0
0
0

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

počet
15
14
14
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
37
28
26
2
2
9
4

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 2018/2019
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

titul, meno, priezvisko
Mgr. Adriana Ciráková
Mgr. Martina Andilová
Mgr. Zuzana Balajová
Mgr. Daniela Barčáková
Lic. SCE Martina Boková
Mgr. Mária Boskovičová
Mgr. Lucia Budinská
Mgr. Adela Drusková
Mgr. Elena Fábryová
RNDr. Eleonora Golaisová
Mgr. Alexandra Gurung Csákyová
Mgr. Miroslava Hromádková
Mgr. Mirim Haligardová
Beáta Husárová
Mgr. Vladimír Chudoba
Mgr. Jana Jandová
Bc. Simona Jankovičová
Mgr. Anna Kláciková
Andrea Kolembusová
Mgr. Kristína Lackovičová
Mgr. Lucia Miháliková
Mgr. Martin Nagy
RNDr. Alena Oravcová
Mgr. Dávid Pečeňuk
Mgr. Alžbeta Petrová
Veronika Petrovičová
Mgr. Monika Šimková
Mgr. Silvia Šuláková

Forma vzdelávania
Špecializačné
kvalifikačné štúdium

aprobácia
SJL – DEJ
ANJ – FIL
1. stupeň
NEJ – FIL
KVČ
KVČ
INF
MAT – BIO
1. stupeň
CHEM – BIO
KVČ
BIO – FRJ
1. stupeň – ANJ
1. stupeň
FYZ
DEJ – FRJ
KVČ
SJL – BIO
KVČ
KVČ – ANJ – ŠPA
1. stupeň
ANJ – NAB
BIO – CHEM
TSV – GEG
KVČ – ANJ – PSY
KVČ
SJL – FRJ
1. stupeň

Počet
vzdelávaných

Priebeh vzdelávania / počet
Začalo
Pokračuje

Ukončilo

2

2

0

2

ch) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Aktivity žiakov 1. – 4. ročníka SZŠ
Počas tohto školského roka sa uskutočnili nasledovné akcie a súťaže a zúčastnili sa ich
nasledovné triedy a žiaci:
Návšteva knižnice – pravidelne 1x mesačne
10.9. Výlet do ZOO
13.9. Historická exkurzia na Devín
9

14.9. Didaktické hry v teréne
14.9. Európsky deň jazykov – KVČ Borodáčova
17. – 21.9. Európsky týždeň športu
17.9. Abeland
19.9. Beseda s telesne postihnutým Jurajom Zlochom, téma - Bariéry
20.9. Prečo je kniha hranatá 4.A
24.9. Výlet loďou
26.9. Európsky deň jazykov
29.9. Turnaj vo vybíjanej – 2. miesto
1.10 Popoludnie s kúzelníkom
Výstava tekvičiek
18.10. Minivybíjaná – žiaci 1. st. Fábryová – ZŠ Karloveská 32
22.10. Beseda s Jurajom Zlochom na tému Jedinečnosť každého nás
26.10. Halloween party (1. st. Majerníkova, Borodáčova)
9.11. 3.A – Návšteva kina
19.11. Beseda s telesne postihnutým Jurajom Zlochom
21.11. – 2.A, 3.A – návšteva Bibiany – detské múzeum
29.11. – Všetkovedko - (Borodáčova) – všetci žiaci 4. roč. a 4 žiaci 2.roč.
3. 12. – Návšteva knižnice – I.st. ZŠ Majerníkova
Vianočný stromček prianí – spolupráca RC Dlháčik I. st. ZŠ Majerníkova
Vianočná pošta – tvorba a zasielanie pohľadníc seniorom – I. st. ZŠ Majerníkova
Kurz korčuľovania – I. st. ZŠ Borodáčova
Kurz korčuľovania – I. st. ZŠ Majerníkova
12.12. – Talent show – ESPRIT má talent – kinosála
17.12. – Dramatické čítanie v knižnici – 2.A, 3.A
19.12. – Vianočné besiedky – kinosála – I.st. ZŠ Majerníkova
10.12. – Beseda s Jurajom Zlochom na temu Vianoce – ZŠ Borodáčova
20.12. – Vianočné trhy
10. 2. – 15. 2. – LVVK Vyšná Boca 2019 – 1. stupeň SZŠ
18.2. – Výstava Moje telo – 2.A, 3.A
4.- 8.3. – Korčuľovanie 1. stupeň SZŠ ESPRIT Majerníkova
4.3. – Triedne kolá sútaže v prednese - 1. st. ZŠMajerníkova
7.3. – DOD
7.3. – Školské kolo súťaže ESPRIT prednáša
13.3. – Escape room – 4.B
14.3. – Vlastivedná exkurzia vláčikom Presporáčikom 4.B
KVČ – workshop – Rytmika
– Deň sv. Patrika
– workshop – mineralógia
4.4. – Recitačná súťaž – 1. st. SZŠ ESPRIT – elokované pracovisko Borodáčova
5.4. – Futbalový zápas – 4.A
8.4. – Kino Bory Mall – 4.A
12.4. – Zápis do 1. ročníka na SZŠ Majerníkova
15.4. – Týždeň Zeme - Knižnica– 4.A, 1.A
16.4. – Týždeň Zeme - Hľadanie vajíčok – 1.A
17.4. – Týždeň Zeme - Bibiana – 2.A, 1.A
29.4. – Prehliadka klobúkov – prvý stupeň
2.5. – exkurzia do Vodárenského múzea a ostrov Sihoť- 4 .B a 2.B.
6.5. – 10.5. – Talk–Talk – tyždeň ANJ s rodenými lektormi – obe školy súčasne
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14.5. – beseda ku Dňu matiek – 3.A
15.5. – workshop mineralógia – KVČ ZŠ Majerníkova a Borodáčova
21.5. – workshop rytmika muzikoterapia
22.5. – Celoškolská vedecká konferencia – kinosála ZŠ Majerníkova
28.5. – workshop tanca S3t kidz
31.5. – akcie k MDD po triedach
3.6. – 7.6. – ŠVP – 1. st. SZŠ ESPRIT Borodáčova aj Majerníkova
Koncoročné výlety
Zápis do 1. ročníka
12.4.2019 – Majerníkova 62
24.4.2019 – Borodáčova 2 – tu zápis aj do 0. ročníka
Deň otvorených dverí na 1. stupni - 7. 3. 2019
Majerníkova 62, Borodáčova 2
Tento školský rok bol DOD rozvrhnutý nasledovne: Prvé 3 vyučovacie hodiny bola
ukážka vyučovania s triednym učiteľom, 4. hodina bola ukážka vyučovania s učiteľom
KVČ v angličtine.
Lyžiarsky výcvik pre 1. stupeň, 10. 2. – 15. 2. 2019 Vyšná Boca
Vedúci kurzu: Mgr. Dávid Pečeňuk
Organizácia vyučovania pre deti, ktoré sa nezúčastnili LVVK - s učivom sa
nepokračovalo ďalej, učitelia pripravovali náhradný program, organizovali
mimoškolské aktivity
Škola v prírode pre 1. stupeň, 3.6. – 7.6. 2019
Miesto konania: PENZIÓN LAGÁŇ, RADAVA 471, 941 47 RADAVA
Vedúca ŠVP: Beata Husárová
Projekt „Deti na nete“
Podľa dostupných prieskumov v súčastnosti stále viac detí uprednostňuje hry na
počítači pred hraním sa vonku s kamarátmi, každé štvrté dieťa je ohrozené závislosťou
a takmer tretina detí natáča spolužiakov a kamarátov v nepríjemných situáciách. SZŠ
ESPRIT chce svojich žiakov učiť zodpovedne sa správať s modernými
komunikačnými technológiami a preto sa naša škola zapojila do projektu Deti na nete.
Žiaci prvého stupňa absolvovali workshopy na tému Deti a moderné komunikačné
technológie so psychologičkou Petrou Kaločayovou. Žiaci sa dozvedeli viac o
bezpečnom správaní sa na internete, pozitívnom využití technológií a o zodpovednom
prístupe pri fotografovaní či hraní hier. V diskusii vyjadrili svoje názory a skúsenosti s
témami, ktoré sú súčasťou ich každodenných životov. Veríme, že otváranie týchto tém
je veľkým prínosom pre naše deti a ich formovanie. Viac informácii sa môžete
dozvedieť na stránke www.detinanete.sk (napr. Desatoro pre technologické
rodičovstvo)".
Didaktické hry
Žiaci 1. stupňa spoločne absolvovali spoločnú teoretickú prípravu (prezentácia a
diskusia), ktorá zahŕňala nasledovné okruhy:
evakuácia žiakov, signály, lekárnička, dôležité čísla a privolanie pomoci, ošetrenie
jednoduchých rán, orientácia v okolí školy (významné budovy), svetové strany, mapa
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Po príprave v zmiešaných skupinách plnili rôzne úlohy a odpovedali na otázky z
teoretickej prípravy.
Didaktické hry boli realizované formou športovej olympiády. Deti boli rozdelené do
zmiešných skupín a plnili rôzne športové úlohy.
V rámci týchto úloh si precvičili a zvládli orientáciu v teréne (beh od méty k méte s
obliekanám a vyzliekaním športového dresu), prenos zraneného (prenášanie vody na
určené miesto, prenášanie krehkého objektu), obratnosť a rýchlosť (presúvanie
gymnastickej obruče bez pomoci rúk, prelievanie vody bez zrakovej kontroly), taktiež
pomenovali časti lekárničky a reagovali správne na poplašné signály.
Na záver športového dňa sme si zahrali turnaj vo vybíjanej.
Jolly Phonics - JP
Jolly Phonics je 6-ročný komplexný program, kde sa deti v prvom roku zoznamujú so
základnými 42 zvukmi anglickej abecedy. V ďalšom roku sa zoznámia s
alternatívnymi zvukmi, a v ďalších rokoch s anglickou gramatikou…
Tretí rok prebieha na niekoľkých vybraných základných školách na Slovensku pilotný
program, kedy je metóda Jolly Phonics zaradená do vyučovania anglického jazyka v
prvých ročníkoch ako hlavná vyučovacia metóda. Do programu je zapojená aj naša
škola. Okrem prvého ročníka prebieha vyučovanie JP aj v ostatných ročníkoch,
nakoľko sme túto metódu začali používať už v predchádzajúcich rokoch.
V predchádzajúcich rokoch tiež prebehlo niekoľko školení učiteľov prvého stupňa v
Jolly Basic a v Jolly Advanced. Vybraní učitelia sa zúčastnili aj medzinárodnej
konferencie JP v Liptovskom Mikuláši, kde mali možnosť podeliť sa so skúsenosťami,
inšpirovať sa na rôznych workshopoch a stretnúť sa so zakladateľom JP –
p.Christopherom Jollym. O témach a zaujímavostiach z konferencie informovali
ostatných kolegov v správe. Testovanie JP sa uskutočnilo v dňoch od 10.6. – 14.6. a
výsledky testovania budú známe začiatkom ďalšieho šk. roka 2019/2020.
Aktivity žiakov 5. – 9. ročníka SZŠ a žiakov SG v spoločenskovedných predmetoch
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku:
Kategória 1A -1. Patrícia Labajová 7.A
2. Hugo Viliam Tóth 7.A
3. Martin Vrábel 7.A
Kategória 1B - 1. Sofia Klaudia Žilková 9.A
Kategória 1C – 1. Adam Bezák 2.AG
Školské kolo dejepisnej olympiády
1.
Denis Laifr 9.A
2.
Samuel Lučenič 9.A
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku (16.01.2019)
Zúčastnení: Patrícia Labajová 7.A, Sofia Klaudia Žilková 9.A, Adam Bezák 2.AG
Úspešní: Patrícia Labajová 7.A, kategória 1A, 3. miesto
Školské akcie, súťaže, testovania v nasledovnom poradí:
September
Návšteva Vedeckej cukrárne žiakmi gymnázia. Absolvovanie prednášky na tému
„Osmičkové roky“ historikom PhDr. Stanislavom Sikorom, CSc.
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November/December
Exkurzia Holandsko – Belgicko (triedy SZŠ a SG)
Testovanie 5
December
Mikuláš v škole – zodpovedné triedy 3.AG
„ESPRIT má talent“ – talentová súťaž pre všetky triedy SG a SZŠ ESPRIT
„Vianočný workshop“ – výroba úžitkových predmetov a dekoratívnych predmetov z
recyklovaných materiálov
„Vianočné trhy ESPRIT“ – predaj vyrobených predmetov, triedy 2. stupňa SZŠ,
stánok s občerstvením, trieda 4.AG. Výťažok zo zisku bol venovaný detskému
oddeleniu nemocnice Kramáre.
Február
Prednáška s Mgr. Adamom Greifom, Phd. z FF UK pre všetky triedy SG ESPRIT na
témy „Etika klimatických zmien“ a „Etika informačných technológií“
Marec
Generálna skúška z ANJ, SJL MS 2019, trieda 4.AG
EČ a PFIČ MS 2019
Apríl
Generálna skúška zo SJL, trieda 9.A
Testovanie 9
Návšteva NR SR triedou 9.A
Máj
Celoškolská vedecká konferencia na tému „História“
„Zlatý Ámos“ – finále súťaže učiteľov, Pezinok, žiaci 8.A
Jún
„Talk – Talk“ – intenzívny kurz s rodenými lektormi z AJ pre všetky triedy SZŠ a SG
ESPRIT
Koncoročné výlety – mesiac jún:
6. A – X-Bionic Šamorín
7.A – Galéria Multium Bratislava
8.A – Vyhne
9.A – SWAT laser game a slávnostný obed Bratislava
2. AG – Vysoké Tatry
Rozlúčka s deviatakmi, spoločný slávnostný obed
Aktivity žiakov 5. – 9. ročníka SZŠ a žiakov SG v prírodovedných predmetoch
Vyhodnotenie súťaží, olympiád, akcií:
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Dátum

Názov akcie, súťaže, článku

Kategória (súťaž, aktivita
na hodine)

Meno
vyučujúceho

18.9.2018

Múzeum výpočtovej techniky

Exkurzia

Drusková
Budínska

19.-20.
2018

Účelové cvičenie v teréne

Ochrana života a prírody –
2. stupeň SZŠ a SG

Pečeňuk

28.9.2018
26.9.2018

Nákupný košík a životné
prostredie
Od koruny k eurám

Aktivita na hodinách MAT,
BIO
Výstava v NBS (8.ročník)

Drusková
Hromádková
Drusková

26.9.2018

Finančná gramotnosť

Prednáška pre gymnazistov

Drusková

29.9.2018

VIDA park Brno

Exkurzia

triedni učitelia

3.10.2018

Kvíz finančnej gramotnosti

Prednáška (6. a 7. ročník)

Drusková

9.10.2018

Vodárenské múzeum

Exkurzia

Golaisová

12.10.2018

Turnaj v stolnom tenise

Súťaž

Pečeňuk

26.10.2018

Môj 1. účet v banke

Prednáška (TB)

Drusková

30.10.2018

Florbal

Súťaž

Nagy

12.-17.11.
2018

iBobor

Informatická súťaž

Budínska

29.11.2018

Expert - všedkovedko

Matematická súťaž

Drusková

29.11-4.12.
2018
7.12.2018

Holandsko

Exkurzia
Olympiáda
Matematická súťaž

Drusková

12.12.2018

Školské kolo - geografická
olympiáda
Matematická olympiáda školské kolo
Pytagoriáda P3,P4,P5

Pečeňuk
Andilová
Pečeňuk

Mat. súťaž - školské kolo

Drusková

13.12.2018

Pytagoriáda P6,P7,P8

Mat. súťaž - školské kolo

Drusková

20.12.2018

Vianočný bazárik

Vianočné trhy

triedni učitelia

21.12.2018

Vianočná besiedka v 6.A

Besiedka

Drusková

8.2.2019

Výstava moje telo

Výstava

22.2.2019

Karneval

Aktivita na hodine

Husárová
Fábryová
triedni učitelia

11.12.2018
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7.2.2019

Okresné kolo geografickej
olympiády

Geografická súťaž

Pečeňuk

10. 02. –
15. 02.
2019

Lyžiarsky kurz Vyšná Boca 1. stupeň SZŠ

LVVK

10. 03. –
15. 03.
2019
13.3.2019

Lyžiarsky kurz Bachledova
dolina – 2. stupeň SZŠ a SG

LVVK

Pečeňuk,
Fábryová,
Husárová,
Jankovičová
Pečeňuk

Okresné kolo FO

Fyzikálna súťaž

Chudoba

21.3. 2019

Klokan

Celoslovenská mat. súťaž

Drusková

26.3.-27.3.
2019

Okresné kolo Pytagoriády

Mat. súťaž - okresné kolo

Drusková

25.3.-29.3.
2019

Európsky týždeň financií

Prednáška, kvíz

Drusková

21.3. 2019

Klokan

Celoslovenská mat. súťaž

Drusková

6.5.–7.5.
2019
9.4.2019

Účelové cvičenie v teréne

Ochrana života a prírody –
2. stupeň SZŠ a SG
Mat. súťaž – okresné kolo

Pečeňuk

máj 2019

Galaxiáda

Informatická súťaž

Budínska

7.5.2019

Roboty na FMFI

Exkurzia

Budínska

celoročne

Maks

Mat. súťaž - celoslovenská

Drusková

3D modely pamiatok

Aktivity na hodinách
geografie
Aktivity na hodinách

Pečeňuk

Drusková

Okresné kolo Matematickej
olympiády

Drusková

celoročne

Programovanie robotov Lego
WeDo 2.0

Budínska

máj, jún

JA základy podnikania

Project neziskovej
organizácie JA Slovensko

jún

Roboty na ESPRITE

Aktivita na programátorskom Budínska
krúžku

24.6-27.6.
2019

Školské výlety (Rakúsko,
Vyhne, Vysoké Tatry)

výlety

triedni učitelia

Klokan - 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. 2019 sa konal ďalší ročník tejto súťaže.
Na Slovensku sa tento rok zapojilo až 65000 žiakov na viac ako 1400 školách. Na
našej škole súťažilo 11 žiakov zo základnej školy a 3 žiaci z gymnázia. V tejto súťaži
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sa žiak 8. A triedy Jakub Fraňo umiestnil na 1. – 51. mieste v SR vo svojej kategórii.
Jeho úspešnosť v % bola 100 %, čím sa zaradil medzi 20% najúspešnejších riešiteľov
SR vo svojej kategórii a získal 2 diplomy: úspešný riešiteľ, školský šampión a vecnú
cenu: ľadvinku, ceruzku, pero.
Maks - v 25. ročníku súťaže Maks sa žiačka 7.A triedy Monika Selecká zaradila
medzi 15% najúspešnejších riešiteľov a získala diplom s titulom MaksiHviezda,
tričko, zvýrazňovačku, ceruzku. V piatich kolách po celý školský rok žiaci riešia
naozaj zaujímavé úlohy. Zároveň majú možnosť presvedčiť sa, že matematika môže
byť aj zábavou.
Pytagoriáda - Aj v školskom roku 2018/2019 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 sa najlepší žiaci zúčastnili aj obvodného kola. Všetkým
súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a v ďalšom roku prajeme veľa
energie do riešenia nových úloh.
Matematická olympiáda - v okresnom kole sa na 4. mieste umiestnila Patrícia
Labajová (7.A)
Fyzikálna olympiáda
V okresnom kole sa na 1. mieste umiestnil Denis Leifr (9.A)
Informatické súťaže, exkurzie (p. uč. Budinská):
IT fitness test – GYMN - Test digitálnych zručností určený pre žiakov SŠ a VŠ
Scratch Cup – súťaž v programovaní
Workshop s Micro:Bit-mi - práca s mikropočítačmi (programovanie hardvéru)
Programovanie robotov Lego WeDo 2.0 (celoročne na hodinách)
Roboty na FMFI – exkurzia
Galaxiáda
V piatok 24.5.2019 sa konalo vyhodnotenie súťaže Galaxiáda, do ktorej mohli žiaci
druhého stupňa základných škôl prihlásiť hru, ktorú sami naprogramovali.
Náš siedmak, Samko John, prihlásil hru s názvom Nekonečný príbeh loptičky a
odborná porota jeho hru označila za NAJLEPŠIU spomedzi viac ako 100 prihlásených
hier! Samkovi k 1. miestu srdečne gratulujeme a želáme mu veľa úspechov pri tvorbe
ďalších hier a projektov.
Nekonečný príbeh loptičky si môžete zahrať aj vy, nájdete ho na
https://www.galaxycodr.com/…/proj…/nekonecny-pribeh-lopticky
Programovací krúžok – programovanie v Scrateli
– práca s robotmi - Roboty na ESPRITE MiniSpehero a Edison,
– Ozoboty - žiaci pracovali s robotmi na hodinách
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j) Projekty, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu

Kto projekt vyhlásil

Učiť moderne, inovatívne,
kreatívne znamená bránu do
sveta práce a ďalšieho
vzdelávania
ESPRIT – Jazyková učebňa a
knižnica

MŠVVaŠ

Elektronické testovanie

MŠVVaŠ

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Termín
realizácie
ESF 2014/2015 –
súčasnosť – prebieha
monitorovacie obdobie
IROP zo dňa 3.8.2018.
Zmluva podpísaná dňa
7.2.2019 – realizácia trvá
2013 – trvá

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole
V školskom roku 2018/2019 neprebehla na našej škole žiadna inšpekcia.
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach škôl
Škola na Majerníkovej ulici
Podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretou medzi Mestskou časťou Bratislava –
Karlova Ves ako prenajímateľom a Občianskym združením ESPRIT ako nájomcom malo
Súkromné gymnázium ESPRIT a Súkromná základná škola ESPRIT od 1. augusta 2007 v ZŠ
A. Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava postupne prenajaté 4. nadzemné podlažie
budovy na Majerníkovej č. 60 s celkovou plochou 1 600 m2 a svetelnej výšky 3,3 m.
Dňa 2. júla 2018 bola medzi zmluvnými stranami podpísana Zmluva o nájme nebytových
priestorov č. 221/2018 na čas trvania nájmu do 31. 07. 2028.
V predmete nájmu sa nachádzajú triedy (väčšina je vybavená televízorom s veľkoplošnou
obrazovkou a notebookom), učebne na delenie jazykov (rovnako vybavené televízorom s
veľkoplošnou obrazovkou a notebookom), 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.
Úspechom 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
17

a schodištia, ktoré zabezpečujú prístup k nebytovým priestorom a príslušné sociálne
zariadenia. Rovnako je, spravidla podľa rozvrhu hodín, oprávnené užívať v dohodnutých
časoch 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 (v súčasnosti je v rekonštrukcii), 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 je k dispozícii školský bufet. Každý
žiak má k dispozícii svoju uzamykateľnú skrinku na odkladanie osobných vecí.
Škola na Borodáčovej ulici
Podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretou medzi Základnou školou
Borodáčova 2, 821 03 Bratislava ako prenajímateľom a Občianskym združením ESPRIT ako
nájomcom má Súkromná základná škola ESPRIT od 1. augusta 2017 v ZŠ Borodáčova 62,
821 05 Bratislava prenajaté priestory s celkovou plochou 1 344,96 m2. Nájom sa uzatvoril na
dobu určitú, a to od 01. 08. 2017 na dobu 20 rokov.
V predmete nájmu sa nachádzajú triedy, multimediálna učebňa s počítačmi a interaktívnou
tabuľou, veľká klubovňa školy, pracovňa pre učiteľov, riaditeľňa školy, administratíva,
skladové priestory, sociálne zariadenia delené podľa pohlavia.
Do priestorov školy na Borodáčovej bol schválený projekt IROP zo dňa 03. 08. 2018
„ESPRIT – Jazyková učebňa a knižnica“ vyhlásený Ministerstvom pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR. Zmluva bola podpísaná dňa 07. 02. 2019 – realizácia trvá.
Spolu s uvedenými nebytovými priestormi je škola oprávnená užívať aj prístupové
komunikácie, vstupy, chodby, schodištia, ktoré zabezpečujú prístup k nebytovým priestorom.
Rovnako je, spravidla podľa rozvrhu hodín, oprávnená užívať v dohodnutých časoch
telocvičňu s telovýchovnými šatňami a priľahlý školský dvor so športoviskami – bežecká
dráha, futbalové ihrisko s umelým trávnikom, trávnaté odpočívacie plochy.
Žiaci a zamestnanci školy využívajú stravovacie zariadenie pri ZŠ Borodáčova. Škola
disponuje kuchyňou, výdajňou stravy a školskou jedálňami. Každý žiak má k dispozícii svoju
uzamykateľnú skrinku na odkladanie osobných vecí.

m)

n)

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti škôl
- sú uvedené v prílohe č. 1 (Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny
rok)
viď príloha č. 1
Cieľ, ktorý si školy určili v koncepčnom zámere rozvoja škôl na príslušný školský
rok a vyhodnotenie jeho plnenia
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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,
- 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
- zriadenie školskej žiackej knižnice
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje:
• dobré výsledky
- kvalitná príprava študentov pre ďalšie štúdium,
- zriadenie moderného prírodovedného laboratória s počítačmi
- vytvorenie vlastného vzdelávacieho programu,
- široká ponuka voliteľných predmetov v poslednom ročníku gymnaziálneho štúdia,
- veľmi dobré výsledky vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach,
- organizovanie poznávacích pobytov v zahraničí – štáty Benelux, Nemecko,
Francúzsko, Anglicko,
- zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov absolvovaním
rôznych školení,
• nedostatky vrátane návrhov opatrení
- ako rezervy vidíme v kvantite materiálno technického vybavenia školy.
Opatrenie: postupný nákup v súlade s finančnými možnosťami školy
- je potrebné postupne vybudovať školskú žiacku knižnicu
- máme záujem nadviazať kontakt so školou v niektorom z frankofónnych štátov za
účelom organizovania výmenných pobytov do rodín
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1
písmeno p)
V školskom roku 2018/2019 ukončili stredoškolské štúdium na Súkromnom gymnáziu
ESPRIT 4 študenti. 4 študenti sa uchádzali o vysokoškolské štúdium a boli prijatí, znamená
to 100% úspešnosť prijatia.
II. Ďalšie informácie o škole
a) Psychohygienické podmienky sú všetky dodržiavané.
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b) Voľnočasové aktivity školy
Škola poskytovala v školskom roku 2018/2019 záujmové vzdelávanie v týchto krúžkoch :

Názov záujmového útvaru

Pre koho aktivita je

Vyučujúci

Klub voľného času v angličtine

1. stupeň

Lektori KVČ

Programovanie hrou

1. + 2. stupeň

L. Budinská

Aerobic + základy gymnastiky

1. stupeň

I. Khandlová

Tvorivé dielne

1. stupeň

B. Husárová

Školská redakcia

2. stupeň

A. Kláciková

Florbal

2. stupeň

D. Pečeňuk

Futbal

2. stupeň

M. Nagy

Gospelový krúžok

2. stupeň + SG

M. Šimková

Zaujímavá chémia

1. + 2. stupeň

E. Golaisová

Hravá francúzština

1. stupeň

J. Jandová

Výtvarný krúžok

1. stupeň

S. Jankovičová

Príprava žiakov na testovanie T9 - SJL

9. ročník

M. Šimková

c) 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.
d) 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: 10. 09. 2019
Schválené zriaďovateľom Občianskym združením ESPRIT dňa: 10. 09. 2019

V Bratislave dňa 10. 09. 2019

Mgr. Adriana Ciráková
riaditeľka školy
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