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Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
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Súkromnej základnej školy ESPRIT,
Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
za školský rok 2019/2020
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za zriaďovateľa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školy za školský rok 2019/2020 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.
(1) a) Údaje o škole
názov školy
adresa školy
telefónne číslo
webové sídlo školy
adresa elektronickej pošty
facebookové sídlo školy
dátum vzniku školy

Súkromné gymnázium ESPRIT
Súkromná základná škola ESPRIT
Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
02/62250902-RŠ, 02/62250903-kanc., 0903406543
www.sgesprit.sk
info@sgesprit.sk
Súkromná škola ESPRIT
1. 9. 2005 a 1. 9. 2009

Vedúci zamestnanci
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
Beáta Husárová
Mgr. Alžbeta Petrová

(1) b) Údaje o zriaďovateľovi
názov
právna forma
štatutárny orgán
predseda správnej rady
podpredseda správnej rady
členovia správnej rady
generálny riaditeľ
sídlo
telefónne číslo

Občianske združenie ESPRIT
Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov
správna rada
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Alena Kohútová
Mgr. Adriana Ciráková
RNDr. Alena Oravcová
Mgr. Adela Drusková
Mgr. Adriana Ciráková
Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
0903406543, 0903447557
2

adresa elektronickej pošty

info@sgesprit.sk

(1) c) 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.
Rada školy: Súkromné gymnázium ESPRIT
P. č. Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1.

Mgr. Miroslava Hromádková

predseda

2.

Mgr. Vladimír Pastýrik

zástupca delegovaný za pedagogických
zamestnancov
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
zástupca delegovaný za pedagogických
zamestnancov

1.

Mgr. Silvia Šuláková

predseda

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

5.

Mgr. Miroslava Hromádková

člen

6.

Alena Kohútová

člen

7.

Mgr. Martina Kohútová

člen

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

(1) d) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2019/2020
Súkromná základná škola
Ročník

Počet tried

Počet žiakov k 15.9.2019

Počet žiakov k 31.8.2020

1.

2

14

14
3

2.
3.
4.
Spolu 1. st.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu 2. st.
Spolu SZŠ

2
1
1
6
2
1
1
1
1
6
12

21
7
6
48
12
12
9
16
23
72
120

20
7
5
46
13
13
10
16
23
75
121

Gymnázium 4-ročné
Ročník

Počet tried

Počet žiakov k 15.9.2019

Počet žiakov k 31.8.2020

1.
2.
3.
4.
Spolu

1
0
1
1
3

8
0
8
15
31

8
0
9
15
32

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
Priemerný prospech jednotlivých tried koncoročnej klasifikácie
Súkromná základná škola ESPRIT
SJL MAT INF ANJ NEJ FRJ BIO CHE FYZ DEJ GEG HUV OBN THD TSV VYV PDA PRV VLA Ø
1.A

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

1.B

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

2.A

1

1

1

a

a

a

1

1,00

2.B

1

1

1

a

a

a

1

1,00

3.A

1,29 1,14

4.A

1

5.A

1,43

a

a

a

a

1

1

1,22

a

1

a

a

a

a

1

1

1,00

1,33 1,5

1

1,33 1,5

1

1,17 1,67

a

a

a

a

1,31

5.B

1,57 1,57

1

1,43 1

1,29

6.A

1,31 1,46

1

1,08 1,46

1

7.A

1,6

1,7

1,3

1,5

1,2

8.A

1,5

1,79

1,43 1,21 1,64 1,67 1

9.A

1,62 2,1

1

Spolu 1,32 1,43

1,9

1,81 1,67

1,1

1

1,43

a

a

a

a

1,29

1,15

1

1,31

a

1

a

a

a

1,18

1,1

1,7

1,4

1,4

a

1,2

a

a

a

1,45

1,36

1,5

1,29 1,43

a

1

a

a

a

1,40

1,9

2

1,24 1,76

1,43

1,59

1,18 1,50

1,16

1,15 1,28 1,53 1,67 1,10 1,45

Súkromné gymnázium ESPRIT
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a

1,66
1

1

1

1,29

Výsledky externých meraní
Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka základnej školy – ZRUŠENÉ
Počet žiakov,
ktorí písali

Matematika % úspešnosti
školy

Matematika
- Ø percentuálna
úspešnosť v SR

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

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

Matematika % úspešnosti
školy

Matematika
- Ø percentuálna
úspešnosť v SR

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

Výsledky MS 2020 – 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)

15
0
0
15
0
0
1,97

EČ MS (externá časť) – ZRUŠENÉ
Predmet

Počet žiakov z toho
prihlásených písalo
na MS
EČMS

Ø žiakov
v SR v %

Ø žiakov školy v
%

Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk B2
Matematika

PFIČ MS (písomná forma internej časti) – ZRUŠENÉ
Predmet

Počet žiakov
z toho písalo
prihlásených na MS PFIČ MS

Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk B2
ÚFIČ MS (ústna forma internej časti) – ZRUŠENÉ
PRIEMER ZNÁMOK
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Ø žiakov
školy v %

PREDMET

1

2

3

4

5

Počet žiakov

Priemer

SJL
ANJ B2
NEJ B1
NEJ B2
DEJ
FRJ
GEG
INF
MAT
OBN
PRIEMER

3
5
1
1
1
1
2
2
0
2

5
7
1
3
1
4
2
4

7
3
1
1
1
2

-

-

15
15
2
1
5
3
7
2
2
8

2,67
1,87
2,00
1,50
2,00
2,00
1,86
1,00
2,00
2,00
1,89

Zameškané hodiny:
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

V.A

V.B

VI.A

VII.A

VIII.A

IX.A

211

481

274

557

192

155

304

245

574

525

1113

1265

211

481

274

557

192

155

304

245

574

525

1113

1265

35,17

60,13

34,75

46,42

27,43

31

50,67

35

44,31

52,5

69,56

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Súkromné gymnázium ESPRIT
Ročník

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

1.AG
943
943
117,88
0
0

3.AG
541
537
60,11
4
0,44

4.AG
1431
1431
95,4
9
0,6

Správanie - výchovné opatrenia:
- pochvaly
počet žiakov

SZŠ ESPRIT
17

SG ESPRIT
1

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

SZŠ ESPRIT
0
0
0

SG ESPRIT
0
1
0

SZŠ ESPRIT
0
0
0

SG ESPRIT
0
0
0

– znížená známka
počet žiakov so stupňom 2
počet žiakov so stupňom 3
počet žiakov so stupňom 4

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
4
6
8
7
9
10
15
25
14

Náboženská výchova
0
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0

Súkromné gymnázium ESPRIT
II.AG
III.AG
IV.AG

Etická výchova
7
0
0

Náboženská výchova
0
0
0

(1) e), f) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu ku
dňu koncoročnej klasifikácie
Súkromné gymnázium ESPRIT
Zamestnanci spolu

počet
15
14
14

z toho pedagogickí zamestnanci
- kvalifikovaní

7

- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
z toho nepedagogickí zamestnanci
- upratovačky

0
0
1
0

Súkromná základná škola ESPRIT
Zamestnanci spolu

počet
35
26
25
1
1
9
4

z toho pedagogickí zamestnanci
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
z toho nepedagogickí zamestnanci
- upratovačky
Triedni učitelia
trieda

triedny učiteľ

aprobácia

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

Bc. Simona Jankovičová
Mgr. Klára Turzová
Mgr. Gabriela Pirošková
Mgr. Silvia Šuláková
Mgr. Jolana Durná
Beáta Husárová
Mgr. Elena Fábryová
Mgr. Anna Ondovčíková
Mgr. Adela Drusková
Mgr. Dávid Pečeňuk
Ing. Mgr. Vladimíra Fábryová
Mgr. Jana Jandová
Mgr. Miroslava Hromádková
Mgr. Martina Andilová
Mgr. Monika Šimková
Mgr. Martin Nagy

vychovávateľstvo, KVČ
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň, TEV
SJL – BIO
MAT– BIO
TEV– GEO
MAT – FYZ
DEJ – FRJ
FRJ – BIO
ANJ – FIL
SJL – FRJ
ANJ – NAV

Netriedni učitelia
meno

aprobácia

Mgr. Adriana Ciráková
RNDr. Alena Oravcová
RNDr. Eleonóra Golaisová
Mgr. Daniela Barčáková

SJL – DEJ
CHEM – BIO
CHEM – BIO
NEJ – DEJ
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Bc. Andrea Spišáková
Mgr. Jaroslav Výbošťok
Mgr. Darina Oršulová
Mgr. Baláková Mária
Eva Bujnovská
Mgr. Alžbeta Petrová
Bc. Veronika Chudá
Mgr. Martina Samuel Pochmarská

INF
INF
SJL – DEJ
NEJ
Klub voľného času v ANJ
Klub voľného času v ANJ
Klub voľného času v ANJ
Klub voľného času v ANJ

Nepedagogickí pracovníci
Ekonómka školy
Referentka školy
Správca webstránky, facebooku
Správca VT
Technik PO a BOZP
GDPR

Alena Kohútová
Martina Šuranová
Mgr. Gabriela Kotyrová, PhD.
Richard Ščepán
Milan Bojnanský
Ing. Michal Dzurenko

Pracovníci na MD
Mgr. Denisa Helmécy, PhD.
Mgr. Simona Stanková
Mgr. Silvia Holienčíková
Mgr. Michaela Semanová
Mgr. Svetlana Chudá
Veronika Petrovičová
Andrea Kolembusová

1. stupeň, TEV
1. stupeň
MAT - INF
Klub voľného času v ANJ
Klub voľného času v ANJ
Klub voľného času v ANJ
Klub voľného času v ANJ

(1) g) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Aktivity žiakov 1. – 4. ročníka SZŠ
Počas školského roka sa uskutočnili nasledovné akcie a súťaže:
• Návšteva knižnice – pravidelne 1x mesačne
• 18.9. Kubizmus a maľba temperou - téma art club poobedia
• 23. - 30.9. Európsky týždeň športu - ,,Be active“ - ľahká turistiku Devínskou Kobylou,
každý deň bežecký cieľ - odbehnúť 500 m, počas prestávok stolný tenis, cvičenie,
tanec... #118 žiakov, #58 km,
• 30.9. SWAP – ekologický aj ekonomický spôsob získavania „nových“ vecí (domáca
knižnica, doplnky, oblečenie, spoločenské hry...)
• September - Európsky týždeň jazykov na ESPRITE. Naučili sme sa zopár iných
jazykov ako anglicky. Prváci sa nám predstavili v španielčine. Druháci rozprávali po
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•

•

•
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•

macedónsky, maďarsky, rusky, poľsky. Tretiaci zaspievali nemeckú pesničku a
štvrtáci zas predviedli taliančinu.
6.10. - naši najmenší z tried Prep Class, 1. a 2. ročníka absolvovali Olympijské hry.
Exkurzia - jaskyňa Driny a hrad Červený kameň
Didaktické hry v teréne
Október v Prep Class - V októbri deti pozorovali zmeny v prírode, spravili si nature
scavenger hunt, počítali pomocou gaštanov, pri téme ľudské telo si otestovali našich
päť zmyslov. Pred prázdniny si vystrojili kostýmovú halloweensku párty s ostatnými
triedami, ktorú otvorili piataci svojim tanečným číslom a po zábave si vyhodnotili tri
najlepšie kostýmy.
Október na Majerníkovej - ESPRIŤÁCI mali výstavu tekvičiek, ktorú po týždni
zavŕšili karnevalom.
V týždni 2.12. - 6.12. sa pre elokované pracovisko SZŠ Esprit konal kurz
korčuľovania cez športový klub Happy Kids na štadióne HC Petržalka. Deti boli
rozdelené do troch skupín podľa ich skúseností s daným športom. Každý deň sa veľmi
tešili a veľmi si obľúbili aj trénerov. Na konci kurzu dostal každý žiak medailu a
dokonca sa zastavil aj Mikuláš, ktorý deti obdaroval a zablahoželal k úspešnému
ukončeniu kurzu.
Vianočná besiedka a Vianočný bazár na Borodáčovej a na Majerníkovej
24.1. sa na Borodáčovej konalo kino popoludnie (cinema afternoon). Rozvíjala sa
finančnú gramotnosť detí, zahrali sa na predavačov a zákazníkov, mohli si kúpiť lístok
do kina, pukance a nápoj. A potom im už nič nebránilo užiť si skvelú rozprávku
Zootopia!
29.1. si na elokovanom pracovisku na Borodáčovej v poobednom klube zorganizovali
Zimné olympijské hry. Keďže im počasie k tejto akcii veľmi nepomohlo a na sneh
čakali márne, rozhodli sa, že si ich spravia inak, netradične a vnútri. Deti súťažili v
tímoch v rôznych disciplínach:
- Winter fashion (v krátkom časovom limite si deti museli na seba obliecť čo najviac
kusov oblečenia)
- Winter tracker (vedomostná disciplína, kde bolo úlohou spomenúť si na čo najviac
zvierat, ktoré žijú v zimnom prostredí)
- Snowball sports (hod cez obruč papierovou snehovou guľou, curling a hod do živého
terča - pána vychovávateľa)
Tri tímy, ktoré mali najväčší počet bodov, dostali medaile, no každý si z tejto akcie
odniesol množstvo zábavných zážitkov.
Pani učiteľky z elokovaného pracoviska na Borodáčovej sa rozhodli, že si deň
rozdávania polročných vysvedčení spríjemnia karnevalom. Najprv sa deťom rozdali
vysvedčenia (nulťáčikom diplomy) a potom sa všetci vrhli na zábavu. Téma karnevalu
bola: Klasické rozprávky. Karneval nemohli otvoriť nijak inak ako prečítaním ľudovej
rozprávky. Potom nás piataci naučili tanček, ktorý si sami pripravili.
Deti si priniesli naozaj krásne kostýmy a vyhodnotili sme si tri najlepšie. Dokonca ani
pani učiteľky neodišli bez prekvapenia: žiaci im vytvorili vysvedčenie so známkou a
tak sa im poďakovali za starostlivosť a snaživú prácu s nimi.
Na ESPRITE, na ZŠ Majerníkovej si žiaci deň pred jarnými prázdninami urobili výlet
na klzisko pred River park. Veľmi sa im tam páčilo a konečne sa cítili ako v ozajstnej
zime.
Oslava narodenín na ESPRITE v poobednom klube na Majerníkovej. Naši štvrtáci
tento rok oslavovali svoje prvé okrúhliny.

10

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

SZŠ Majerníkova – zorganizovali sa triedne kolá v prednese poézie a prózy, následne
prebehlo školské kolo. Do okresného kola postúpili Šarlotka Šerešová z 3.A triedy
a Riško Šamaj zo 4.A triedy.
Dievčatá z firmy Henkel prišli porozprávať o ochrane životného prostredia a o
udržateľnosti. Žiaci z ESPRITU na ZŠ Majerníkovej sa veľmi aktívne zapájali do
všetkých aktivít, veríme tak, že budúcnosť planéty bude raz v dobrých rukách.
DOD - dňa 06. marca 2020 (piatok) - SZŠ ESPRIT, elokované pracovisko,
Borodáčova 2, 821 03 Bratislava - Ružinov
- dňa 20. marca 2020 (piatok) - SZŠ ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava
- Karlova Ves - ZRUŠENÉ
8. – 14. marec – LVVK/SVVK, Bachledova dolina, chata ERIKA
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. Od 10.3. v BA kraji vyhlásená dištančná forma vzdelávania.
Žiaci LVVK zabsolvovali, lyžiarske strediská boli uzavreté od 13. marca 2020.
Od 10. marca – v BA kraji vyhlásená dištančná forma vzdelávania
Apríl – zápis do 1. a 0. ročníka SZŠ ESPRIT on-line formou
Videá:
- V zdravom tele zdravý duch – sport club
- Music club počas homeschoolingu
- Prechádzka v prírode – čo sa ako dlho rozkladá
- TEV – My už máme odtrénované
- On-line výučba v Prep Class
- Matematika okolo nás
- Deň Zeme – 3x ,,R": REUSE, REDUCE, RECYCLE
- We are sending greetings from the club, we are having fun in any case have a nice
weekend
- Ako nám to ide po anglicky v klube v 1.A a 2.A. - výhľad so svojej izby
- ,,Wild animals" v Prep Class (vrátane masiek)
- Papierové kráľovstvo – séria – Karol Krčmár, výtvarník a dizajnér
(http://www.karolkrcmar.com)
1. jún – návrat detí do škôl
Art club – vytvor svoje meno
Žiakom štvrtého ročníka na ZŠ Majerníkovej sa počas vianočného bazáru podarilo
vyzbierať 90 eur v júni tieto peniažky poslali do OZ Tuláčik v Brezne a podporili tak
zvieratká bez domova.
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…
Štvrtý rok prebieha na niekoľkých vybraných základných školách na Slovensku
pilotný program, kedy je metóda Jolly Phonics zaradená do vyučovania anglického
jazyka. 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
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ostatných kolegov v správe. Testovanie JP sa v školskom roku 2019/2020
neuskutočnilo.
Aktivity žiakov 5. – 9. ročníka SZŠ a žiakov SG v spoločenskovedných predmetoch
Mesiac

Názov akcie

September

Týždeň dobrovoľníctva práce pre Staré mesto (3.AG)
Klimatický štrajk študentov zúčastnené triedy 3.AG,
1.AG
SWAP - akcia pre triedy 1. a
2. stupňa SZŠ environmentálna tematika
návšteva Židovského múzea
(gymnazisti)
školské kolo olympiády v
anglickom jazyku ZŠ, G
Mikuláš v škole

November

December

Január
Február
Marec
Jún

Vyučujúci
Monika Šimková
Martina Andilová
Anna Ondovčíková
Jandová, Andilová
Nagy
Šimková

ESPRIT má talent

Hromádková, TU

Vianočné trhy
návšteva parlamentu (8.A)

triedni učitelia
Jandová

projekt Educate (SG)

Andilová

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
Marec – mesiac kníh v 6.A
(čitateľská akcia)
5.A, 7.A – triedny výlet,
bratislavský hrad

Ondovčíková, Šimková
Ondovčíková
Ondovčíková

Zrušené školské aktivity z dôvodu COVID 19
Marec:
generálne skúšky EČ a PFIČ, 4.AG
Apríl:
generálna skúška k T9, 9.A
Múzeum holokaustu, Sereď, pre 9.A a všetky triedy gymnázia
Máj:
Celoškolská vedecká konferencia o histórii a geografii (M. R. Štefánik)
Máj/ Jún: Talk talk – intenzívny jazykový kurz pre triedy SZŠ a SG ESPRIT
Paríž, Disneyland - poznávací zájazd
Triedne výlety
Časopis Gloss
V tomto školskom roku vyšlo 2. a 3. číslo pod vedením Mgr. Anny Ondovčíkovej. K časopisu
pribudli dve novinky. Instagram účet @glosscasopis. Druhou novinkou je možnosť zapájať sa
do súťaží a vyhrávať rôzne ceny.
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Redakčná rada:
Labajová Aneta 6.A
Mesárošová Lujza 6.A
Matúš Timcsák 6.A
Michaela Fraňová 7.A
Patrícia Labajová 8.A
Filip Pašek 8.A
Jakub Kočkovský 8.A
Monika Selecká 8.A
https://www.facebook.com/skolaESPRIT/photos/?tab=album&album_id=1034148486972053
Súťaže, Olympiády
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku:
Kategória 1B - 1. Patrícia Labajová 8.A
2. Alec Troy Timurhan 8.A
3. Hugo Viliam Tóth 8.A
Kategória 2B - 1. Adam Bezák 3.AG
2. Oliver Šillo 4.AG
3. Patrik Buzinkay 4.AG
Školské kolo dejepisnej olympiády
1. miesto Patrícia Labajová 8.A
Okresné kolo v dejepisnej olympiáde
4. miesto Patrícia Labajová
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku (15.01.2020)
Zúčastnení: Patrícia Labajová 8.A, Adam Bezák 3.AG
Úspešní: Patrícia Labajová 8.A, kategória 1B, 1. miesto
Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku (12.2.2020)
Patrícia Labajová, kategória 1B, 2. miesto
Dištančné vzdelávanie v mesiacoch marec – jún 2020
Výučba počas karantény prebiehala na jej začiatku prostredníctvom dištančného štúdia.
Učitelia zadávali žiakom úlohy prostredníctvom Edupage. Dodržiavali sa odporúčania
ministerstva školstva o nepreťažovaní žiakov, výbere podstatného učiva. Žiaci sa učili z
kreatívnych videí, online testov, hier, pracovali na projektoch.
V druhej polovici marca sa prešlo na online výučbu. Žiaci boli v kontakte s učiteľmi cez
aplikácie Hangouts, Skype, Zoom, Webex. Výučba tak mohla napredovať s novým učivom.
Prebraté učivo:
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Vo väčšine tried sa vďaka online výučbe podarilo prebrať celé učivo, v niektorých triedach
nastal menší sklz. Učivo bolo odučené v školskom roku 2020/2021.
Triedy s menším sklzom:
6.A: NEJ – sklz 1,5 lekcie
7.A: NEJ – sklz jedna lekcia
8.A: SJL – sklz jedno učivo
1.AG: NEJ – dokončiť lekciu
SJL – sklz jeden tematický celok
FRJ – sklz jedna lekcia
3.AG: NEJ – dokončiť lekciu
Počas karantény z dôvodu COVID 19, všetci členovia PK rešpektovali nariadenie
Ministerstva školstva a hodnotili žiakov SZŠ ESPRIT slovne na základe spoločnej dohody:
1 – super, len tak ďalej/ skvelá práca
2 – len kúsok od dokonalosti
3 – je to dobre, ale máš resty, pozri si to
4 – ajajaj, tu sa niekto neučil/ máš závažné medzery, prepracovať
5 – tak odznova/ neodovzdal/a - v prípade, ak neodovzdá prácu aj po upozornení
Žiaci SG ESPRIT boli priebežne hodnotení známkami na základe nasledujúcej stupnice:
100 – 90 % – 1
80 – 70 % – 2
60 – 50 % – 3
40 – 30 % – 4
20 – 0 %
–5
Predmety SJL, ANJ, NEJ, FRJ a maturitné semináre boli hodnotené prísnejšou stupnicou:
100 – 90 % – 1
89 – 75 % – 2
74 – 63 % – 3
62 – 50 % – 4
49 – 0 %
–5
Všetky triedy SZŠ aj SG ESPRIT mali dostatočné množstvo známok a mohli byť riadne
klasifikované na konci školského roka.
Aktivity žiakov 5. – 9. ročníka SZŠ a žiakov SG v prírodovedných predmetoch
Dátum

Názov akcie, súťaže,
články
23.-30.9.2019 Európsky týždeň športu ESPRIT v pohybe
27.9. 2019
7.10.2019

Nákupný košík a životné
prostredie
BeActive

Kategória (súťaž,
aktivita na hodine...)
Európsky týždeň športu
- ESPRIT v pohybe
(web)
Aktivita na hodinách
MAT, BIO
Športové aktivity na
hodinách (web)
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Meno vyučujúceho
Pečeňuk
Drusková
Hromádková
Pečeňuk

november
6.12.2019
11.15.11.2019
28.11.2019
9.12.2019
10.12.2019
11.12. 2019
11.12.2019
12.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
10.2.2020
11.2.2020
12.2.2020
8.3 – 13.3.
2020
22.4.2020

Fifa turnaj
Florbal
iBobor

Drusková
Drusková

Vianočná besiedka darček do 10 €
Biologická olympiáda
Konferencia o
ekosystéme
Programátorské súťaže
Scratch a Phython cup
Lyžiarsky kurz
Bachledova dolina
Vision4Sport

besiedka

triedni učitelia

súťaž
súťaž (web)

Hromádková
Pečeňuk

súťaž

Spišáková

kurz (web)

Pečeňuk

Online hodina TV prekonať svetový rekord
v počte cvičiacich detí
(web)
Aktivita na hodine
(web)

Pečeňuk

Online hodina geografie
Podnebné pásma

Zrušené

Okresné kolo
Pytagoriády
geografická súťaž o
slovenskom dokumente
Strážca divočiny
geografická súťaž o
slovenskom dokumente
Vlčie hory
Fenomény sveta
Online Klokan

27.5.2020
máj - jún
8 - 12.6.2020
zrušené
celoročne
jún

Pečeňuk
Pečeňuk
Spišáková

Expert - všedkovedko
Matematická súťaž
Matematická olympiáda- Matematická súťaž
školské kolo
Pytagoriáda P3, P4, P5
Matematická súťaž školské kolo
ESPRIT má talent
Školská súťaž (web)
Pytagoriáda P6, P7, P8
Matematická súťaž školské kolo
Exkurzia Viedeň
exkurzia
Vianočný bazárik
trhy

25.4 2020

5.5.2020

súťaž
súťaž (web)
Informatická súťaž

Drusková
triedni učitelia
Drusková
Barčáková
triedni učitelia

Drusková

Mat. súťaž - okresné
Drusková
kolo
Geografická súťaž (web) Pečeňuk
súťaž (web)

súťaž (web)
Celoslovenská
matematická súťaž
Okresné kolo
Matematická súťaž –
Matematickej olympiády okresné kolo
Maks
Matematická súťažceloslovenská
online mapový príbeh
Aktivita na hodine
cez Google earth
(web)
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Pečeňuk
Pečeňuk
Drusková, Fábryová
Drusková
Drusková
Pečeňuk

Výsledky olympiád a súťaží:
Matematická olympiáda - v kategórii Z5 - 14. miesto Simona Weberová 5.B
Biologická olympiáda - úspešní riešitelia - Patrícia Labajová, Alec Troy Timurhan 8.A.
Konferencia o ekosystéme - vedecká cukráreň - víťazi Adam Bezák a Martin Rebro 3.AG
Súťaž v programovacom jazyku Scratch – najúspešnejší boli Samuel John, Jakub Pašek,
Hanna Dabrowska
Programátorská súťaž PYTHON CUP - Adam Bezák, Oliver Šillo, Tomáš Handl
Geografická súťaž o slovenskom dokumente Strážca divočiny pod záštitou Telekom
- Martin Vrábel z 8.A získal skvelé 9. miesto
Geografická súťaž o slovenskom dokumente Vlčie hory pod záštitou Telekomu
- Martin Kollár zo 6.A získal 11. miesto
Z dôvodu pandémie COVID-9 sa neuskutočnili:
- Testovanie 9 a maturitné skúšky
- okresné kolo Pytagoriády
- okresné kolo MO - Z6, 7, 8
Od 10.3.2020 vyučovanie prebiehalo distančnou formou a vyučujúci sa riadili
usmerneniami ministerstva školstva. Hneď prvý týždeň sme začali s online výučbou. Výber
online platformy sme prispôsobili možnostiam žiakov. Používali sme Skype, Zoom,
Hangouts, Teams 4, WhatsApp,… tvorba prezentácií - Word, Power point, youtube, tvorba
vlastných videí, edupage...
Zamerali sme sa na hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:
- Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť,
Človek a príroda
- Žiakov sme sa snažili motivovať, nepreťažovať, zadávať primerané množstvo úloh.
- Na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR sa štvrťročné práce z matematiky nepísali.
- Na hodnotenie sme využívali ponuku edupage a pri hodnotení testov, písomiek,
dôležitých prác členovia PK odsúhlasili nasledujúce hodnotenie
Slovné hodnotenie:
1 - super, len tak ďalej, skvelá práca
2 - len kúsok od dokonalosti
3 - je to dobré, ale ešte máš resty, pozri si to
4 - ajajaj, tu sa niekto neučil, máš závažné medzery, prepracovať
5 - tak od začiatku, neodovzdal/a si – v prípade, ak neodovzdá prácu aj po upozornení
- Na vysvedčení boli žiaci klasifikovaní z prírodovedných predmetov známkou, pričom sa
prihliadalo na vzniknutú situáciu
- Predmet TEV bol hodnotený - absolvoval
-Väčšina vyučujúcich stihla prebrať učivo v celom rozsahu
(1) h) Projekty, do ktorých je škola zapojená
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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

Termín
realizácie
ESF 2014/2015 –
súčasnosť – prebieha
monitorovacie obdobie

Ministerstvo pôdohospodárstva IROP zo dňa 3.8.2018.
a rozvoja vidieka SR
Zmluva podpísaná dňa
7.2.2019 – realizácia trvá
MŠVVaŠ
2013 – trvá

(1) i) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole
Štátna školská inšpekcia – Školské inšpekčné centrum Bratislava vykonala v dňoch od 21. 01.
2020 do 22. 01. 2020 školskú inšpekciu v Súkromnej základnej škole ESPRIT, Majerníkova
62, Bratislava.
Predmetom školskej inšpekcie bol „Stav vzdelávania cudzincov v základnej škole“.
Na základe zistení a hodnotení Štátna školská inšpekcia uložila kontrolovanému subjektu,
mimo predmetu školskej inšpekcie, v lehote do 08. 04. 2020 prijať konkrétne opatrenia týkajúce
sa nesplnenia požadovaného stupňa vzdelania vyučujúcou 1. stupňa a predložiť ich Školskému
inšpekčnému centru Bratislava s uvedenými termínmi splnenia a menami zodpovedných
pracovníkov.
Z dôvodu mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu, riaditeľka školy dvoma listami
požiadala Štátnu školskú inšpekciu o odloženie definitívneho riešenia až do jeho odvolania.
Od 1. júna 2020 Rozhodnutím zriaďovateľa OZ ESPRIT Súkromná základná škola ESPRIT
znovuobnovila školské vzdelávanie.
Riaditeľka školy prijala opatrenie vo vzťahu k vyučujúcej 1. stupňa s odvolaním sa na závery
Štátnej školskej inšpekcie, kedy jej navrhla v súlade s ust. § 54 ZP Dohodu o zmene pracovných
podmienok, ktoré spočívalo v zmene druhu práce - vychovávateľ v ŠKD.
Vyučujúca 1. stupňa s dohodou nesúhlasila a následne dňa 04. 06. 2020 osobne doručila
výpoveď z pracovného pomeru.
SZŠ ESPRIT následne vyučujúcej oznámila, že výpoveď z pracovného pomeru bola doručená
a jej pracovný pomer končí zákonom ustanovenej výpovednej lehoty a to dňa 31. 08. 2020.
Záver:
Pracovný pomer vyučujúcej 1. stupňa skončil uplynutím zákonom ustanovenej výpovednej
lehoty a to dňa 31. 08. 2020. S ďalším pôsobením menovenej SZŠ ESPRIT nepočíta.
(1) j) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach škôl
Škola na Majerníkovej ulici
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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 3x 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
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.
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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 jedálňou. Každý žiak má k dispozícii svoju
uzamykateľnú skrinku na odkladanie osobných vecí.
(1) k) 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
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,
- 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
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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
(1) n) Výsledky úspešnosti žiakov SG ESPRIT 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 2019/2020 ukončili stredoškolské štúdium na Súkromnom gymnáziu
ESPRIT 15 študenti. 15 študenti sa uchádzali o vysokoškolské štúdium a boli prijatí,
znamená to 100% úspešnosť prijatia. Konkrétne:
– nástup do profesionálnej armády, odbor Spoje (VŠ štúdium)
– Ekonomická univerzita BA, Aplikované jazyky
– Ekonomická univerzita, Financie a bankovníctvo
– Paneurópska vysoká škola, Právnická fakulta
– NY City University a Prague College, Business administration
– UK, BA – odbor informačné štúdiá
– Univerzita Komenského BA, Právnická fakulta
– Žilinská univerzita, odbor Informatika
– Ekonomická univerzita, Medzinárodné vzťahy
– Slovenská technická univerzita, Ekonomika v stavebníctve
– Munich Business School, International Business with emphasis in Trade
– ročný pobyt Austrália (VŠ)
– Univerzita Žilina, Fakulta riadenia a informatiky, odbor Informatika
– KU - Leuven Brusel, Podnikový manažment
– Paneurópska vysoká škola, Ekonomická fakulta – ekonomika a manažment podniku,
cestovný ruch
(5) a) Informácie o finančnom a zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
- sú uvedené v prílohe (Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok)
(5) b) Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich
voľnom čase
Škola poskytovala v školskom roku 2019/2020 záujmové vzdelávanie v týchto krúžkoch:
Majerníkova:
1.

Názov krúžku
KVČ v angličtine

Vyučujúci
Eva Bujnovská, Alžbeta Petrová
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Termín
denne do
17:00

Forma
VP SZŠ ESPRIT

2.

Folklorik (1. stupeň)

Beáta Husárová

Streda 13:00

VP SZŠ ESPRIT

3.

Španielčina (1. stupeň)

Klára Turzová

VP SZŠ ESPRIT

4.

Francúzština (1. stupeň)

Jana Jandová

Pondelok
13:00
Utorok 13:00

5.

Zaujímavé dejiny (2. st.
+ SG)
Florbal (1. a 2. stupeň)

Jana Jandová

Streda 14:00

VP SZŠ ESPRIT

Dávid Pečeňuk

streda 14:00

VP SZŠ ESPRIT

Hravá chémia (1.
stupeň)
Príprava na T9 – SJL (9.
roč.)
Redakčná rada (2.
stupeň)
Plávanie
(po spustení bazénu do
prevádzky)

Eleonora Golaisová

štvrtok 13:00

VP SZŠ ESPRIT

Monika Šimková

Pondelok
14:00
Pondelok
14:00
Štvrtok
13:00 – 15:00

VP SZŠ ESPRIT

Hip hop a break dance –
externe (1. stupeň)
Lego – externe (1.
stupeň)
Joga pre deti – externe
(1. stupeň)
Gymnathlon – externe
(1. stupeň)

S3T KIDS

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Anna Ondovčíková
Elena Fábryová

Utorok 14:00
a Piatok 14:00
upresnia

Tvorivé stavebnice
ÁSANA - akadémia vzdelávania
a jogy
Šport pre novú generáciu, o. z.

upresnia
upresnia

VP SZŠ ESPRIT

VP SZŠ ESPRIT
VP SZŠ ESPRIT
+ doplatok za prenájom
bazéna (cca 160 Eur/
polrok)
195 Eur/polrok, začiatok
17.9.
79,96 Eur/polrok, začiatok
1.10.
Jedna 50 minútová lekcia
1x týždenne = 50 Eur
upresnia

Borodáčova:
1.

Názov krúžku
KVČ v angličtine

Termín
denne do 17:00

Forma
VP SZŠ ESPRIT

Folkloráčik

Vyučujúci
Veronika Chudá,
Martina Samuel
Gabriela Pirošková

2.

Štvrtok 14:00

VP SZŠ ESPRIT

3.

Španielčina

Klára Turzová

Utorok 15:00

VP SZŠ ESPRIT

4.

Výtvarný krúžok

Viktória Pálasty

Pondelok 14:00

VP ZŠ Borodáčova

5.

Počítačový krúžok

Schurgerová

Pondelok 14:00

VP ZŠ Borodáčova

6.

Lego - externe

Tvorivé stavebnice

Utorok 14:00

7.

Výtvarný ZUŠ - externe

Ateliér Ladon

8.

S3T KIDS

9.

Hip hop a break dance externe
Joga pre deti - externe

ÁSANA - akadémia
vzdelávania a jogy

Štvrtok
14:00 – 16:15
Utorok 15:00
a Piatok 15:00
Streda
14:30 – 15:20

10.

Gymnathlon - externe

Šport pre novú generáciu, o. z.

upresnia

79,96 Eur/polrok
začiatok 1.10.
70 Eur/polrok
začiatok 12.9.
195 Eur/polrok
začiatok 17.9.
Jedna 50 minútová
lekcia 1x týždenne =
50 Eur
upresnia

(5) c) Informácia o spolupráci školy a s rodičmi alebo s inými fyzickými osobami
- stretnutia vyučujúcich s rodičmi na triednych aktívoch a pohovoroch s cieľom
informovať o prospechu a správaní,
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-

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.

V pedagogickej rade prerokované dňa: 22. 09. 2020
Schválené zriaďovateľom Občianskym združením ESPRIT dňa: 22. 09. 2020

V Bratislave dňa 22. 09. 2020

Mgr. Adriana Ciráková
riaditeľka školy
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