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 Správa 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Spojenej školy sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava 
za školský rok 2020/2021 

 
 
Predkladá: Mgr. Lucia Múčková, riaditeľka školy 
 
 
Prerokované v pedagogickej rade Materskej školy sv. Uršule dňa 4.10.2021. 
Pedagogická rada p r e r o k o v a l a Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti za školský rok 2020/2021 Spojenej školy sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava. 
 
 
Prerokované v pedagogickej rade Základnej školy sv. Uršule dňa 4.10.2021. 
Pedagogická rada p r e r o k o v a l a Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti za školský rok 2020/2021 Spojenej školy sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava. 
 
 
Prerokované v pedagogickej rade Gymnázia sv. Uršule dňa 5.10.2021. 
Pedagogická rada p r e r o k o v a l a Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti za školský rok 2020/2021 Spojenej školy sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava. 
 
 
Prerokované v rade školy dňa 18.10.2021 
Rada školy  o d p o r ú č a   zriaďovateľovi Rímskej únii Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, 
Provincialát uršulínok, Uršulínska č. 3,  811 01 Bratislava  s c h v á l i ť   Správu o výsledkoch a 
podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 Spojenej školy sv. Uršule, 
Nedbalova 4, Bratislava. 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa: 
Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska č.3,  811 01 
Bratislava,  s c h v a ľ u j e Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za 
školský rok 2020/2021 Spojenej školy sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava. 
 
 
 
 
 
 
sr. Samuela – Mgr. Dana Harmáčková, OSU     Mgr. Lucia Múčková 
 provinciálna predstavená - za zriaďovateľa         riaditeľka školy 
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Vypracovali: 

Mgr. Lucia Múčková, riaditeľka školy  
Mgr. Mária Koscelníková, zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu 
Mgr. Tatiana Ivicová, zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň a ŠKD 
PaedDr. Dana Kucharová, PhD., zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň a gymnázium 
Anna Fábryová, ekonómka 
 
 
Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR  č.  435/2020 Z.  z. zo  dňa 18. 12. 2020   o štruktúre a 

obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení; 

2. Plánu práce školy na školský rok 2020/2021; 

3. Vyhodnotenia plnenia plánov práce predmetových komisií a metodických združení; 

4. Vyhodnotenia plnenia plánu práce koordinátora duchovných podujatí; 

5. Finančnej správy vypracovanej ekonómkou školy; 

6. Ďalších podkladov. 
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Základné identifikačné údaje o škole  
(§2 ods. 1 písm. a) a písm. b) Vyhlášky Ministerstva školstva SR  č.  435/2020 Z. z.) 
  

1. Názov školy:  Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava 

2. Adresa školy:  Nedbalova 4, 811 01 Bratislava  

3. Telefónne číslo:  
    Mobilné číslo: 

02/5443 2778  
0948 544 327 

sekretariát 
sekretariát  

4. Internetová adresa:  
 
    e-mailová adresa:  

www.ursula.sk,  
zsmsursule.edupage.org, gsurba.edupage.org, ms.ursula.sk 
riaditel@ursula.sk, lucia.muckova@ursula.sk  

5. Zriaďovateľ:  
 

Tel. číslo: 
e-mailová adresa: 

Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, 
Uršulínska 3, 812 04 Bratislava  
02/5443 48 30 
ursulinky.prov@gmail.com 

6. Vedúci zamestnanci  
    školy: 

Múčková Lucia, Mgr.  riaditeľka školy  

Koscelníková Mária, Mgr.  
zástupkyňa riaditeľky školy pre 
materskú školu 

Ivicová Tatiana, Mgr.  
zástupkyňa riaditeľky školy pre I. 
stupeň a ŠKD 

Kucharová Dana, PaedDr., PhD.  
zástupkyňa riaditeľky školy pre II. 
stupeň a gymnázium  

7. Údaje o poradných 
orgánoch školy: 

Metodické združenie MŠ Vedúca: Mgr. Miloslava Réső 

Metodické združenie 1. stupňa Vedúca: Mgr. Tatiana Ivicová  

Metodické združenie ŠKD Vedúca: Kristína Bordáčová 

Predmetová komisia 
rímskokatolíckeho náboženstva 

Vedúca: Mgr. Monika Rigasová, OSU – 
sr. Edita 

Predmetová komisia slovenského 
jazyka a literatúry  

Vedúci: Mgr. Marián Nagy 

Predmetová komisia anglického 
a francúzskeho jazyka 

Vedúca: Mgr. Darina Hojdíková  

Predmetová komisia nemeckého 
jazyka 

Vedúca: Mgr. Ľubica Hricová 

Predmetová komisia 
spoločenskovedných predmetov  

Vedúca: Mgr. Lenka Muržicová 

Predmetová komisia matematiky, 
fyziky, techniky 

Vedúca: PaedDr. Dana Kucharová 
Dana,PhD. 

Predmetová komisia informatiky 
Vedúca: Mgr. Aleksandra Mária 
Lacková 

Predmetová komisia biológie 
a chémie 

Vedúca: RNDr. Ľuboslava Horváthová 

Predmetová komisia výchov 
(hudobnej, výtvarnej, telesnej a 
športovej výchovy, umenia a kultúry, 
dejín umenia) 

Vedúca: Mgr. Ľubica Filová 

Koordinátor činnosti PK Mgr. Lenka Muržicová 

http://www.ursula.sk/
mailto:riaditel@ursula.sk
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Výchovná poradkyňa:  PaedDr. Šuláková.Melánia 

Koordinátor duchovnej formácie 
žiakov a učiteľov 

Mgr. Monika Rigasová, OSU – sr. Edita 

Koordinátor prevencie sociálno-
patologických javov 

Mgr. Katarína Záhorová 

Koordinátor výchovy k manželstvu 
a rodičovstvu 

Mgr. Stanislav Gabčo 

Koordinátor informatizácie ZŠ Mgr. Tatiana Ivicová 

Koordinátor finančnej gramotnosti Mgr. Tatiana Ivicová 

Koordinátor Testovania 5 PaedDr. Andrea Laciková 

Koordinátor externých meraní 
a maturitných skúšok 

Vedúca: PaedDr. Dana Kucharová 
Dana, PhD. 

Koordinátor prípravy prijímacích 
skúšok na strednú školu 

RNDr. Ľuboslava Horváthová 

Koordinátor environmentálnej 
výchovy 

Mgr. Ľudmila Tináková 

Koordinátor zberu separovaného 
odpadu 

Mgr. Aleksandra Lacková 

Koordinátor pre styk s uršulínskymi 
školami 

Mgr. Balážová Veronika, OSU- sr. Lucia  

Školská psychologička  Mgr. Marta Gašparíková 

Výchovná komisia ZŠ:  

Zástupkyňa školy  
PaedDr. Melánia Šuláková - výchovný 
poradca  
Mgr. Veronika Balážová, sr. Lucia - 
zástupca zriaďovateľa  
Mgr. Marta Gašparíková - školská 
psychologička  
Triedna učiteľka (učiteľ) 

Technik BOZP a OPP:  Ing. Fábry Milan  

8. Rada školy -     
členovia  

Predseda RŠ a zástupca za rodičov 
žiakov ZŠ:  

Ing. Zuzana Thüringerová  

za zriaďovateľa:  Mgr. Andrea Tolarovičová, OSU – sr. 
Ruth 

za zriaďovateľa: Mgr. Ing. Magdaléna Žiaková, OSU – 
sr. Mária Rita 

za zriaďovateľa: RNDr. Jozef Kokoška 

za zriaďovateľa: Mgr. Monika Ciutti Mráčková 

za rodičov MŠ Mgr. Lukáš Opett, PhD. 

za rodičov GYM JUDr. Daniela Lubyová 

za pedagogických zamestnancov:  Mgr. Peter Škoviera (org. zložka ZŠ 
s MŠ) 
Mgr. Lenka Muržicová (org. zložka 
GYM) 

za študentov Pavol Lučanič 

za nepedagogických zamestnancov:  Mgr. Terézia Bubáková 
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Činnosti rady školy a poradných orgánov riaditeľa školy,  
(§2 ods. 1 písm. c Vyhlášky Ministerstva školstva SR  č.  435/2020 Z. z.) 

 

Stretnutia Rady školy 

Rada školy pri Spojenej škole sv. Uršule zasadala v školskom roku 2020/2021 celkovo štyrikrát: 
13.10.2020, 26.01.2021, 27.04.2021 a 30.06.2021.  

Všetky zasadnutia prebehli on-line formou, nakoľko pandemická situácia nedovoľovala osobné 
stretnutia na pôde školy.  

Predmetom zasadnutí boli témy: 

▪ stav školy na začiatku šk. roku 2020/2021 - počty žiakov, stav pedagogického zboru, plány na 

aktuálny šk. rok; prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za šk. rok 2019/2020; 

▪ ako prebehol prvý polrok vyučovania, klasifikácia žiakov a študentov, čo nás čaká v druhom 

polroku, problémy a výzvy; 

▪ ako prebiehalo dištančné vzdelávanie počas 2. polroku (problémy, výzvy, vyhodnotenie 

dotazníka od rodičov a študentov), priebeh nástupu na prezenčné vyučovanie, stav prihlášok 

do MŠ/ 1.ročníka ZŠ / Citadely/ prímy a 1. ročníka gymnázia (prejavený záujem, počty 

odovzdaných prihlášok); 

▪ zhodnotenie školského roku, počty prijatých žiakov do MŠ, 1. ročníka ZŠ, 8-ročného a 4-

ročného gymnázia. 

 
Rada školy prijala tri uznesenia: 

1) č. 5/2020 - odporučila zriaďovateľovi schváliť predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2019/2020; 

2) č. 6/2021 - vzala na vedomie predloženú účtovnú závierku Spojenej školy sv. Uršule za 

obdobie 01 - 12/2020; 

3) č. 7/2021 - schválila návrh počtu žiakov pre 8-ročnú a 4-ročnú formu štúdia v Gymnáziu sv. 

Uršule pre školský rok 2022/2023 

 

Stretnutia vedenia školy 

Zástupkyne riaditeľky školy sa stretávali spolu s riaditeľkou školy na pravidelných týždenných 
stretnutiach vždy v pondelok, ďalej na operatívnych zasadnutiach vedenia školy a ďalších 
stretnutiach a konzultáciách podľa potreby. Stretnutia a konzultácie prebiehali podľa aktuálnej 
situácie v prezenčnej forme aj dištančnej forme (cez platformu MS Teams). 
 

Zasadnutia pedagogických rád 

Zasadnutia pedagogických rád materskej školy, základnej školy a gymnázia sa konali: 

• spravidla každý prvý pondelok v mesiaci (org. zložka ZŠ s MŠ sv. Uršule) a každý prvý utorok  

v mesiaci (org. zložka Gymnázium sv. Uršule) podľa Plánu porád v šk. roku 2020/2021 – 
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program: prerokovanie plánu práce na nasledujúci mesiac, kontrola plnenia úloh v 

predchádzajúcom mesiaci, prijímanie uznesení;  

• operatívne podľa potreby, napr. po zmene pravidiel Covid školského semafora alebo vydaní 

nových rozhodnutí ministra školstva a usmernení ministerstva školstva; 

• štvrťročne boli hodnotiace pedagogické porady a na konci každého školského polroka boli 

klasifikačné porady. 

Zasadnutia pedagogických rád prebiehali podľa aktuálnej situácie v prezenčnej forme aj dištančnej 
forme (cez učiteľské tímy v prostredí MS Teams). 
 

Činnosť metodických združení a predmetových komisií 
 
V školskom roku  2020/2021 pôsobili v Spojenej škole sv. Uršule tieto metodické združenia (MZ) 
a predmetové komisie (PK): 

a) MZ materskej školy 

b) MZ I. stupňa 

c) MZ ŠKD 

d) PK slovenského jazyka a literatúry 

e) PK anglického a francúzskeho jazyka 

f) PK nemeckého jazyka 

g) PK matematiky, fyziky a techniky 

h) PK biológie a chémie 

i) PK spoločenskovedných predmetov (dejepisu, občianskej náuky, psychológie a geografie) 

j) PK informatiky 

k) PK výchov (telesnej a športovej výchovy, výtvarnej výchovy, dejín umenia a hudobnej 

výchovy) 

l) PK rímskokatolíckeho náboženstva 

Medzi členov predmetových komisií (PK) patrili učitelia II. stupňa základnej školy a učitelia 
gymnázia. Členovia jednotlivých PK a MZ sa v šk. roku 2020/2021 stretávali minimálne 4x ročne, 
v termínoch: 26.8.2020 – 8.9.2020, 16. - 25.11.2020, 2. - 9.2.2021 a 23. – 30.6.2021, a podľa 
potreby aj častejšie. Zo stretnutí sa vyhotovovali zápisnice. Členovia PK a MZ podľa potreby 
konzultovali aj mimo oficiálnych stretnutí PK a MZ. Stretnutia a konzultácie prebiehali podľa 
aktuálnej situácie v prezenčnej alebo dištančnej forme.  

Okrem hlavných a spoločných úloh, ktoré vyplývali z Pedagogicko-organizačných pokynov, 
rozhodnutí ministra školstva, usmernení MŠVVaŠ SR, usmernení a metodík ŠPÚ a usmernení 
a pokynov riaditeľky školy pre šk. rok 2020/2021 sa predmetové komisie a metodické združenia 
zameriavali na: 

• uskutočňovanie a smerovanie výchovno-vzdelávacieho procesu detí a žiakov v súlade s víziou 
a poslaním školy; 

• výchovu detí a žiakov školy v duchu Evanjelia, podľa školského vzdelávacieho programu  a 
hodnôt školy (viera, vzťahy, odvaha rásť, služba); 
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• aktualizovanie kritérií hodnotenia jednotlivých  predmetov v prezenčnom aj dištančnom 
vzdelávaní v školskom vzdelávacom programe; 

• integrovanie problematiky výchovy a vzdelávania k ľudským právam, environmentálnej 
výchovy, multikultúrnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu do tematických 
výchovno–vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov a systematické vyhodnocovanie jej 
realizácie; 

• upevňovanie medzipredmetových vzťahov;  
• využívanie digitálnych učebných pomôcok, zavádzanie inovatívnych foriem a metód do 

výchovno-vzdelávacieho procesu a systematickú kontrolu dosiahnutých výsledkov;  
• účasť členov MZ a PK na kontinuálnom vzdelávaní;  

• a vzájomný mentoring a kolegiálnu podporu. 

 
 

Údaje o žiakoch materskej školy za školský rok 2020/2021 (§ 2 ods. 1 písm. d) 
a ods. 2 písm. a) 
 

STAV DETÍ K 31.8.2021 

 
Veková 

kategória 
Počet 
detí 

Z toho 
2-ročné 

PREDŠKOLÁCI 
Integrované 

deti Triedy: Spolu 
Z toho 
OPŠD 

I. Sedmokrásky 3-4 20 0 0 0 0 

II. Margarétky 4-6 21 0 0 0 0 

III. Slnečnice 5-6 21 0 19 0 0 

IV. Nezábudky 5-6 22 0 22 9 0 

Spolu  84 0 41 9 0 

  
 

Údaje o žiakoch základnej školy za školský rok 2020/2021 (§ 2 ods. 1 písm. d 
a ods. 3 písm. a) 
 

 STAV ŽIAKOV K 31.8.2020 STAV ŽIAKOV K 31.8.2021 

Ročník 
Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 
v ŠKD 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 
v ŠKD 

1.  2 50 0 2 49 4 58 0 1 31 

2.  2 43 1 2 41 2 49 0 2 48 

3.  2 40 4 1 40 2 42 2 2 39 

4.  2 43 2 1 40 2 42 2 1 40 

5.  2 32 3 0 0 2 48 7 0 0 

6.  1 16 2 0 0 1 25 3 0 0 

7.  1 24 2 0 0 1 16 3 0 0 

8.  1 7 1 0 0 1 22 2 0 0 

9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu  13 255 15 6 170 15 302 19 6 158 
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Údaje o žiakoch gymnázia za školský rok 2020/2021 (§ 2 ods. 1 písm. d a ods. 4 
písm. a) 

 
Počet žiakov v štvorročnej forme štúdia 

 
Ročník 

 

Stav k 15. 9. 2020 Stav k 31. 8. 2021 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho  
integrovaných 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho  
integrovaných 

1. 1 15 3 1 15 3 

2. 1 21 1 1 21 1 

3. 1 18 3 1 18 3 

4. 1 9 - 1 9 - 

Spolu 4 63 7 4 63 7 

 

Počet žiakov v osemročnej forme štúdia 

 
 

Údaje o počte prijatých detí do MŠ od šk. roka 2021/2022 (§ 2 ods. 2 písm. b) 

Materská škola: 

Plán prijatia 
detí 

Počet 
uchádzačov 

Celkový počet  

prijatých 
zapísaných 
(nastúpili) 

34 81 (+3*) 36 (z toho 2 deti na individuálnom vzdelávaní) 36 

* neplatná žiadosť 

 Stav k 15. 9. 2020 Stav k 31. 8.2021 

Ročník 
Počet 
tried 

Počet žiakov 
Z toho  

integrovaných 
Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho  
integrovaných 

1. 1 24 - 1 24 - 

2. 1 24 - 1 24 1 

3. 1 18 - 1 18 - 

4. 1 27 - 1 27 - 

5. 1 30 2 1 30 2 

6. 1 24 1 1 24 1 

7. 1 23 2 1 23 2 

8. 1 26 - 1 26 - 

Spolu 8 196 5 8 196 6 
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Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy od šk. roka 
2021/2022; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich 
následnom prijatí na štúdium na stredné školy od šk. roka 2021/2022 (§ 2 ods. 3 
písm. b, c a d)  

 
Základná škola: 

 
Plán 

prijatia 
žiakov 

Počet 
uchádzačov 

Prijímacie konanie Celkový počet  

prijatí 
pokračujú v 

predprimárnom 
vzdelávaní 

neprijatí Zapísaní (nastúpili) 

do 1r. ZŠ 44 + 30* 105 75 11 18 + 1** 71 

*vzdelávacia skupina Citadela      ** neplatná prihláška 

 
Počet 
žiakov 
8. roč. 

Prehľad o počte žiakov 8. ročníka prijatých na 5 - ročné gymnáziá a iné školy 

Gymnáziá Na iné školy 

22 
Prijatí 

2 
Prijatí 

1 

Počet 
žiakov 
5. roč. 

Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy 

Osemročné gymnáziá Na iné školy 

48 
Prijatí 

13 
Prijatí 

1 

V šk. roku 2020/2021 sme nemali 9. ročník ZŠ. 
 
 

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka od šk. roka 2021/2022, počte 
prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole, počte uchádzačov, ktorí 
úspešne vykonali prijímaciu skúšku (§ 2 ods. 4 písm. b, c, d) 

Gymnázium: 

 
Plán 

prijatia 
žiakov 

Počet 
uchádzačov 

Prijímacie skúšky Celkový počet  

vykonali 
spolu 

vyhoveli nevyhoveli prijatých 
Zapísaní 

(nastúpili) 

4-ročná 
forma 

20 46 43 36 7 20 
18 + 2 

(prestup) 

8-ročná 
forma 

26 100 99 82 17 26 26 

→ V štvorročnej forme štúdia bolo vyhlásené II. kolo (22.6.2021) s počtom voľných miest 4 

→ Do druhého kola sa prihlásilo 5 žiakov, prijímacích skúšok dňa 22.6.2021 sa zúčastnili 3 žiaci, z toho 

2 vyhoveli, boli prijatí, zapísali sa a nastúpili od 1.9.2021. 

→ Do I. ročníka štvorročnej formy boli dvaja žiaci prijatí na prestup z inej školy.
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Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania  
(§ 2 ods. 3 písm. e a ods. 4 písm. f) 

 

Základná škola sv. Uršule – II. polrok 2020/2021 
                    

Ročník 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Iný Spolu 

Počty žiakov 

Počet tried   4 2 2 2 1 1 1 1 0 0 14 

Počet chlapcov 0 30 21 20 17 27 13 12 11 0 0 151 

Počet dievčat 0 28 29 22 26 21 13 4 11 0 0 151 

Počet žiakov - spolu 0 58 49 42 42 48 26 16 22 0 0 303 

Študijné výsledky 

Prospeli s vyznamenaním 0 0 49 38 37 39 20 8 11 0 0 203 

Prospeli veľmi dobre 0 0 0 2 5 7 5 5 9 0 0 33 

Prospeli 0 57 0 0 0 0 0 3 2 0 0 62 

Prospeli - spolu 0 57 49 40 42 46 25 16 22 0 0 297 

Výborní žiaci (priemer 1.00) 0 0 44 33 28 25 4 2 3 0 0 139 

Slabo prospievajúci žiaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neprospeli z 1 resp. 2 predmetov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neprospeli z viac predmetov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neprospeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neklasifikovaní 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 6 

Neklasifikovaní z predmetu TSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkový študijný priemer 0 SH* 1,04 1,07 1,14 1,16 1,25 1,48 1,54 0 0 1,24 

Výchovné opatrenia 

Pochvala triednym učiteľom 0 16 40 12 4 8 21 0 0 0 0 54 
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* SH – slovné hodnotenie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pochvala riaditeľkou školy 0 0 0 1 1 24 4 3 6 0 0 23 

Spolu 0 16 40 13 5 32 25 3 6 0 0 140 

Napomenutie triednym učiteľom 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 

Pokarhanie triednym učiteľom 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Pokarhanie riaditeľkou školy 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 

Spolu 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 8 

Znížené známky zo správania 

Stupeň 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Stupeň 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stupeň 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Dochádzka 

Ospravedlnené h. 0 1302 2845 2055 3260 2221 1552 891 1981 0 0 16151 

Neospravedlnené h. 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 

Ospravedlnené h. na žiaka 0 42 58,06 52,69 75,81 49,35 62,08 55,69 90,04 0 0 54,38 

Neospravedlnené h. na žiaka 0 0 0 0 0 0 0,56 0 0 0 0 0,03              
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Klasifikácia tried ZŠ za 2.polrok šk. roka 2020/2021 

  SJL ANJ NEJ MAT PVO PDA VLA BIO CHE FYZ DEJ OBN GEG INF RMK THD PVC VYV HUV TSV Priemer 

1.A SH SH  SH SH                   SH     abs. abs. abs. x 

1.B SH SH  SH SH                   SH     abs. abs. abs. x 

2.A 1,1 1  1 1                abs.     abs. abs. abs. 1,03 

2.B 1,1 1  1,1 1                abs.     abs. abs. abs. 1,05 

3.A 1,3 1,2  1,2  1,2 1,2            1 1   abs. abs. abs. abs. 1,14 

3.B 1 1  1  1 1            1 1   abs. abs. abs. abs. 1,00 

4.A 1 1,3  1  1 1            1 1   abs. abs. abs. abs. 1,05 

4.B 1,5 1,2  1,4  1,1 1,4            1 1   abs. abs. abs. abs. 1,23 

5.A 1,2 1,3 1,3 1,3      1,3     1   1,3 1 1 1  1 1 1 1,11 

5.B 1,68 1,4 1 1,2    1,4   1  1,3 1 1,1 1  1 1 1 1,17 

6.A 1,5 1,6 1,1 1,7    1,4  1,8 1,1 1,1 1,5 1 1 1  1 1 1,1 1,26 

7.A 1,8 1,9 1,4 1,7    2,3 1,7 1,8 1,5 1,3 1,8 1 1,3 1  1,1 1,1 1 1,48 

8.A 1,8 1,8 1,5 1,9     2,0 1,7 2,4 1,2 1,7 1,8 1,3 1,1 1,1   1,1 1,2 1,1 1,54 

Spolu 1,3 1,3 1,2 1,3 1,1 1,1 1,1 1,8 1,4 1,8 1,3 1,2 1,3 1,04 1,02 x x x x x x 
                      

SH = slovné hodnotenie                   
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Gymnázium sv. Uršule – II. polrok 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda
Počet 

žiakov

Počet 

chlapcov

Počet 

dievčat
spolu PV PVD P N Nekl

vymeškané 

hodiny 

spolu

priemer 

na žiaka

osprav. 

hodiny 

spolu

priemer 

na žiaka

neospr. 

hodiny 

spolu

priemer 

na žiaka

I.A 15 7 8 15 2 6 7 0 0 1 584 41,71 523 37,36 61 4,36

príma A 24 13 11 24 21 3 0 0 0 0 645 26,88 645 26,88 0 0

II.A 21 6 15 21 6 7 8 0 0 0 1563 74,43 1552 73,9 11 0,52

sekunda A 24 8 16 24 20 3 1 0 0 0 1087 45,29 1087 45,29 0 0

III.A 18 8 10 18 3 5 10 0 0 2 1397 87,31 1397 87,31 0 0

tercia A 18 10 8 18 10 6 2 0 0 0 675 37,50 675 37,5 0 0

IV.A 9 3 6 9 4 5 0 0 0 0 304 33,78 304 33,78 0 0

kvarta A 27 10 17 27 16 5 6 0 0 0 2095 77,59 2033 75,3 62 2,3

kvinta A 30 12 18 30 14 12 4 0 0 0 1369 45,63 1345 44,83 24 0,8

sexta A 24 11 13 24 14 8 2 0 0 0 1373 57,21 1373 57,21 0 0

septima A 23 10 13 23 11 7 5 0 0 1 2105 95,68 2100 95,45 5 0,23

oktáva A 26 11 15 26 15 7 4 0 0 0 1148 44,15 1102 42,38 46 1,77

12 259 109 150 259 136 74 51 0 0 4 14345 56,25 14136 55,44 209 0,82

Dochádzka

Prehľad prospechu a dochádzky za šk. rok 2020/2021

Počet Prospech

Štúdium v 

zahr.
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Prehľad prospechu tried za 2.polrok 2020/2021 v jednotlivých predmetoch 
Povinné predmety              

  SJL ANJ NEJ FRJ MAT INF FYZ CHE BIO DEJ GEG OBN UKL TSV RMK 
Priemer 
triedy 

I.A 1,79 2,14 2,07   2,5 2 2,86 2,43 2,64 1,86 1,93   1,93 1,07 1,71 2,07 

príma A 1,08 1 1,04   1,38 1,04 1,08   1,46 1,25 1,38     1 1 1,16 

II.A 1,14 1,19 2,24   2,52 1,71 2,57 2,19 2,24 2,1 1,95   1,71 1 1,14 1,84 

sekunda A 1,21 1,04 1,29   1,71 1 1,17 1,13 1,29 1,17 1,33 1,25   1 1,04 1,2 

III.A 1,44 1,88 2,14 2,5 2,44 1,56 2,88 2,44 2,88 2,31 1,06 2,31 1,5 1 1,44 1,98 

tercia A 1,56 1,61 1,44   1,94 1 1,83 1,33 2 1,11 1,22 1,61   1 1,17 1,45 

IV.A 1,78 1,44 1,63 1 2,22             1,67   1 1,22 1,45 

kvarta A 1,63 1,59 1,63   1,52 1,56 2,07 1,37 1,48 1,7 1,56 1,19   1,04 1,11 1,5 

kvinta A 1,7 1,07 1,63   2,1 1,13 2 1,57 2,03 1,43 1,63   1,67 1,03 1,17 1,55 

sexta A 1 1 1,38   2,17 1,25 1,83 2,08 2,17 1,38 1,5   1,71 1 1,04 1,5 

septima A 1 1,19 1,5 1,29 2,24 1,43 1,95 1,86 1,9 1,52 1,14 1,67 1,24 1 1,14 1,47 

oktáva A 1,92 1,5 1,78 1 1,77             1,92   1 1,15 1,47 

Spolu 1,44 1,39 1,65 1,45 2,04 1,37 2,02 1,82 2,01 1,58 1,47 1,66 1,63 1,01 1,2 1,55 

                 

Priemer známok na vysvedčení: 1,54 

Voliteľné predmety                    

  KAJ SED SPS SEM SEI SEF SEC SEB PSY SSJ       

III.A   2,13 1,25 3 3,33 2 2 2,25 1,71         

IV.A 1 1,67 1,33 1,5 1 1,5 1 1 1,25 1,43       

septima A   1 1,1 1,8 2,5 1 1 1,33 1,14         

oktáva A 1 1,5 1,64 1,09 1,17 1,71 1,4 1,71 1 1,58       

Spolu 1 1,57 1,33 1,85 2 1,55 1,35 1,57 1,28 1,51       
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Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania (§ 2 ods. 4 písm. g) 

Výsledky maturitnej skúšky (MS) 

 
Počet žiakov 

spolu IV.A OkA 

Počet žiakov prihlásených  

na MS 
35 9 26 

Počet     žiakov,     ktorí     

neukončili posledný ročník 
- - - 

Počet žiakov, ktorí konali 

ÚFIČ prezenčne 
1* 0 1 

Počet žiakov, ktorí úspešne 

ukončili MS 
35 9 26 

Priemer triedy na MS 1,39 1,44 1,37 

*ÚFIČ vykonaná z dobrovoľného predmetu nemecký jazyk 

 
Vydaním rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021 minister 
školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol o zrušení externej časti maturitnej skúšky 
v školskom roku 2020/2021. 

Vydaním rozhodnutia ministra školstva č. 2021/11902:1-A1810 zo dňa 22.3.2021 o termínoch a 
organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 
2020/2021 minister školstva ďalej rozhodol o zrušení písomnej formy internej časti maturitnej 
skúšky v školskom roku 2020/2021.  

Interná časť maturitnej skúšky bola vykonaná administratívne. Hodnotenie v predmete internej 
časti maturitnej skúšky sa získalo ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo 
skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítali koncoročné 
známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom 
vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítali koncoročné známky z 
posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. 
Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľoval na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhlilo na 1; 2,5 sa 
zaokrúhlilo na 2; 3,5 sa zaokrúhlilo na 3 a 4,5 sa zaokrúhlilo na 4. Aritmetický priemer s 
desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhlil na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhlil na 
celé číslo smerom nahor. (zdroj: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-
organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-skolskom-roku-20202021/, cit. 26.09.2021)  

Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasil s výslednou známkou z 
niektorého predmetu maturitnej skúšky, mal do 21. mája 2021 písomne požiadať riaditeľku školy 
o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (MS) z tohto predmetu. Žiak by potom 
vykonal ústnu formu internej časti MS v termíne určenom okresným úradom podľa formy 
internej časti maturitnej skúšky ustanovenej v prílohe k Vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej 
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republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších 
predpisov. 

Žiaden zo žiakov maturitného ročníka nepožiadal riaditeľku školy o vykonanie ústnej formy 
internej časti maturitnej skúšky (MS) z dôvodu nesúhlasu s výslednou známkou z niektorého 
predmetu maturitnej skúšky na základe administratívnej maturitnej skúšky. 

Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahovalo na predmet 
dobrovoľnej maturitnej skúšky. Žiaci buď písomne zrušili žiadosť o uskutočnenie internej časti 
maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu v termíne do 30. apríla 2021, alebo vykonali internú 
časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu prezenčne pred 3-člennou komisiou za prísnych 
hygienických opatrení podľa formy internej časti maturitnej skúšky ustanovenej v prílohe k 
Vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na 
stredných školách v znení neskorších predpisov.  

Internú časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonal prezenčne 1 žiak Gymnázia 
sv. Uršule z predmetu matematika. 
 
 

Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov 
na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 4 písm. h) 
 
V školskom roku 2020/2021 úspešne zmaturovalo 100% žiakov, ktorí ukončili posledný ročník 
štúdia.  
V štúdiu na vysokých školách rôzneho typu na Slovensku i v zahraničí bude pokračovať min. 80% 
absolventov. 

Trieda Žiakov 
Pokračujú na 

VŠ 
% 

Nepokračujú na 
VŠ 

% 
Nemáme 

informáciu 
% 

IV.A 9 8 89% 1 11% 0 0% 

OkA 26 20 76,9% 0 0% 6 23,1% 

 
 

Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu 
a vzdelávanie (§2 ods. 4 písm. e) 
 
Deti Materskej školy sv. Uršule boli vzdelávané v odbore 7910A00 - materská škola.  

Žiaci I. stupňa Základnej školy sv. Uršule boli vzdelávaní v odbore 7921B00 – základná škola 1. 
stupeň.  

Žiaci II. stupňa Základnej školy sv. Uršule boli vzdelávaní v odbore 7922D00 – základná škola 2. 
stupeň. 

Žiaci štvorročnej formy štúdia na Gymnáziu sv. Uršule študovali v odbore 7902J00 – gymnázium.  

Žiaci osemročnej formy štúdia na Gymnáziu sv. Uršule študovali v odbore 7902J00 – gymnázium 
s posilnenou hodinovou dotáciou informatiky a cudzích jazykov. 
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Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. e, f) 
 

Materská škola sv. Uršule 

 
Prevádzku Materskej školy sv. Uršule v školskom roku 2020/2021 zabezpečovalo spolu 11 
zamestnancov v členení: 

Zamestnanci MŠ sv. Uršule Počet (fyzické osoby) 

Pedagogickí zamestnanci MŠ 8 

Z počtu PZ*:  

   - kvalifikovaní 8 

   - nekvalifikovaní  0 

   - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Nepedagogickí zamestnanci MŠ 3 

Vysvetlivky: PZ* - pedagogickí zamestnanci 

 
Pedagogický zbor MŠ sv. Uršule tvorilo spolu 8 pedagógov. Zoznam členov pedagogického zboru 
spolu s ich aprobáciou je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

Pedagogický zbor Materskej školy sv. Uršule 

Titul Priezvisko a meno Funkcia Úväzok Aprobácia 

Ing. Bučková Paula učiteľka 28 Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 

Mgr. Dobáková Eva učiteľka 28 
Predškolská a elementárna 
pedagogika, učiteľstvo pre primárne 
vzdelávanie 

Mgr.  Hubaľová Martina učiteľka  28 
Predškolská a elementárna 
pedagogika; 
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

Mgr. 
Jánošová Mária (od 25.9.2021 
Dérerová) 

učiteľka  28 Špeciálna pedagogika 

Mgr. Koscelníková Mária 
učiteľka, 
zástupkyňa RŠ 

17 
Predškolská a elementárna 
pedagogika; 
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

Mgr. Réső Miloslava učiteľka 28 
Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo; 
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

Mgr. Selecký Oliver učiteľ 28 
Predškolská a elementárna 
pedagogika; 
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

 Štroblová Andrea učiteľka 28 Predškolská pedagogika 
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Základná škola sv. Uršule 

 
Prevádzku Základnej školy sv. Uršule v školskom roku 2020/2021 zabezpečovalo spolu 40 
zamestnancov v členení: 

Zamestnanci ZŠ sv. Uršule Počet (fyzické osoby) 

Pedagogickí zamestnanci ZŠ (vrátane ŠKD) 24 

Z počtu PZ*:  

   - kvalifikovaní 24 

   - nekvalifikovaní pre daný predmet 8 

   - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Pedagogickí zamestnanci ŠKD 6 

Z počtu PZ*:  

   - kvalifikovaní 6 

   - nekvalifikovaní  0 

   - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Odborní zamestnanci ZŠ 1 

Z počtu odborných zamestnancov:  

   - školský psychológ 1 

   - špeciálny pedagóg 0 

Nepedagogickí zamestnanci ZŠ 14 

Z počtu NZ**  

   - upratovačky 0 (externá firma) 

   - ostatní (zamestnanci ŠJ, vrátnik/ vrátnička, 
školník, tajomníčka, hospodárka, 
ekonómka) 

14 

Vysvetlivky: PZ* - pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

Anglický jazyk  2 

Občianska výchova 1 

Informatika 4 

Učiteľstvo 1.stupňa 1 

Hudobná výchova 1 

Výtvarná výchova 1 

 
Pedagogický zbor ZŠ sv. Uršule tvorilo spolu 24 pedagógov. Zoznam členov pedagogického zboru 
spolu s ich aprobáciou je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

Titul Priezvisko a meno Funkcia Aprobácia 

Mgr.  Múčková Lucia Riaditeľka školy ANJ, NEJ 

Mgr. Ivicová Tatiana zástupkyňa pre 
1.stupeň ZŠ 

učiteľstvo I. stupeň, IFV 

Mgr. Balážová Veronika učiteľka MAT, NBV 

Mgr. Bereková Michaela učiteľka SJL, NBV, ETV 
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 Bordáčová Kristína  vychovávateľka  vychovávateľstvo 

Mgr. Čaplánová Kamila vychovávateľka RUJ, HUV 

Mgr. Hamraková Veronika učiteľka učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

Mgr. Hricová Ľubica učiteľka NEJ, DEJ 

Mgr. Krajňáková Andrea učiteľka NV, ETV, ANJ 

PaedDr.  Laciková Andrea učiteľka MAT, THD 

Mgr. Lukovicsová Alena učiteľka TSV - branná výchova 

PaedDr. Mancová Marta učiteľka učiteľstvo I. stupeň 

Mgr. Mydlová Mária učiteľka učiteľstvo I. stupeň, ANJ 

 Petrušová Simona vychovávateľka  vychovávateľstvo 

Mgr. Rydlová Renáta učiteľka učiteľstvo I. stupeň  

Mgr. Šaradinová Eva učiteľka NBV - ETV 

  Ševečková Jarmila vychovávateľka vychovávateľstvo 

Mgr. Škoviera Peter učiteľ ANJ, NEJ, RUJ 

PaedDr. Šuláková Melánia učiteľka, výchovný 
poradca 

špeciálna pedagogika 

 Šuňavská Anna vychovávateľka vychovávateľstvo 

Mgr. Tináková Ľudmila učiteľka FYZ-základy priemyselnej výchovy 

PaedDr. Zachardová Lucia učiteľka učiteľstvo pre I. stupeň 

Mgr. Žigová Katarína učiteľka Predškolská a elementárna pedagogika - 
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a 
Slovenský jazyk 

Mgr.  Žitňáková Vanda učiteľka predškolská a elementárna pedagogika 

 Žitňáková Monika vychovávateľka vychovávateľstvo 

 
 

Gymnázium svätej Uršule 
 
Prevádzku Gymnázia sv. Uršule v školskom roku 2020/2021 zabezpečovalo spolu 33 
zamestnancov v členení: 

Zamestnanci Gymnázia sv. Uršule Počet (fyzické osoby) 

Z toho PZ* 31 

Z počtu PZ:  

   - kvalifikovaní 29 

   - nekvalifikovaní pre daný predmet 2 

   - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NZ** 2 

Z počtu NZ: - 

   - upratovačky 2 

   - ostatní - 

Vysvetlivky: PZ* - pedagogickí zamestnanci, NZ** - nepedagogickí zamestnanci 

 
Pedagogický zbor Gymnázia sv. Uršule tvorilo spolu 33 pedagógov (z toho 2 na RD). Zoznam 
členov pedagogického zboru spolu s ich aprobáciou je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
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Pedagogický zbor Gymnázia sv. Uršule 

Por. č. Priezvisko a Meno, titul Funkcia Aprobácia 

1 Múčková Lucia, Mgr. riaditeľka ANJ - NEJ 

2 Kucharová Dana, PaedDr., PhD. zástupkyňa riaditeľky MAT-CHE 

3 Babálová Kristína, Mgr. učiteľka (RD) ANJ – DEJ 

4 Baračka Adrián, Mgr. učiteľ DEJ - RMK 

5 Dorková Katarína, Mgr. učiteľka (RD) DEJ - NEJ 

6 Filová Ľubica, Mgr. učiteľka TEV - BRV 

7 Gabčo Stanislav, Mgr. učiteľ NBV - TAL 

8 Grachová Zuzana, Mgr. učiteľka GEG - BIO 

9 Hojdíková Darina, Mgr. učiteľka ANJ - SJL 

10 Horváthová Ľuboslava, RNDr. učiteľka MAT - BIO 

11 Jančovičová Mária, Mgr. učiteľka ANJ-NEJ 

12 Lacková Aleksandra M., Mgr. učiteľka INF – MAT 

13 Lazoríková Adriána, Mgr. učiteľka PSY 

14 Mihaliková Katarína, Mgr. učiteľka SJL-DEJ 

15 Miková Mária, Mgr. učiteľka ANJ - VYCH 

16 Muržicová Lenka, Mgr. učiteľka DEJ - OBN 

17 Nagy Marián, Mgr. učiteľ SJL - DEJ 

18 Nemcová Mária, Mgr. učiteľka GEG – BIO 

19 Pitel Beňušová Soňa, Mgr. učiteľka  MAT - CHE 

20 Poliaková Marta, Ing. učiteľka CHE 

21 Rigasová Monika, Mgr. učiteľka NBV - ETV 

22 Richards Brian John zahraničný lektor  

23 Rohal Peter, Mgr. učiteľ MAT-FYZ 

24 Stovíčková Iveta, Mgr. art. učiteľka VYV 

25 Škovierová Mária, Mgr. učiteľka TEV – NEJ 

26 Štenclová Beáta, PhDr. učiteľka NEJ 

27 Šuchová Dana, Ing. učiteľka NEJ 

28 Tholtová Žofia, PhDr. učiteľka SJL - FRJ 

29 Tolarovičová Andrea, Mgr.  učiteľka SJL - BIO 

30 Vaňová Zuzana, Mgr. učiteľka MAT – BIO 

31 Voskárová Ružena, Mgr. učiteľka MAT - FYZ 

32 Záhorová Katarína, Mgr. učiteľka BIO 

33 Pastorek Ján učiteľ/študent INF 
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Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. g) 
  
Údaje o prezentácii školy na verejnosti v šk. roku 2020/2021 Termín 

Aktualizovanie webových stránok školy: 
- plánované a uskutočnené aktivity 

- prezentácia činností a prác detí, žiakov a študentov 

- oznamy pre uchádzačov o zápisoch a prijímacích skúškach 

- oznamy o získaných grantoch a uskutočnených projektoch 

- fotografie z akcií a aktivít školy 

- oznamy pre rodičov detí a žiakov  

- oznamy o aktuálnych mimoriadnych opatreniach a iné. 

priebežne 

Administrácia Instagramu Gymnázia sv. Uršule priebežne 

Administrácia stránky Gymnázia sv. Uršule na Facebooku (FB) priebežne 

Zapojenie sa do projektu LEAF - Premena školy zvnútra 
september 2019 – 

december 2020 

Querencia – A Safe Haven To Grow and Connect - medzinárodné online stretnutie 
uršulínskych žiakov z Indonézie, Ameriky, Afriky a Európy. Zúčastnili sa ho 4 študentky 
zo Sexty A. 

14.10.2020 

Priamy prenos svätej omše zo sviatku svätej Uršule cez YouTube 21.10.2020 

Vyhlásenie verejnej zbierky „Vdýchni život podkroviu“, schválenej Ministerstvom 
vnútra SR, na dostavbu nových tried, spoločenskej miestnosti, hygienických zariadení 
a kabinetu v priestoroch podkrovia gymnázia 

december 2020 
(ukončené 31.5.2021) 

Propagácia Gymnázia sv. Uršule na Facebooku pri príležitosti virtuálneho DOD  
+ online stretnutie s uchádzačmi a ich rodičmi 

január – marec 2021 
16.2.2021 

„Učiteľka a podcasterka Mária Škovierová: Otváram dvere a pozývam ľudí“ – rozhovor 
s Mgr. Máriou Škovierovou na portáli www.dennikstandard.sk.  
Link: https://dennikstandard.sk/35957/ucitelka-a-podcasterka-maria-skovierova-
otvaram-dvere-svojej-izby-a-pozyvam-tam-ludi/?fbclid=IwAR3HYNI-
wVjK25KhQSH59EWqD36Dx3dPce9m_vK1x4cbQCD5kCaKJ7yswR0 

marec 2021 

Online Deň otvorených dverí na ZŠ 24.3.2021 

Zapojenie sa do podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, ktorého 
organizátorom je Nadácia Pontis - spolupráca s dobrovoľníkmi z IBM pri vypratávaní 
bývalého skladu uhlia v priestoroch ZŠ 

jún 2021 

Online stretnutie s rodičmi žiakov 1. a 2. ročníka o Katechézach Dobrého Pastiera 
v našej škole 

2.6.2021 

Publikovanie videa o vízii našej školy na YouTube a Facebooku gymnázia. Video 
pripravila naša absolventka Rebeka Vakrčková. Link: https://youtu.be/XgiBmIBilYU 

28. august 2021 

 
 

Zbierky a charitatívna činnosť v šk. roku 2020/2021 Termín 

Misijná zbierka SLADKÁ POMOC na podporu projektov pre deti v rámci 
Pápežského misijného diela detí.  

október 2020 

Sviečka za nenarodené deti – virtuálna kampaň október – november 2020 

 
 
 
 

http://www.dennikstandard.sk/
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Akcie, divadielka, exkurzie a ďalšie aktivity, ktoré organizovala alebo sa ich zúčastnila 
Materská škola sv. Uršule v šk. roku 2020/2021 

Aktivita Popis aktivity Miesto Pôsobnosť Termín 

Týždeň zdravia 
(Deň ovocia a 
zeleniny) 

V rámci témy Moje múdre telo sme sa viac 
zamerali na zdravie a rozprávali sme si o 
vitamínoch aj ako sa chrániť pred chorobou a 
podobne. Vzhľadom na situáciu, ktorá už vtedy 
panovala ohľadom koronavírusu, bola táto 
aktivita viac ako vhodná a deti i vďaka tomu 
mohli lepšie pochopiť, prečo sa robia jednotlivé 
opatrenia v MŠ aj mimo MŠ a prečo musíme 
napríklad nosiť rúška. V deň ovocia a zeleniny 
mali možnosť si samostatne urobiť desiatu z 
pripraveného ovocia i zeleniny, a tak prijať ešte 
viac vitamínov ako bežne. Rozvíjali si tým 
sebaobslužné činnosti a ďalšie stránky osobnosti 
ako vnímanie (chuť, čuch,...), prosociálne 
správanie a i. 

MŠ celá MŠ 
12.10.-
16.10.2020  

Landart v parku 

Landart v parku bola výborná akcia, počas ktorej 
sa deti učili ísť spolu v MHD, z čoho mali 
neskutočný zážitok. Okrem toho trávili veľa času 
na vzduchu. Veľmi sa z toho tešili a vyrábanie z 
prírodného materiálu sa im tiež veľmi páčilo. 
Samotné tvorenie nasledovalo po vyhranení 
priestoru na hranie. Krásne bolo vidieť 
spoluprácu a mali možnosť poznávať rôzne 
druhy prírodných materiálov a rozvíjať si aj svoju 
predstavivosť/ fantáziu pri tvorbe obrázkov. 
Zároveň mohli byť takto aspoň trochu dlhšie v 
prírodnom prostredí. 

Medická 
záhrada 

Margarétky 20.10.2020 

Mesiac úcty k 
starším 

Pri mesiaci úcty k starším sme sa zamerali na 
prípravu darčeka pre sestričky uršulínky v Suchej 
nad Parnou. Keďže sme ich nemohli navštíviť, 
tak sme ich chceli aspoň trochu potešiť.  

MŠ celá MŠ október 2020 

Sviatok sv. 
Uršule 

Na Sviatok sv. Uršule sme pozvali do našej MŠ 
sestričku uršulínku, ktorá nám krásne 
vyrozprávala príbeh o sv. Uršule. Dozvedeli sme 
sa nové informácie alebo už oživili poznané a 
následne sme si spolu zaspievali uršulínsku 
pieseň alebo sa pomodlili. Deti aktivita veľmi 
zaujala a mali k príbehu mnoho otázok. Sestrička 
uršulínka bola veľmi milá a ochotná. Pozitívne je 
určite to, že mali skúsenosť s „reálnou“ 
sestričkou uršulínkou, a teda terajším 
zosobnením sv. Uršule. 

MŠ 
celá MŠ + 
sestry 
uršulínky 

21.10.2020 

Koza rohatá a 
jež 

Divadielka Koza rohatá a jež sa deti Margarétok 
zúčastnili v online forme, keďže v aktuálnej 
situácii nebolo možné sa osobne zúčastniť na 
divadle. Deťom sa príbeh veľmi páčil a bola to 
výborná alternatíva.  

MŠ Margarétky 29.10.2020 
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Návšteva 
krypty 

V spolupráci so sestričkami uršulínkami sme mali 
možnosť navštíviť kryptu v rámci spomienky na 
zosnulých, kde sme si povedali, kde sa 
nachádzame a ďalšie zaujímavosti o danom 
mieste. Spoločne sme sa nakoniec pomodlili za 
zosnulých. 

kostol, 
krypta 

celá MŠ + 
sestry 
uršulínky 

12.11.2020 

Spoločná sv. 
omša 

Po dlhom čase bez spoločnej sv. omše sa nám 
konečne podarilo jednu sláviť. Deti boli šťastné 
a s radosťou sa zapájali do slávenia, či už 
spevom, otázkami i pomocou.  

kostol 
Margarétky, 
Slnečnice, 
Nezábudky 

19.11.2020 

Šarkaniáda 

Šarkaniáda bola veľmi dobrá pohybová aktivita, 
hoci značne náročná na realizáciu vzhľadom na 
slabé vytrénovanie niektorých detí v dlhej 
chôdzi. Veľmi radi sa zapojili do púšťania šarkana 
i do ďalších hier v prírode, napríklad s prírodným 
materiálom. 

parky v 
okolí 

Margarétky, 
Slnečnice 

26.11.2020 

Záchranári 

Na záver týždňa o povolaniach sa pani učiteľka 
rozhodla urobiť deň povolaní/záchranárov, kedy 
sa deti „vžili“ do rolí a plnili si svoje povinnosti, 
ktoré sú spojené s daným povolaním.  Vytvorili 
sme spoločne situáciu, v ktorej bolo treba zavolať 
záchranku i ďalšie záchranné zložky. Deti 
samostatne vedeli vytočiť číslo a s pomocou 
oznámiť, čo sa kde stalo, resp. deje. Veľmi sa do 
toho vžili a aktivita sa im páčila. 

MŠ Margarétky 27.11.2020 

Adventné 
aktivity 

Učitelia každej triedy si na obdobie adventu 
vybrali aktivitu, ktorá celú triedu sprevádzala a 
vďaka ktorej sa lepšie pripravili na slávenie 
Vianoc. Napr. trieda Margarétok si namiesto 
obdarovania detí, čo je v advente bežné v spojení 
s „adventným kalendárom“, zvolila presný opak 
a deti sa učili robiť dobré skutky a obdarovať 
Ježiška tak, že za každý dobrý skutok dostali 
stebielko slamy, ktoré dali Ježiškovi do jasličiek, 
aby sa mu lepšie spinkalo. Následne si niektoré 
deti tieto dobré skutky nakreslili a zavesili sme 
ich do adventného kalendára. Takto sme sa 
posúvali stále bližšie k sláveniu a deti si rozvíjali 
pocit spolupatričnosti, empatie, pamäť, 
vyjadrovacie schopnosti a mnoho ďalších 
osobnostných čŕt. 

MŠ celá MŠ od 29.11.2020 

Sv. Mikuláš 

Sv. Mikuláš nás ani tento rok neobišiel a prišiel do 
každej triedy, načo sa všetky deti poctivo 
pripravovali a učili sa básne i piesne, ktoré mu a 
jeho anjelikom následne odprezentovali. Deti 
boli až natoľko nadšené a už nedočkavo čakali na 
jeho príchod, že keď prišiel, tak od radosti 
niektorí aj zabudli spievať. 
Za ich snahu byť lepšími i za to, že sa celý rok 
snažili byť dobrými, dostali následne sladkú 
odmenu. Aby ani sv. Mikuláš neodchádzal 
naprázdno, tak si zase niektoré deti pripravili 
darček preňho. 

MŠ 

celá MŠ v 
spolupráci s 
ostatnými 
zložkami 
Spojenej 
školy 

7.12.2020 
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Zdobenie 
medovníkov 

Po minuloročnej skúsenosti sme túto akciu 
zopakovali v spolupráci so ZŠ aj tento rok. Deťom 
sa dostali už upečené medovníčky a spoločne 
sme pripravovali polevu a následne ich zdobili. 
Veľmi sa im to páčilo a boli sústredené a šťastné, 
že si môžu vyrobiť niečo, čo sa dá jesť, aj z toho, 
že tvoria nezvyčajným spôsobom.  

MŠ 
2. ročník ZŠ + 
celá MŠ 

10.12.2020 

Zdobenie 
stromčeka 

Spoločne sme prijali zodpovednosť za estetiku 
našich tried a vyzdobili sme si stromček. Každý 
pridal ruku k dielu a spoločne sa nám podarilo 
postaviť a ozdobiť vianočný stromček. Deti boli 
veľmi nadšené a mali radosť, že sa môžu rodičom 
pochváliť, ako to samé krásne zvládli.  

MŠ celá MŠ 14.12.2020 

Vianočný 
pozdrav 

Pred odchodom na vianočné prázdniny sme 
chceli ešte potešiť našich kamarátov v Trnave, 
pani riaditeľku, sestričky v BA i Suchej nad 
Parnou, a tak sme spoločne každá trieda vyrobili 
pohľadnicu aj s krátkym textom, ktoré sme 
následne odovzdali alebo odoslali.  

MŠ celá MŠ 18.12.2020 

Deň zeme Na tento deň si každá trieda pripravila špeciálne 
program s ekologickou tematikou, na základe 
vopred predstavených aktivít. Tieto aktivity sme 
realizovali osobitne, ako triedy v rámci parkov v 
Starom meste a okolí. Zamerali sme sa viac na 
odpadky, ich zbieranie, separovanie a ďalšie 
aktivity s tým spojené. Deťom sa aktivita veľmi 
páčila a boli rady, že sme boli aj v inom priestore 
ako je dvor, aj to, že sme mohli aspoň takýmto 
spôsobom pomôcť našej planéte.  

MŠ, park, 
Sad 
Janka 
Kráľa 

celá MŠ 22.4.2021 

Motýlia 
záhrada 

Začiatkom mesiaca nám prišli larvy motýľov v 
predpripravenom prostredí, ktoré deti počas 
dlhého obdobia sledovali. Pozorovali cyklus ich 
života, pohyb, ich rast, kuklenie. Až nakoniec 
kukly s pomocou učiteľov preložili do 
pripravenej sieťky, kde sa „odkuklili“ a deti mali 
možnosť chvíľu sledovať motýle, ktoré neskôr 
spolu vypustili do voľnej prírody. 

MŠ 
Slnečnice, 
Nezábudky 

máj 2021 

Deň matiek Deti si pre svoje mamičky na ich špeciálny deň 
pripravili prekvapenie v podobe darčeka 
a pohľadnice. Pri tvorbe si značne rozvíjali svoju 
jemnú motoriku i ďalšie zručnosti umeleckého 
charakteru. 

MŠ celá MŠ 9.5.2021 

Deň rodiny Deti všetkých tried sa spoločne zapájali do 
prípravy divadielka O Šípovej Ruženke učením 
básní, piesní a tančekov. Následne sa vytvorilo 
video, ktoré sme poslali rodičom ako náhradu za 
besiedku, ktorá sa v tomto čase bežne konala. 

MŠ celá MŠ 15.5.2021 

Deň detí Deň detí bol pre naše deti výnimočný. Podarilo 
sa nám ísť na výlet loďou na hrad Devín spojený 
s jeho návštevou. Deti sa plavili spolu s 
doprovodom luxusnou loďou a mohli aj takýmto 
spôsobom lepšie spoznať Bratislavu ako ich 
rodné mesto i hlavné mesto SR.  

Dunaj, 
Devín 

celá MŠ 1.6.2021 
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Zmrzlina Ako každý rok, aj tento rok sme boli po 
jednotlivých triedach na zmrzline, ktorou sme 
privítali leto a teplé počasie. 

Staré 
Mesto 

celá MŠ 
10.6.2021 

Rozlúčka s 
predškolákmi 

Predškoláci si spolu s učiteľmi pripravili na 
koniec roka program pre rodičov ako rozlúčku 
pred odchodom do školy. Mali bohatý program 
spojený s divadielkom, piesňami i básňami. 
Vzhľadom na pandemické opatrenia sa 
realizovali dve rozlúčky. Každá trieda mala svoju 
vlastnú. 

MŠ 

Slnečnice, 
Nezábudky 

24.6. 
a 29.6.2021 

Príprava online materiálov pre deti počas prerušenej 
prevádzky MŠ (videá, pracovné listy, PPT prezentácie) 

Online hodiny s deťmi po skupinách 

 celá MŠ 

január – 
marec 2021 

marec – apríl 
2021 

 
 

Prednášky, besedy, súťaže, exkurzie a ďalšie aktivity, ktoré organizovala 
alebo sa ich zúčastnila  

Základná škola sv. Uršule v šk. roku 2020/2021 
Termín 

Európsky deň jazykov (zapojené triedy na 1. aj 2. stupni ZŠ) 18.9.2020 

Realizácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia (celá ZŠ) 7.-12.9.2020 

Zážitková biologická expedícia do Medickej záhrady (5.B) a Prezidentskej záhrady (5.A) september 2020 

Dopravné ihrisko na Primaciálnom námestí v rámci Európskeho týždňa mobility (triedy 1. 
stupňa) 

september 2020 

Škola v prírode Prašník (2.A, 3.B, 5.A, 5.B) 28.9. - 2.10.2020 

Exkurzia do Prírodovedného múzea SNM (2.B) 2.10.2020 

Exkurzia do Múzea dopravy (2.B) 2.10.2020 

Prezentácia od LEAF Academy zameraná na ponuku možností štúdia na ich škole pre žiakov 
8.ročníka  

13.10.2020 

Spoznávanie historického centra Bratislavy – prechádzky v rámci TSV (1.B) 
október 2020 – 
apríl 2021 

Jeseň očami detí v ŠKD jeseň 2020 

Oslava sviatku sv. Uršule, patrónky školy – aktivity v rámci tried 21.10.2020 

Slávnostné privítanie prvákov do uršulínskej rodiny v školskej kaplnke 21.10.2020 

Aj my chceme byť svätí – aktivita pre žiakov 1. stupňa   november 2020 

Karneval svätých v 2.A 27.11.2020 

Posviacanie adventných vencov v školskej kaplnke 1.12.2020 

Návšteva sv. Mikuláša na I. stupni ZŠ 7.12.2021 

Mikulášske posedenie 2.A 7.12.2020 

Adventné aktivity na 1. stupni – myšlienky zo Svätého Písma, spoznávanie Pána Ježiša na KDP 
ako Mocného Boha, Večného Otca, Zázračného Radcu alebo Kniežaťa Pokoja a i. 

Advent 2020 

Adventné aktivity na každý deň (2.A) december 2020 

Advent v ŠKD – adventný kalendár, adventná aktivita s predsavzatiami Advent 2020 

Uršulínske výzvy – online aktivita Žiackej školskej rady - počas štyroch týždňov študenti plnili 
výzvy a zbierali  body pre svoju triedu 

december 2020 

Vyrábanie a zdobenie medovníčkov v spolupráci s MŠ sv. Uršule (2.A)  18.12.2021 
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Projekt Vianočná pošta - List Ježiškovi (4.A) december 2020 

Súťaž Vianočná pošta 2021 - Námet na detskú vianočnú poštovú známku, výtvarné návrhy 
(4.A) 

december 2020 

Návšteva školskej knižnice - beseda o knihe (3.A) december 2020 

Online divadelné predstavenie - EGG on the TRIP (v rámci ANJ na 1. stupni ZŠ) december 2020 

matematická súťaž Všetkovedko (1. stupeň) december 2020 

Čo si želám od Ježiška... – aktivita pre žiakov 1. stupňa  december 2020 

Vianočné a novoročné videoprianie Žiackej školskej rady 19.12.2020 

Vianočná besiedka tried 1. stupňa 22.12.2020 

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí  január 2021 

Súťaž Medziriadky – literárna súťaž február 2021 

Rovesnícke vyučovanie – aktivita Žiackej školskej rady 
január - február 
2021 

Výtvarná súťaž Biblia očami detí – školské a diecézne kolo 
február – marec 
2021 

Výtvarná súťaž Deň Zeme (2.A) marec 2021 

Výtvarná súťaž Deň vody  (2.A) marec 2021 

Marec mesiac kníh  - čítanie kníh so zahraničnými hosťami, online formou(1. stupeň ZŠ, 2.A, 
3.A, 4.B) 

marec 2021 

Hviezdoslavov Kubín - triedne kolá marec 2021 

Krížova cesta online formou s kňazom (2.A) marec 2021 

Veľkonočné pozdravy v rámci dištančného vyučovania predmetu technika (dievčatá z 5.A)   

Deň ľudovej rozprávky, online beseda s pani knihovníčkou z Podtatranskej knižnice (2.A) 16.3.2021 

Online beseda Svetový deň vody - beseda s pracovníčkou Podtatranskej vodárenskej 
prevádzkovej spoločnosti (2.A) 

22.3.2021 

Aktivity pri príležitosti Dňa Zeme, výtvarná súťaž apríl 2021 

Matematická súťaž Klokan   apríl 2021 

Súťaž Scratch Cup 21.4.2021 

Program Základy podnikania v 7.A - zastrešuje vzdelávacia organizácia Junior Achievement 
Slovensko 

apríl 2021 

Projekty na hodinách ANJ na 1. stupni: Alvinove oblečenie v 4. ročníku ZŠ, veľký projekt 
o sebe v 3. ročníku ZŠ, projekt o jedle 4.B a miniprojekt o sebe a svojich schopnostiach v 3.A 

apríl 2021 

EKOTOPFILM 2021 „Uhlíková stopa“ – medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom 
rozvoji (1.A, 2.A, 2.B, 4.A, 4.B) 

máj 2021 

Výroba darčekov ku Dňu matiek máj 2021 

Píšeme list a vyrábame prekvapenie ku dňu matiek (2.A) 7.5.2021 

Aktivity pri príležitosti Dňa Európy (1. stupeň) 9.5.2021 

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána, spoločná sv. omša 13.5.2021 

Sprístupnenie knižnice ANJ pre 1. stupeň ZŠ máj 2021 

Návšteva školskej knižnice (1.A) máj 2021 

Osmijanko v 2.A máj - jún 2021 

Týždeň bláznivého oblečenia – aktivita Žiackej školskej rady 31.5. – 4.6.2021 

Oslava Dňa detí – pobyt žiakov I. a II. stupňa v prírode (napr. Medická záhrada, Sad Janka 
Kráľa, vychádzka 2.B „Spoznávanie ľavého brehu Dunaja" 

1. jún 2021 

Súťaž Čítame Feldeka, čítame s radosťou jún 2021 

Súťaž English Star (v rámci ANJ na 1. stupni ZŠ) jún 2021 

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, spoločná sv. omša 3.6.2021 
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Výroba darčekov ku Dňu otcov (1.A, 1.B) jún 2021 

Biodiverzita - beseda v Medickej záhrade (2.A) 25.6.2021 

Mačka vo vreci (2.A a I. oddelenie ŠKD) – získanie spoločenských hier od obchodu so 
spoločenskými hrami iHRYsko 

28.6.2021 

Koncoročná zmrzlina za odmenu (2.A) 29.6.2021 

Triedny výlet "Vláčik Prešporáčik" (2.B) 14.6.2021 

Koncoročné výlety tried – Bio farma Stupava (1.A, 1.B, 2.A), Dobrá Voda a Katarínka (5.A), 
ZOO Bratislava (5.B) 

jún 2021 

Sviatok sv. Petra a Pavla – sv. omša so slávnostným Te Deum 29.6.2021 

Osmijankova literárna záhrada (3.B) počas šk. roka 

Učenie sa s Kozmixom - vzdelávacím portálom pre žiakov na 1. stupni, vďaka ktorému sa 
učenie stáva hrou (2.A, 3.B) 

počas šk. roka 

Celoročná práca s časopisom "Rebrík" a vytváranie triedneho albumu z mesačných výziev 
(2.B) 

počas šk. roka 

Matematická súťaž Maksík (1. stupeň ZŠ) počas šk. roka 

nemecká olympiáda: žiaci 5.-8. ročníka (školské, okresné a krajské kolo, online forma) 
(december-
február) 

 
 

Prednášky, besedy, súťaže a ďalšie aktivity, ktoré organizovalo alebo sa ich 
zúčastnilo Gymnázium sv. Uršule v šk. roku 2020/2021 

Termín 

Duchovná obnova pre pedagógov Spojenej školy 24. - 25.8.2020 

Účelové cvičenia prierezovej témy Ochrana zdravia a života 7.-14.9.2020 

Kurz Ochrany života a zdravia pre triedy III.A a SpA 16.-18.9.2020 

Beseda o dobrovoľníctve (III.A) 22.9.2020 

Voľba členov Žiackej školskej rady do 25.9.2020 

Október – mesiac zasvätený Panne Márii Ružencovej - desiatok sv. ruženca každú stredu cez 
veľkú prestávku 

október 2020 

Sviatosť birmovania žiakov SpA v Katedrále sv. Martina 3.10.2020 

Querencia – A Safe Haven To Grow and Connect - medzinárodné online stretnutie 
uršulínskych žiakov z Indonézie, Ameriky, Afriky a Európy. Zúčastnili sa ho 4 študentky zo 
Sexty A. 

14.10.2020, 
21.10.2020 

Oslava sviatku sv. Uršule, patrónky školy – aktivity v rámci tried 21.10.2020 

Sviatok sv. Uršule - Escape room sv. Angela (tercia A) 21.10.2020 

Literárny seminár s Danielom Hevierom 22.10.2020 

Uršulínske výzvy – online aktivita Žiackej školskej rady - počas štyroch týždňov študenti plnili 
výzvy a zbierali  body pre svoju triedu 

december 2020 

Vianočné a novoročné videoprianie Žiackej školskej rady 19.12.2020 

Rovesnícke vyučovanie – aktivita Žiackej školskej rady 
január - február 
2021 

Pôstne zamyslenia – aktivita Žiackej školskej rady marec - apríl 2021 

Rozvoj kritického myslenia našich žiakov na hodinách Serviam  

Týždeň bláznivých oblečení – aktivita Žiackej školskej rady 31.5. – 4.6.2021 

Zbierka školských pomôcok - na konci školského roka v spolupráci s SKCH 1.6.2021 

Bronzová expedícia DofE - Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu  jún 2020 

Strieborná expedícia DofE - Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu   jún 2020 

Sviatok sv. Petra a Pavla – sv. omša so slávnostným Te Deum 29.6.2021 



 

 

   

  

 

 

SPOJENÁ ŠKOLA SV. URŠULE  
Nedbalova 4,  811 01  Bratislava 1 

 
Tel. kontakt:  02/544 32 778,  02/544 30 250            e-mail: riaditel@ursula.sk 

SÚŤAŽE: Termín 

Medzinárodná literárna súťaž mládeže apríl -máj 2021 

Olympiáda v slovenskom jazyku  

Olympiáda vo francúzskom jazyku  

Olympiáda v anglickom jazyku 
24.11. starší žiaci 
- školské kolo 

Olympiáda v anglickom jazyku 
13.1 starší žiaci - 
okresné kolo 

Dejepisná olympiáda, kategórie F - C  

Geografická olympiáda kategória Z 26.3.2021 

Biologická olympiáda 
18.5.2021-krajské 
kolo 

Informatická súťaž Scratch Cup 21.4.2021 

Informatická súťaž Python Cup  21.4.2021 

Informatická súťaž iBobor 10.-16.11.2020 

IT Fitness test 2021 jún 2021 

Európsky kvíz o peniazoch  25.3.2021 

Cambridge Project competition - písanie projektov v AJ apríl 2021 

Písanie recenzií o prečítanej knihe v AJ  marec 2021  

Napíš esej o živote v AJ, Japonská ambasáda  jún 2021 

Matematická olympiáda - okresné kolo 31.3.2021 

Pytagoriáda P6, P7, P8 - okresné kolo 14.4.2021 

Maks 
október 2020 - 
máj 2021  

Matematický klokan 21. - 23.4.2021 

Expert geniality show 14.5.2021 

Attomat 
október 2020 - 
máj 2021  

Biblická olympiáda 
10.3.2021 a 
20.4.2021 

 
 
 

Pravidelné aktivity školy počas šk. roka 2020/2021 Organizačná zložka 

Sväté omše pre MŠ MŠ 

Katechézy inšpirované Katechézami Dobrého Pastiera v Átriu MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ 

Stretnutia Žiackej školskej rady 1x týždenne – prezenčne a online formou (podľa 
formy výučby) 

II. stupeň ZŠ, GYM 

Modlitby chvál v školskej kaplnke – piatok (pri prezenčnej výučbe) II. stupeň ZŠ, GYM 

Sväté omše za jednotlivé triedy v školskej kaplnke – utorok (pri prezenčnej výučbe) 
+ odslúžené v komunitách kňazov - rehoľníkov aj počas dištančnej výučby 

ZŠ, GYM 

Duchovná adopcia sr. uršulínok + korešpondencia - sr. Immaculáta a sr. Domitila (v 
IV.A už 3. rok) 

celoročne 
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach v šk. roku 2020/2021 
 

Slovenský jazyk a literatúra 

Priezvisko a meno žiaka (trieda) Názov a kategória súťaže 
Úroveň (školské kolo, 

okresné kolo, krajské kolo, 
celoštátne kolo) 

Umiestnenie Dátum Predmet 

David Zwach (5.A) Medziriadky celoslovenské kolo  marec SJL 

Diana Mroceková  (5.A) Medziriadky celoslovenské kolo  marec SJL 

Silvio Petranský (5.A) Čítame s radosťou - čítame Feldeka súťaž žiakov BA škôl ocenený jún SJL 

David Zwach (5.A) Čítame s radosťou - čítame Feldeka súťaž žiakov BA škôl 3. miesto jún SJL 

Michal Škriečka (5.A) Čítame s radosťou - čítame Feldeka súťaž žiakov BA škôl  jún SJL 

Dorota Morongová (5.A) Čítame s radosťou - čítame Feldeka súťaž žiakov BA škôl  jún SJL 

 

Anglický jazyk 

Priezvisko a meno žiaka (trieda) Názov a kategória súťaže 
Úroveň (školské kolo, 

okresné kolo, krajské kolo, 
celoštátne kolo) 

Umiestnenie Dátum Predmet 

Jozef Záhora (OkA) Olympiáda v ANJ, kategória 2C okresné kolo 3. miesto 13.1.2021 ANJ 

Katarína Stachová  (II.A) Olympiáda v ANJ kategória 2B okresné kolo 4. miesto 13.1.2021 ANJ 

Matúš Rojík (KiA) 
Nadnárodná súťaž v písaní anglickej 

recenzie 
česko-slovenské kolo 1. miesto 25.3.2021 ANJ 

Marko Začka (Sekunda A ) Olympiáda v ANJ kategória 1A okresné kolo 7.-8 miesto 18.11.2020 ANJ 

Sadlek Michal ( Sekunda A) Olympiáda v ANJ kategória 1A školské kolo 3. miesto 18.11.2020 ANJ 

Luprichová Laura (Kvarta A ) Olympiáda v ANJ kategória 1B okresné kolo 4. miesto 18.11.2020 ANJ 

Pitoňák Maxim (Kvarta A) Olympiáda v ANJ kategória 1B školské kolo 3.miesto 18.11.2020 ANJ 
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Dorota Jelenčíková (II.A) Olympiáda v ANJ kategória 2B školské kolo 1. miesto 18.11.2020 ANJ 

Lukáš Chabreček (III.A) Olympiáda v ANJ kategória 2B školské kolo 2.-3. miesto 13.1.2021 ANJ 

Ján Radovan Zubo (SpA) Olympiáda v ANJ kategória 2B školské kolo 2.-3. miesto 13.1.2021 ANJ 

Dorota Jelenčíková (II.A) Olympiáda ANJ kategóriam2A školské kolo 1. miesto 24.11.2020 ANJ 

Pastuchová Sophia (6.A) Olympiáda v anglickom jazyku školské kolo (kat. 1A) 2. miesto 25.11.2020 ANJ 

Adame Kristína (8.A) Olympiáda v anglickom jazyku školské kolo (kat. 1B) 2. miesto 25.11.2020 ANJ 

Heráková Tamara (4.A) English Star školské kolo  jún ANJ 

Jakubová Nina (4.A) English Star školské kolo  jún ANJ 

Košová Kamila (4.A) English Star školské kolo  jún ANJ 

Pankúchová Miriam (4.A) English Star školské kolo  jún ANJ 

Vlasák Pavol (4.A) English Star školské kolo  jún ANJ 

Sekerešová Alisa (1.A) English Star celoslovenské kolo 
úspešný 
riešiteľ 

19.6.2021 ANJ 

Pussová Paula (1.A) English Star celoslovenské kolo 
úspešný 
riešiteľ 

19.6.2021 ANJ 

Dorko Cyprián (2.A) English Star celoslovenské kolo 
úspešný 
riešiteľ 

19.6.2021 ANJ 

Hudecová Veronika (2.A) English Star celoslovenské kolo 
úspešný 
riešiteľ 

19.6.2021 ANJ 

Berek Michal (2.A) English Star celoslovenské kolo 
úspešný 
riešiteľ 

19.6.2021 ANJ 

Winterová Hana (2.B) English Star celoslovenské kolo 
úspešný 
riešiteľ 

19.6.2021 ANJ 

Richtarčík Šimon (2.B) English Star celoslovenské kolo 
úspešný 
riešiteľ 

19.6.2021 ANJ 

Dorková Diana (3.A) English Star celoslovenské kolo 
úspešný 
riešiteľ 

19.6.2021 ANJ 
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Poláková Mária (3.B) English Star celoslovenské kolo 
úspešný 
riešiteľ 

19.6.2021 ANJ 

Bajtayová Johanka (3.B) English Star celoslovenské kolo 
úspešný 
riešiteľ 

19.6.2021 ANJ 

Fazekašová Klára (3.B) English Star celoslovenské kolo 
úspešný 
riešiteľ 

19.6.2021 ANJ 

Déneši Martin Tadeáš (3.B) English Star celoslovenské kolo 
úspešný 
riešiteľ 

19.6.2021 ANJ 

Sekereš Dominik (4.B) English Star celoslovenské kolo 
úspešný 
riešiteľ 

19.6.2021 ANJ 

Majorošová Tamara (5.B) English Star celoslovenské kolo 
úspešný 
riešiteľ 

19.6.2021 ANJ 

Tokošová Alexandra Anna (6.A) English Star celoslovenské kolo 
úspešný 
riešiteľ 

19.6.2021 ANJ 

Zuzáková Veronika (8.A) English Star celoslovenské kolo 
úspešný 
riešiteľ 

19.6.2021 ANJ 

 

Nemecký jazyk 

Priezvisko a meno žiaka (trieda) Názov a kategória súťaže Úroveň (školské kolo, 
okresné kolo, krajské kolo, 

celoštátne kolo) 

Umiestnenie Dátum Predmet 

Tokošová Sofia Anna (KiA) Olympiáda NEJ- kategória 2B okresné kolo 1. miesto 1.2.2021 NEJ 

Jahn Pauline Mária (KiA) Olympiáda NEJ- kategória  2C krajské kolo 2. miesto 1.3.2021 NEJ 

Maxim Pitoňák (KA) Olympiáda NEJ- kategória 1B okresné kolo 3-4 miesto 1.2.2021 NEJ 

Mózer Martin (8.A) Nemecká olympiáda krajské kolo 3. miesto 9.2.2021 NEJ 

Tereza Jursová (5.B) Nemecká olympiáda okresné kolo 
úspešný 
riešiteľ 

20.1.2021 NEJ 

Mózer Martin (8.A) Nemecká olympiáda okresné kolo 1.miesto 20.1.2021 NEJ 
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Rímskokatolícke náboženstvo 

Priezvisko a meno žiaka (trieda) Názov a kategória súťaže 
Úroveň (školské kolo, 

okresné kolo, krajské kolo, 
celoštátne kolo) 

Umiestnenie Dátum Predmet 

Ivančíková Anna (SxA) 
Biblická olympiáda - kategória  Stredné 

školy 
krajské kolo (diecézne kolo) 2. miesto 20.4.2021 RMK 

Mraffková Veronika (SxA) 
Biblická olympiáda - kategória  Stredné 

školy 
krajské kolo (diecézne kolo) 2. miesto 20.4.2021 RMK 

Tokošová Sofia Anna (KiA) 
Biblická olympiáda - kategória  Stredné 

školy 
krajské kolo (diecézne kolo) 2. miesto 20.4.2021 RMK 

Dorková Dominika (TA) 
Biblická olympiáda - kategória Základné 

školy 
krajské kolo (diecézne kolo) 4. miesto 20.4.2021 RMK 

Záhorová Zuzana (TA) 
Biblická olympiáda - kategória Základné 

školy 
krajské kolo (diecézne kolo) 4. miesto 20.4.2021 RMK 

Šmilňáková Rebeka (TA) 
Biblická olympiáda - kategória Základné 

školy 
krajské kolo (diecézne kolo) 4. miesto 20.4.2021 RMK 

Sofia Mokráňová (7.A) Biblia očami detí diecézne kolo cena poroty marec RMK 

Tamara Čavajdová (5.B) Biblia očami detí diecézne kolo cena poroty marec RMK 

Greta Winterová  (5.B) Biblia očami detí diecézne kolo cena poroty marec RMK 

Paulína Schovanetz (5.B) Biblia očami detí diecézne kolo  marec RMK 

Diana Mroceková  (5.A) Biblia očami detí diecézne kolo  marec RMK 

Sofia Mokráňová (7.A) Biblia očami detí školské kolo 1. miesto február RMK 

Tamara Čavajdová (5.B) Biblia očami detí školské kolo 1. miesto február RMK 

Greta winterová  (5.B) Biblia očami detí školské kolo 3. miesto február RMK 

Paulína Schovanetz (5.B) Biblia očami detí školské kolo 3. miesto február RMK 



 

 

   

  

 

 

SPOJENÁ ŠKOLA SV. URŠULE  
Nedbalova 4,  811 01  Bratislava 1 

 
Tel. kontakt:  02/544 32 778,  02/544 30 250            e-mail: riaditel@ursula.sk 

Kristína Žalondeková (5.B) Biblia očami detí školské kolo  február RMK 

Tereza  Richtáriková (5.B) Biblia očami detí školské kolo  február RMK 

Diana Mroceková  (5.A) Biblia očami detí školské kolo 2. miesto február RMK 

Laura Metzl  (5.A) Biblia očami detí školské kolo  február RMK 

 

Občianska náuka 

Priezvisko a meno žiaka (trieda) Názov a kategória súťaže 
Úroveň (školské kolo, 

okresné kolo, krajské kolo, 
celoštátne kolo) 

Umiestnenie Dátum Predmet 

Laura Luprichová (KA) Európsky kvíz o peniazoch celoštátne kolo 12.miesto 25.3.2021 OBN 

Zuzana Pešková (KA) Európsky kvíz o peniazoch celoštátne kolo 17.miesto 25.3.2021 OBN 

Adela Kubíková (KA) Európsky kvíz o peniazoch celoštátne kolo 16.miesto 25.3.2021 OBN 

 

Informatika 

Priezvisko a meno žiaka (trieda) Názov a kategória súťaže 
Úroveň (školské kolo, 

okresné kolo, krajské kolo, 
celoštátne kolo) 

Umiestnenie Dátum Predmet 

Michaela Paulinyová (SA) Scratch Cup celoslovenská súťaž 14. miesto 21.4.2021 INF 

Simeon Marián Socha (KiA) IT Fitness Test celoslovenská súťaž 
1. miesto 

(100%) 
1.6.2021 INF 

Mária Vondrysková (KA) IT Fitness Test celoslovenská súťaž percentil 99,9 1.6.2021 INF 

Štefan Polák (KA) IT Fitness Test celoslovenská súťaž percentil 99,9 1.6.2021 INF 

Helena Ravingerová (SxA) iBobor (kat. Juniori) celoslovenská súťaž 99 percentíl 12.11.2021 INF 

Mikuláš Zelenák (SpA) iBobor (kat. Seniori) celoslovenská súťaž 97 percentil 10.11.2021 INF 

Martin Straka (TA) iBobor (kat. Kadeti) celoslovenská súťaž 99 percentíl 16.11.2021 INF 
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Monika Salagová (SA) iBobor (kat. Benjamin) celoslovenská súťaž 98 percentil 16.11.2021 INF 

Michal Zborovjan (OkA) Python Cup 2021 celoslovenská súťaž 1. miesto 21.4.2021 INF 

František Man (OkA) Python Cup 2021 celoslovenská súťaž 3. miesto 21.4.2021 INF 

Ďuk Peter (PA) iBobor celoslovenská súťaž percentil 90  INF 

Ballesteros Marco (PA) iBobor celoslovenská súťaž percentil 90  INF 

Michalka Matej (PA) iBobor celoslovenská súťaž percentil 96  INF 

Posluch Dominik (PA) iBobor celoslovenská súťaž percentil 90  INF 

Bacigálová Nikol (PA) iBobor celoslovenská súťaž percentil 90  INF 

Magdolenová Zuzana  (PA) iBobor celoslovenská súťaž percentil 90  INF 

Tamara Hamuľáková (SA) iBobor celoslovenská súťaž percentil 90  INF 

Brillová Alexandra (SA) iBobor celoslovenská súťaž percentil 97  INF 

Paté Cyril (SA) iBobor celoslovenská súťaž percentil 92  INF 

Rychtáriková Dorota (SA) iBobor celoslovenská súťaž percentil 96  INF 

Zuzana Pešková (KA) iBobor celoslovenská súťaž percentil 94  INF 

Anna Rychtáriková (KA) iBobor celoslovenská súťaž percentil 90  INF 

Stanislav Polák (KiA) iBobor celoslovenská súťaž percentil 97  INF 

Lucia Porubanová (KiA) iBobor celoslovenská súťaž percentil 97  INF 

Šimon Klokoč (KiA) iBobor celoslovenská súťaž percentil 92  INF 

Oliver Paradeiser (KiA) iBobor celoslovenská súťaž percentil 92  INF 

Samuel Vakrčka (SpA) iBobor celoslovenská súťaž percentil 94  INF 

Fazekašová Klára (3.B) iBobor_informat.súťaž  
100% úspešný 

riešiteľ 
 INF 

Poláková Mária (3.B) iBobor_informat.súťaž  
100% úspešný 

riešiteľ 
 INF 
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Tvarožek Jakub (3.B) iBobor_informat.súťaž  
100% úspešný 

riešiteľ 
 INF 

Béreš Juraj (4.A) iBobor_informat.súťaž  úspešný riešiteľ január 2021 INF 

Gajdošová Gréta (4.A) iBobor_informat.súťaž  úspešný riešiteľ január 2021 INF 

Gregorová Miriam (4.A) iBobor_informat.súťaž  úspešný riešiteľ január 2021 INF 

Hatráková Emília (4.A) iBobor_informat.súťaž  úspešný riešiteľ január 2021 INF 

Jakubík Šimon Peter (4.A) iBobor_informat.súťaž  úspešný riešiteľ január 2021 INF 

Jakubová Nina (4.A) iBobor_informat.súťaž  úspešný riešiteľ január 2021 INF 

Pankúchová Miriam (4.A) iBobor_informat.súťaž  úspešný riešiteľ január 2021 INF 

Pongrácová Slavomíra (4.A) iBobor_informat.súťaž  úspešný riešiteľ január 2021 INF 

Stískal Pavol (4.A) iBobor_informat.súťaž  úspešný riešiteľ január 2021 INF 

Vlasák Pavol (4.A) iBobor_informat.súťaž  úspešný riešiteľ január 2021 INF 

Gottweis Richard (4.A) iBobor_informat.súťaž  100% úspešný 
riešiteľ 

január 2021 INF 

Ravinger Marek iBobor_informat.súťaž  100% úspešný 
riešiteľ 

január 2021 INF 

Gloria Poláková (6A) iBobor_informat.súťaž  úspešný riešiteľ  INF 

Marta Halenárová (6A) iBobor_informat.súťaž  úspešný riešiteľ  INF 

Kristína Hamráková (6A) iBobor_informat.súťaž  úspešný riešiteľ  INF 

Richard Petko (6A) iBobor_informat.súťaž  úspešný riešiteľ  INF 

Adam Brdečka (7.A) Scratch Cup celoštátna súťaž 24. miesto 21.4.2021 INF 
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Dejepis 

Priezvisko a meno žiaka (trieda) Názov a kategória súťaže 
Úroveň (školské kolo, 

okresné kolo, krajské kolo, 
celoštátne kolo) 

Umiestnenie Dátum Predmet 

Nemessányi Matej (TA) Dejepisná olympiáda - kategória D okresné kolo 3. miesto  DEJ 

Zacharová Lujza (PA) Dejepisná olympiáda - kategória F okresné kolo 3. miesto  DEJ 

Beliš Július (6.A) Dejepisná olympiáda okresné kolo úspešný riešiteľ 11.2.2021 DEJ 

Dominika Pašuthová (KiA) 
Medzinárodná literárna súťaž mládeže 

bulharsko-izraelského centra Alef 
medzinárodné kolo 

finalistka,  
2. miesto 

máj 2021 DEJ, SJL 

 

Telesná a športová výchova 

Priezvisko a meno žiaka (trieda) Názov a kategória súťaže 
Úroveň (školské kolo, 

okresné kolo, krajské kolo, 
celoštátne kolo) 

Umiestnenie Dátum Predmet 

Peter Samuel Zverka (8.A) 
Majstrovstvá Bratislavského kraja  

v online šachu ZŠ 
krajské kolo  21.2.2021 TSV 

Peter Samuel Zverka (8.A) 
ONLINE Majstrovstvá Slovenska ZŠ  

v šachu 
celoslovenské kolo  18.4.2021 TSV 

 

Výtvarná výchova 

Priezvisko a meno žiaka (trieda) Názov a kategória súťaže 
Úroveň (školské kolo, 

okresné kolo, krajské kolo, 
celoštátne kolo) 

Umiestnenie Dátum Predmet 

Kubešová Hana Katarína (3.B) Vesmír očami detí školské kolo   VYV 

Huršan Lukáš (3.B) Vesmír očami detí školské kolo   VYV 

Pussová Paulína (1.A) Vesmír očami detí školské kolo   VYV 
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Juraj Martin Rohal (MŠ, 
Slnečnice)  

Vesmír očami detí postup do krajského kola z okresného kola marec 2021  

Gregor Šulák (MŠ, Slnečnice) Vesmír očami detí postup do krajského kola z okresného kola marec 2021 --- 

Michael Graus (MŠ, nezábudky) 
Vráťme knihy do škôl  

(literárno-výtvarná súťaž) 
2. miesto máj 2021 --- 

 

Geografia 

Priezvisko a meno žiaka 
(trieda) 

Názov a kategória súťaže 
Úroveň (školské kolo, okresné 
kolo, krajské kolo, celoštátne 

kolo) 
Umiestnenie Dátum Predmet 

Pašútová Dominika (Ki.A) Geografická olympiáda - kategória Z krajské kolo úspešný riešiteľ 26.3.2021 GEG 

Čapkovič Richard (Sx.A) Geografická olympiáda - kategória Z krajské kolo úspešný riešiteľ 26.3.2021 GEG 

 

Biológia 

Priezvisko a meno žiaka (trieda) Názov a kategória súťaže 
Úroveň (školské kolo, 

okresné kolo, krajské kolo, 
celoštátne kolo) 

Umiestnenie Dátum Predmet 

Tamara Hamuľáková (SA) 
Biologická olympiáda- kategória E-odbor 

botanika 
krajské kolo,    
okresne kolo 

4.miesto   
1.miesto 

18.5.2021 
8.4.2021 

BIO 

Terezia Černigová (SA) 
Biologická olympiáda- kategória E-odbor 

zoológia 
krajské kolo 
okresne kolo 

úspešný riešiteľ  
1. miesto 

18.5.2021 
8.4.2021 

BIO 
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Chémia 

Priezvisko a meno žiaka (trieda) Názov a kategória súťaže 
Úroveň (školské kolo, 

okresné kolo, krajské kolo, 
celoštátne kolo) 

Umiestnenie Dátum Predmet 

Kolčák Alexander (I.A) Chemická olympiáda - kategória C krajské kolo úspešný riešiteľ 11.5.2021 CHE 

Simona Stahlová (II.A) Chemická olympiáda - kategória B krajské kolo 4. miesto 8.4.2021 CHE 

 
Matematika a technika 

Priezvisko a meno žiaka (trieda) Názov a kategória súťaže 
Úroveň (školské kolo, 

okresné kolo, krajské kolo, 
celoštátne kolo) 

Umiestnenie Dátum Predmet 

Kristína Černáková (SA) Olympiáda z MAT - kat Z7 okresné kolo 7. -15. miesto  MAT 

Olša Oliver (3.B) MAKSÍK 3 celoštátne kolo 1.miesto  MAT 

Tvarožek Jakub (3.B) Pytagoriáda, P3 okresné kolo 6.miesto  MAT 

Griesl Tomáš (3.B) Klokanko 3 celoštátna súťaž úspešný riešiteľ  MAT 

Vlasák Pavol (4.A) Pytagoriáda, P4 okresné kolo 3. miesto apríl 2021 MAT 

Florek Teodor Anton (4.A) Pytagoriáda, P4 okresné kolo 4.miesto apríl MAT 

Florek Teodor Anton (4.A) Matematický klokan školské kolo - KLOKANKO 4 úspešný riešiteľ apríl MAT 

Košová Kamila (4.A) Matematický klokan školské kolo-  KLOKANKO 4 
účastnícky 

diplom 
apríl MAT 

Stískal Pavol (4.A) Matematický klokan školské kolo - KLOKANKO 4 
účastnícky 

diplom 
apríl MAT 

Ravinger Marek (4.A) Matematický klokan školské kolo - KLOKANKO 4 úspešný riešiteľ apríl MAT 

Béreš Juraj (4.A) Matematický klokan KLOKANKO 4 
účastnícky 

diplom 
apríl MAT 
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Gregorová Miriam (4.A) Matematický klokan KLOKANKO 4 
účastnícky 

diplom 
apríl MAT 

Ravinger Marek (4.A) MAKSÍK MAKSÍK 4 veľký diplom  MAT 

Florek Teodor Anton (4.A) MAKSÍK MAKSÍK 4 malý diplom  MAT 

Gottweis Richard (4.A) MAKSÍK MAKSÍK 4 malý diplom  MAT 

Heráková Tamara (4.A) MAKSÍK MAKSÍK 4 malý diplom  MAT 

Horvát Lukáš 4.A MAKSÍK MAKSÍK 4 malý diplom  MAT 

Jakubík Šimon Peter (4.A) MAKSÍK MAKSÍK 4 malý diplom  MAT 

Jakubová Nina (4.A) MAKSÍK MAKSÍK 4 malý diplom  MAT 

Pankúchová Miriam (4.A) MAKSÍK MAKSÍK 4 malý diplom  MAT 

Stískal Pavol (4.A) MAKSÍK MAKSÍK 4 malý diplom  MAT 

Vlasák Pavol (4.A) MAKSÍK MAKSÍK 4 malý diplom  MAT 

Zverka Jakub Karol (5.A) Matematická olympiáda Z5 okresné kolo 21. miesto 27.1.2021 MAT 

Černák Michal (5.A) Matematická olympiáda Z5 okresné kolo 1. miesto 27.1.2021 MAT 

Morongová Dorota (5.A) Matematická olympiáda Z5 okresné kolo 1. miesto 27.1.2021 MAT 

Mroceková Diana (5.A) Matematická olympiáda Z5 okresné kolo 1. miesto 27.1.2021 MAT 

Mroceková Diana (5.A) Pytagoriáda P5 školské kolo 1. miesto 9.12.2020 MAT 

Malovecká Alžbeta (5.A) Pytagoriáda P5 školské kolo 2. miesto 9.12.2020 MAT 

Molotová Viktória (5.A) Pytagoriáda P5 školské kolo 3. miesto 9.12.2020 MAT 

Mroceková Diana (5.A) Pytagoriáda P5 okresné kolo 5. miesto 13.4.2021 MAT 

Morongová Dorota (5.A) Pytagoriáda P5 okresné kolo 8. miesto 13.4.2021 MAT 

Malovecká Alžbeta (5.A) Pytagoriáda P5 okresné kolo 19. miesto 13.4.2021 MAT 

Malovecká Alžbeta (5.A) Matematický klokan   23.4.2021 MAT 

Černák Michal (5.A) Pikomat   6 sérií MAT 
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Černák Michal (5.A) MAKS  MaksiHviezda 8 kôl MAT 

Stískalová Kristína (5.A) MAKS  MaksiFrajer 8 kôl MAT 

Zrubcová Alexandra (5.A) MAKS  MaksiFrajer 8 kôl MAT 

Baník Daniel (5.B) Matematická olympiáda Z5 okresné kolo 21. miesto 27.1.2021 MAT 

Pažin Filip (5.B) Matematická olympiáda Z5 okresné kolo 21. miesto 27.1.2021 MAT 

Pažin Filip (5.B) Matematická olympiáda Z6 okresné kolo 42. miesto 31.3.2021 MAT 

Pažin Filip (5.B) Pytagoriáda P6 školské kolo 4. miesto 10.12.2020 MAT 

Pažin Filip (5.B) Pytagoriáda P6 okresné kolo 34. miesto 14.4.2021 MAT 

Pažin Filip (5.B) Pikomat   6 sérií MAT 

Šmilňáková Tamara (5.B) Matematický klokan   23.4.2021 MAT 

Gloria Poláková (6A) Pytagoriáda okresné kolo úspešný riešiteľ  MAT 

Marta Halenárová (6A) Pytagoriáda okresné kolo úspešný riešiteľ  MAT 

Brdečka Adam (7.A) Pytagoriáda P7 školské kolo 1. miesto 10.12.2020 MAT 

Brdečka Adam (7.A) Pytagoriáda P7 okresné kolo 29. miesto 14.4.2021 MAT 

Zverka Peter Samuel (8.A) Pytagoriáda P8 školské kolo 1. miesto 10.12.2020 MAT 

Zverka Peter Samuel (8.A) Matematická olympiáda Z8 okresné kolo 12. miesto 31.3.2021 MAT 

Brdečka Adam (7.A) Pikomat   6 sérií MAT 

Ivan Matej (7.A) Attomat online  22.4.2021 MAT 

Rojík Jakub (8.A) Technická olympiáda kat. A školské kolo 1. miesto 8.10.2020 THD 

Hurbanič Filip (8.A) Technická olympiáda kat. A školské kolo 2. miesto 8.10.2020 THD 

Hurbanič Filip (8.A) Technická olympiáda kat. A okresné kolo 1. miesto 26.11.2020 THD 

Rojík Jakub (8.A) Technická olympiáda kat. A okresné kolo 1. miesto 26.11.2020 THD 

Hurbanič Filip (8.A) Technická olympiáda kat. A krajské kolo 4. miesto 4.2.2021 THD 
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Rojík Jakub (8.A) Technická olympiáda kat. A krajské kolo 4. miesto 4.2.2021 THD 

 

Všetkovedko (1. stupeň ZŠ) 

Priezvisko a meno žiaka (trieda) Názov a kategória súťaže 
Úroveň (školské kolo, 

okresné kolo, krajské kolo, 
celoštátne kolo) 

Umiestnenie Dátum Predmet 

Mydla Matyáš (1.A) Všetkovedko školské kolo  apríl  

Opett Tomáš (1.A) Všetkovedko školské kolo  apríl  

Sekerešová Alisa (1.A) Všetkovedko školské kolo  apríl  

Tvarožek Jakub (3.B) Všetkovedko 3 celoštátne kolo 16.miesto   

Béreš Juraj (4.A) Všetkovedko školské kolo  apríl  

Gajdošová Gréta (4.A) Všetkovedko školské kolo  apríl  

Gregorová Miriam (4.A) Všetkovedko školské kolo  apríl  

Heráková Tamara (4.A) Všetkovedko školské kolo  apríl  

Jakubík Šimon Peter (4.A) Všetkovedko školské kolo  apríl  

Pankúchová Miriam (4.A) Všetkovedko školské kolo  apríl  

Vlasák Pavol (4.A) Všetkovedko školské kolo  apríl  

 

Fyzika 

Priezvisko a meno žiaka (trieda) Názov a kategória súťaže 
Úroveň (školské kolo, 

okresné kolo, krajské kolo, 
celoštátne kolo) 

Umiestnenie Dátum Predmet 

Pašuthová Dominika (KiA) Fyzikálna olympiáda kategória D krajské kolo 
úspešný 
riešiteľ 

máj 2021 FYZ 
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 Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. h) 
 

Názov projektu Termín 

LEAF - Premena školy zvnútra (všetky org. zložky školy) 09/2019 – 12/2020 

„Building community with human values - strengthening cooperation 
of family and organisation“ („Vytváranie komunity s ľudskými 
hodnotami – posilňovanie kooperácie rodiny a organizácie“) – 
projekt v rámci Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Školské výmenné 
partnerstvá (materská škola) 

1.9.2020 – 31.8.2021 
(predĺženie do 31.8.2022) 

„Radosť učiť (sa)“ – projekt v rámci programu Erasmus+, Kľúčová 
akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (materská + základná 
škola) 

1.12.2020 – 30.11.2021 
(predĺženie do 30.11.2022) 

Spolupráca s katolíckou vzdelávacou skupinou KAN „Citadela“ 
(základná škola) 

03/2020 - doteraz 

Spolupráca s IT Akadémiou -  Strategickým cieľom projektu je 
vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne 
a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so 
zameraním na informatiku a IKT. 

október 2020 - súčasnosť 

Program Základy podnikania v 7.A, ktorý zastrešuje vzdelávacia 
organizácia Junior Achievement Slovensko. Celý program bol 
zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti a tímovej práce. Postupne 
sa žiaci zoznamovali s jednotlivými oblasťami ako podnikanie, 
menežment, marketing a pod. 

apríl 2021 

Akadémia veľkých diel (gymnázium) – 11 žiakov 
25 x 90 min  

október 2020 – jún 2021 

Informatika s Emilom v 3. ročníku ZŠ – program rozvíja informatické 
myslenie, analytické uvažovanie a programovanie ako nový nástroj 
na poznávanie. 

celý školský rok 

Celoškolská koordinácia DofE + mentoring (gymnázium) celý školský rok 

Projekt ENTER (micro:bity) november 2020 - jún 2021 

Projekt „Fenomény sveta: Peniaze“ – rozvoj finančnej gramotnosti 
(trieda Kvarta A, gymnázium) 

október 2020 – jún 2021 

Recyklohry – školský recyklačný program, zbierka starých mobilných 
telefónov, drobných elektrozariadení a batérií (celá škola) 

september – december 2020 
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Projekt realizovaný 
z úspešného grantu 

Popis projektu Organizácia Suma 

Kriticky ale 
s rešpektom – 5 
tabletov 

Cieľ: rozvoj kritického myslenia počas hodín 
Serviam, zlepšenie schopnosti ako 
efektívnejšie pracovať s logikou a vlastným 
rozumom, zlepšenie argumentácie a práce s 
informáciami 
Témy: efekt ukotvenia, konfirmačné 
skreslenia, stádový efekt, klam preživších a 
fake news 

Realizovaný vďaka podpore 
z grantového programu  
e-Školy pre budúcnosť 
Nadácie Orange 

1.400,- 

Pozri ako rastiem – 
cvičná záhradka, 
vyvýšené záhony 

Cieľ – v rámci postupnej revitalizácie 
školského dvora zakúpenie vyvýšených 
záhonov a úprava okolia v ich blízkosti, 
možnosť cvičnej záhradky pre MŠ a 1.stupeň a 
ponuka zážitkových hodín prírodovedných 
predmetov pozorovaním rastu plodín 

Nadácia Veolia 1.200,- 

Čítame radi 2 – knihy 
do školskej knižnice 

Cieľ – zakúpenie kníh do školskej knižnice MŠVVaŠ SR 400,- 

„Open windows for 
better education“ – 
počítače, 
dataprojektor, 
interaktívna tabuľa do 
multimediálnej 
učebne 

Cieľ: kompletne modernizovať počítačovú 
miestnosť v priestoroch základnej školy a 
sčasti v priestoroch gymnázia. Spolu sme 
zakúpili 21 počítačov a slúchadiel,  
interaktívnu tabuľu a dataprojektor 

Nadácia Konrada N. Hiltona 14.100,- 

Vstavba v podkroví 
gymnázia – 3 učebne, 
aula, hyg. zariadenia, 
kabinet, sklad 
 
 

Po viac ako 8 rokoch sme vďaka značnej 
finančnej pomoci z Fondu Insieme 
spravovaného Generalátom Rímskej únie 
Rádu sv. Uršule, Provincialátu sestier 
uršulínok a komunity sestier uršulínok mohli v 
podkroví gymnázia vybudovať 3 odborné 
učebne, aulu, hygienické zariadenia, kabinet a 
sklad.  
Ešte náš čaká osadenie protipožiarnych dverí 
a zariadenie jednotlivých učební. 
Na podporu uvedenej vstavby bola vyhlásená 
aj verejná zbierka schválená Ministerstvom 
vnútra SR s názvom Vdýchni život podkroviu 
vykonávaná komunitou uršulínok výlučne 
zasielaním dobrovoľných  peňažných 
príspevkov na osobitný účet.  
Zbierka bola ukončená 30.5.2021. Na 
podkrovie sa dá naďalej prispievať zaslaním 
daru na Vzdelanie, n.f. 

Generalát Fond Insieme 
Provincia sestier uršulínok 
Komunita sestier uršulínok 
Verejná zbierka + dodatok 

140.000,- 
40.000,- 
60.000,-  
2.500,94,- 

Šikovný hardvér - 
microbity 

Cieľ – zakúpenie ďalšej elektronickej súpravy 
micro:bit a prehĺbenie vzdelania našich žiakov 
v programovaní. Pomocou uvedenej pomôcky 
bude možnosť naprogramovať správanie 
hardvérovej súčiastky pomocou jazyka 
microPython alebo ikonického prostredia 
MakeCode a osvojiť si jednoduchou a ľahkou 
formou základy daného programovacieho 
jazyka. Každý žiak vytvorí mini projekt, ktorý 

Grantový program Digitálna 
generácia 2020 Nadačného 
fondu Telekom pri nadácii 
Pontis 

922,- 
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na záver odprezentuje. Aj týmto chceme 
vytvoriť priestor pre tvorivosť, spoluprác, 
sebavzdelávanie, experimentálnu a 
bádateľskú činnosť. 

Premena skladu uhlia 
na klubovňu – 
vypratanie starého šk. 
nábytku 

Cieľ: zakúpenie pracovných pomôcok pre 
dobrovoľníkov z IBM; vypratanie starého a už 
nefunkčného školského nábytku z priestoru 
skladu uhlia.  
Do budúcna plánujeme tieto priestory lepšie 
využiť zriadením školskej klubovne. 

Podujatie firemného 
dobrovoľníctva Naše Mesto, 
ktorého organizátorom je 
Nadácia Pontis 

79,80,- 

Zlepšenie vybavenia 
školských jedální pri 
základných a 
stredných školách 
(kuchynský robot do 
školskej jedálne) 

Cieľom rozvojového projektu bolo zlepšenie 
vybavenia školských jedální pri základných a 
stredných školách, prostredníctvom nákupu 
bežných a kapitálových výdavkov  

MŠVVaŠ SR 5.000,- 

Tvorivé riešenie 
problémov -      
pomôcky na Hejného 
matematiku 
a Programovanie 
s Filipom pre 1.st. ZŠ 

Cieľ -  pomôcky na Hejného matematiku a 
Programovanie s Filipom pre 1.st. ZŠ 

Zamestnanecký grant 
Férovej nadácie O2 a 
aktívna podpora a zapojenie 
pána Miloslava Voskára 

1.500,- 

Dobromat 
Podpora Vzdelanie n.f. pri nákupoch na 
internete 

Dobromat 42,- 

 
 
 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole alebo školskom zariadení (§ 2 ods. 1 písm. i) 
 
V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná komplexná inšpekcia.  

Štátna školská inšpekcia prešetrovala v org. zložke Gymnázium sv. Uršule jednu sťažnosť na 
neobjektívne hodnotenie záverečnej písomnej práce z anglického jazyka a neobjektívne 
hodnotenie v predmete anglický jazyk na konci školského roka. Po prešetrení námietok boli 
námietky vyhodnotené ako neopodstatnené.  
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Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy (§ 2 ods. 
1 písm. j) 
 
Spojená škola sv. Uršule sídli v centre mesta v starej historickej budove. Oprava a udržiavanie 
budovy a jej interných priestorov si vyžaduje značné finančné prostriedky, preto postupuje 
pomaly podľa možností školy a zriaďovateľa a príležitostí čerpať granty.  
Gymnázium svätej Uršule a Základná škola sv. Uršule majú 2 samostatné vchody, pričom 
hlavný vchod s hlavnou vrátnicou je v budove Základnej školy na Nedbalovej 4. Vrátnica v 
budove Gymnázia funguje ráno do 9:00 hod.  
 
Materská škola má jeden samostatný vchod, ktorý využívajú rodičia dvoch tried. Vstup do 
ďalších 2 tried je možný cez vchod základnej školy. Materská škola je štvortriednym 
predškolským zariadením. V priestoroch MŠ sa nachádza spálňa, ktorá je prepojená s triedou 
pre najmenšie deti, jedáleň, 2 výdajne jedál, hygienické zariadenie pre deti dvoch tried a 2 
zborovne. Súčasťou sú tri šatne vybavené šatňovými skrinkami a lavičkami. V priestoroch 
základnej školy sú 2 hygienické zariadenia pre predškolákov.  

Triedy sú vybavené dreveným nábytkom, stolmi a stoličkami, ktoré sú v súlade s 
ergonomickými požiadavkami. Materiálne vybavenie v podobe pomôcok pre deti je voľne 
prístupné. Súčasťou materskej školy je detská i odborná literatúra, telovýchovné náčinie, 
hudobné nástroje (klavír a gitara), didaktická a audiovizuálna technika, výpočtová technika a 
interaktívna tabuľa s vizualizérom. V 3 triedach sú skladovateľné ležadlá, ktoré sa denne 
rozkladajú v triede pred odpočinkom detí. Spálňa pre najmenšie deti je vybavená stabilne 
rozloženými ležadlami pre každé dieťa a slúži tiež na uskladnenie didaktických pomôcok a 
literatúry do skríň. Pre kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu je materská škola 
dostatočne vybavená spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické a pracovné 
aktivity detí. Spotrebný materiál je pravidelne dopĺňaný niekoľkokrát počas školského roka z 
dôvodu nedostatočného priestoru na jeho uskladnenie vo väčšom množstve. 

V školskom roku 2020/2021 pribudlo v materskej škole Átrium pre Katechézy Dobrého 
Pastiera, ktoré sa nachádza na 1. poschodí v priestoroch základnej školy.  

Exteriér tvorí školský dvor, na ktorom je oplotené ihrisko s umelým povrchom, spoločné pre 
materskú školu, základnú školu a gymnázium. Materská škola má na školskom dvore vlastné 
ihrisko, ktoré tvorí trávnatá plocha, pieskovisko, šmýkačka s domčekom, lezecká sieť a 
hojdačka. 
 
V šk. roku 2020/2021 sa nám z prostriedkov rozpočtu školy, rodičovských fondov ZŠ 
a gymnázia, OZ pri MŠ sv. Uršule, fondu Vzdelanie, n.f. a s pomocou rodičov podarilo 
nasledovné: 

• zaviesť internet vo všetkých priestoroch MŠ 

• vymaľovať 3 triedy materskej školy, spálničku, zborovňu, šatňu a toalety pre 

predškolákov  

• zakúpiť nábytok do triedy Nezábudiek (1.706,80 €) 

• zakúpiť magnetickú tabuľu, nástenku a magnet do MŠ (201,64 €) 

• zakúpiť interiérové dekorácie do MŠ a lak na dvere (265,26 €)  

• zakúpiť softvér na výučbu Informatiky s Emilom v 3. ročníku ZŠ (144 €) 
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• vymaľovať triedy 2.B na ZŠ (rodičia žiakov) 

• zakúpiť nové skrine do triedy 3.A 

• obnoviť žiacke toalety na 1. poschodí ZŠ (13.817,8 €) 

• vypratať a obnoviť priestor na zriadenie 2. Átria na Katechézy Dobrého Pastiera (KDP) - 

1. level KDP určený pre MŠ a 1. ročník ZŠ 

• vypratať priestor bývalého skladu uhlia (v budúcnosti plánovaná žiacka klubovňa) 

• nakúpiť školský nábytok do tried (2 313,68 €) 

• vymeniť 4 projektory a poškodené lampy projektorov (2.160,50 €) 

• nakúpiť grafické tablety pre učiteľov k dištančnému vyučovaniu (1.078,46 €) 

• spolufinancovať grant ERU (313,60 €) 

• zaobstarať nové čalúnenie matracov na paletovom nábytku v oddychových kútikoch 

gymnázia (130 €) 

• opraviť olejový náter v triede sekunda A (prízemie GYM) 

• opraviť poškodené žalúzie (103 €) 

• pokračovať vo výstavbe podkrovných priestorov v časti gymnázia - 3 učebne, 

spoločenská miestnosť, hygienické zariadenia, kabinet, sklad (Generalát Fond Insieme 

Provincia sestier uršulínok, Komunita sestier uršulínok, verejná zbierka + rodičia) 

• natrieť parkovacie čiary pred školou 

• umiestniť kochlíkové kvety pred vstupy do budovy školy v rámci spríjemnenia prostredia 

• dofinancovať nákup kuchynského robota do školskej jedálne formou spoluúčasti v rámci 

výzvy MŠVVaŠ SR Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných a stredných 

školách (3.000 €) 

 

Potreby školy do budúcnosti: 

• výmena dvier v materskej škole (presklené kyvadlové dvere do MŠ) 

• zvončeky s kamerovým systémom v MŠ 

• urgentná rekonštrukcia školskej wifi siete v priestoroch ZŠ a GYM 

• priebežná obnova IKT 

• obnova toaliet pre žiakov na I. poschodí gymnázia  

• osadenie protipožiarnych dverí pri schodišti, ktoré vedie do obnoveného podkrovia 

gymnázia 

• zariadenie 3 odborných učební, kabinetu a spoločenskej miestnosti v obnovenom 

podkroví gymnázia 

• oprava poškodeného stropu a maľovanie triedy OkA (II. poschodie GYM) 

• úprava školského dvora a dopadových plôch na školskom dvore  

• v školskej jedálni: obnova elektroinštalácie, vybavenie novými spotrebičmi, 
zabezpečenie dostatočného odvetrávania, vymaľovanie kuchyne, výmena podláh 

• zriadenie nových kmeňových tried pre žiakov II. stupňa ZŠ  

• rozšírenie priestorov na športovanie. Dve telocvične a oplotené vonkajšie školské 
ihrisko s umelým povrchom využívajú všetky organizačné zložky školy (materská škola, 
základná škola, gymnázium), čo je obmedzujúce z rozvrhového a kapacitného hľadiska 
– niektoré ročníky gymnázia musia mať telesnú a športovú výchovu nultú hodinu a v 
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záujme umožnenia využívania školského ihriska s umelým povrchom deťom MŠ (v 
dopoludňajších hodinách) a deťom v ŠKD (min. 3x v popoludňajších hodinách) nevieme 
zachovať princíp, aby sa každý žiak gymnázia a ZŠ dostal min. 1x týždenne na školský 
dvor.  

• výmena okien v budove ZŠ (v riaditeľni, na sekretariáte, v kancelárii zástupkyne školy, v 
šk. kuchynke a na fasáde spoločného vnútrobloku s gymnáziom) 

 
 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy (§ 2 ods. 5 písm. a) 
 
Bežné prevádzkové výdavky: mzdové náklady, náklady na energie (plyn, elektrická energia, 
voda), náklady na nutné opravy a údržbu, náklady na služby (odvoz odpadu, telefón, 
poštovné) boli kryté finančnými prostriedkami, ktoré nám boli pridelené formou dotácií zo 
štátneho rozpočtu ,určovaných príspevkom na žiaka.  
 
1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiaka Gymnázia: 

a) Normatívny príspevok na žiaka v kalendárnom roku 2020:   

• na žiaka tried 1. - 4. ročníka osemročného štúdia:   2 018,85 € 

• na žiaka ostatných ročníkov:     2 267,24€ 
Počet žiakov:         260 žiakov 

b) Celková dotácia zo štátneho rozpočtu v školskom roku 2020:  576 418,- € 

• normatívne prostriedky vo výške 539 205,- € 

• ostatné dotácie z OÚ vo výške 16 451,- € v členení: 
- vzdelávacie poukazy       2 554,- €  
- príspevok na lyžiarsky kurz     5 850,- € 
- odchodné        3 941,- € 
- mimoriadne výsledky žiakov        400,- € 
- maturity           145,- € 
- mimoriadne odmeny pandémia     3 286,- € 
- rekreačné poukazy         275,- € 

• dohodovacie konanie vo výške 20 762,- €. 
 

2. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiaka Základnej školy: 

c) Normatívny príspevok na žiaka v kalendárnom roku 2020:    1 989,80 € 
Počet žiakov:         277 žiakov 

d) Celková dotácia zo štátneho rozpočtu v školskom roku 2020:  536 893,- € 

• normatívne prostriedky vo výške 506 157,- € 

• ostatné dotácie z OÚ vo výške 28 966,-€ v členení: 
- vzdelávacie poukazy      1 120,- €  
- príspevok na Školu v prírode     3 500,- € 
- odchodné        1 373,- € 
- príspevok na učebnice      9 501,- € 
- mimoriadne odmeny pandémia     3 286,- € 
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- príspevok na dezinfekciu pandémia    6 171,- € 
- príspevok na dištančné vzdelávanie    4 000,- € 
- rekreačné poukazy          15,- € 

• dohodovacie konanie vo výške 1 770,- €. 
 

3. Dotácia zo štátneho rozpočtu na dieťa v Materskej škole: 

e) Normatívny príspevok na dieťa v kalendárnom roku 2020:    14,71 € 
Počet detí:         41 detí 

f) Celková dotácia zo štátneho rozpočtu v kalendárnom roku 2020: 6 789,- € 
 

4. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich využitia v členení podľa 
financovaných aktivít: 

Príspevok na vzdelávacie poukazy  v celkovej výške 3 674,- € bol čerpaný na mzdové 
náklady pedagogických zamestnancov v rámci záujmovej činnosti žiakov v sume 1 255,33€, 
vrátane odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní. Ďalšie finančné prostriedky boli 
použité na úhradu faktúry za vykurovanie, upratovanie a nákup učebných pomôcok 
a spotrebného materiálu na činnosť krúžkov vo výške 2 418,67,- €. 

Z príspevku za mimoriadne výsledky žiakov (400,- €) sme vo výške 213,98,- € použili na 
nákup športových dresov a 186,02,- € sme použili na dofinancovanie úhrady energií za 
priestory telocvične. 

Použitie ostatných dotácií bolo viazané a všetky pridelené finančné prostriedky sme použili 
na úhradu nákladov spojených s realizáciou lyžiarskeho kurzu a školy v prírode, nákupu 
učebníc, nákupu dezinfekčných prostriedkov a dištančného vybavenia učební v dôsledku 
pandémie,  vyplatením odchodného.   

 
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov v kalendárnom roku 2020: 

Mimorozpočtové príjmy z grantov, darov a prenájmov:  21.248,94 €  

• Dary: 
- 7 011,11 € (dar na úhradu mzdových nákladov pre zahraničného lektora) 
- 17 040,- € (fin. prostriedky získané od Rady rodičov ZŠ, Rady rodičov GYM, OZ MŠ 

a Vzdelanie, n.f.) - z uvedených fin. prostriedkov boli nakúpené lavice, uhradené 
faktúry za  spotrebu plynu a pokrytie nevyhnutných nákladov prevádzky školskej 
jedálne v dôsledku pandémie. 

• Granty: 
- Rehole.sk: 1 070,-€ (nákup učebných pomôcok na katechézy a kníh do školskej 

knižnice) 
- Nadácia Veolia: 1 000,-€ (nákup tabletov na interaktívne vyučovanie) 
- VÚB: 1 499,-€ (nákup pomôcok na TSV pre 1.stupeň + úložné boxy) 
- Férová nadácia O2: 4 000,-€ (realizácia protišmykového náteru v telocvični, 

volejbalové siete, lopty) 

• Prenájom priestorov: 
- spolu za prenájmy: 15 676,85 €  (vykrytie nákladov spojených s úhradou energií, 

upratovacích služieb, čistiacich potrieb, opráv) 

• Iné príjmy: 
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- 11 717,00 poplatky rodičov za prevádzku Školského klubu detí (dofinancovanie 
mzdových nákladov a pokrytie nákladov spojených s úhradami faktúr za energie, 
upratovanie, nákup spotrebného materiálu na činnosť školského klubu detí) 

- 14 712,27  poplatky rodičov za prevádzku Materskej školy (dofinancovanie 
mzdových nákladov a pokrytie nákladov spojených s úhradami faktúr za energie, 
nákup učebných pomôcok a spotrebného materiálu na činnosť materskej školy)  

 
 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (§ 2 ods. 1 písm. k) 
 

Silné stránky 
• podpora zriaďovateľa 

• spolupráca členov vedenia školy 

• komunikácia vedenia školy s členmi vedení 
sesterských škôl v Trnave 

• kvalifikovanosť/odbornosť pedagogických 
zamestnancov 

• duchovná formácia detí, žiakov a pedagógov 
v spolupráci so sestrami uršulínkami, saleziánmi, 
redemptoristami a františkánmi 

• zamestnávanie školskej psychologičky na škole (od 
24.8.2021 aj školskej špeciálnej pedagogičky), 
spolupráca s CPPPaP 

• individuálna integrácia žiakov so ŠVVP 

• finančná a iná podpora zo strany Rodičovských rád, 
Vzdelanie, n.f. a OZ pri MŠ sv. Uršule  

• úspešné zapájanie žiakov do súťaží a turnajov 

• organizovanie exkurzií a rôznorodých aktivít pre deti a 
žiakov  

• ponuka Katechéz Dobrého Pastiera na I. stupni ZŠ 

• aktívny študentský život prostredníctvom činnosti 
Žiackej školskej rady (ŽŠR), spolupráca žiakov II. 
stupňa a študentov gymnázia v ŽŠR 

• vysoká úspešnosť absolventov v prijímacom konaní na 
VŠ 

• vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí do MŠ 

• vysoký záujem žiakov o osemročné gymnázium 

• umelecké odbory ZUŠ priamo v areáli školy 

• vlastná školská jedáleň 

• poloha školy v centre mesta, blízko zastávky 
električiek a Hlavnej stanice 

 

Slabé stránky 
• potreba asistentov učiteľa (opakovane 

nám nebola schválená dotácia z MŠVVaŠ 
SR) 

• nedostatok parkovacích miest pre 
rodičov žiakov a učiteľov 

• nedostatočná kapacita školskej jedálne 

• potreba obnovy priestorov školskej 
jedálne 

• nepostačujúce priestory na športové 
aktivity (telocvične, školský dvor) 

• problémy s internetovým pripojením, 
obzvlášť pri kombinovanom vyučovaní 

• na škole chýba školský kaplán  

• nedostatočné platové ohodnotenie 
zamestnancov, nepostačujúce financie 
na mzdy, prevádzkové náklady, 
rekonštrukciu priestorov, profesijný 
rozvoj pedagógov a rozvoj výchovno-
vzdelávacieho procesu 

• nízka vnútorná motivácia žiakov 
 

Príležitosti 
• vnútorná motivácia viacerých pedagógov, záujem 

pracovať na vlastnom sebarozvoji 

• spolupráca medzi org. zložkami školy a medzi žiakmi 

jednotlivých org. zložiek školy (napr. zdobenie 

medovníkov, animátori mladším žiakom, doučovanie, 

čítanie rozprávok deťom MŠ, spoločná účasť žiakov II. 

Riziká 
• zvyšovanie výdavkov na prevádzku, vyšší 

nárast výdavkov na hygienické potreby 

• obmedzovanie činnosti školy, prezenčného 
vyučovania a mimoškolských aktivít 
v súvislosti s mimoriadnou situáciou, 
zapríčinenou šírením ochorenia COVID-19 

• pokles finančných prostriedkov 
z prenájmov a finančných prostriedkov na 
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stupňa a gymnázia na sv. omšiach, krúžkoch a v Žiackej 

školskej rade a pod.) 

• modernizovanie web stránok org. zložiek školy  

• spolupráca pedagógov II. stupňa ZŠ a gymnázia v rámci 

činnosti predmetových komisií 

• zavádzanie prvkov mentoringu a zdieľania príkladov 

dobrej praxe medzi učiteľmi 

• dobré podmienky pre vzdelávanie a krúžkovú činnosť 

žiakov 

• možnosti prenajímania tried a telocviční 

v mimovyučovacom čase 

• zapojenie sa do projektových výziev prostredníctvom 

spolupráce fundraiser – učiteľ – rodič 

• spolupráca s absolventmi školy 

• spolupráca s uršulínskymi školami v Trnave a vo svete  

• progresívnejší marketing, prezentovanie školy na 

verejnosti 

režijné náklady v súvislosti s mimoriadnou 
situáciou zapríčinenou šírením ochorenia 
COVID-19 

• obmedzovanie počtu žiakov gymnázií zo 
strany štátu 

• klesajúci záujem žiakov o 4-ročné 
gymnázium, vysoký počet gymnázií v 
Bratislave 

• obmedzovanie prístupu áut do ulíc v okolí 
školy 
 

 
 
 

Ďalšie informácie o škole – iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské 
zariadenie podstatné (§ 2 ods. 5 písm. d) 
 
Zmeny v organizácii vyučovania na jednotlivých stupňoch školy v školskom roku 2020/2021: 

Stupeň školy Zmena v organizácii vyučovania: Termín 
Číslo rozhodnutia 
ministra školstva 

Gymnázium –  
1.- 4. ročník 

mimoriadne prerušenie školského 
vyučovania v stredných školách s 
výnimkou školského vyučovania v 
prvom až štvrtom ročníku osemročného 
vzdelávacieho programu v strednej 
škole 

od 
12.10.2020 

2020/17294:1-A1810 

ZŠ II. stupeň 
a gymnázium (všetky 
ročníky) 

mimoriadne prerušenie školského 

vyučovania v základných školách pre 
žiakov v piatom až deviatom ročníku 
a v stredných školách 

od 
26.10.2020 

2020/17949:1-A1810 

 
 
 
 
MŠ, ZŠ I. stupeň 
 
 
 
 
 
 
 

mimoriadne prerušenie školského 

vyučovania v školách a prevádzky 
školských zariadení okrem: 
▪ materských škôl a špeciálnych 

materských škôl pre deti zákonných 

zástupcov pracujúcich v kritickej 

infraštruktúre a pre deti zákonných 

zástupcov, ktorým povaha práce 

neumožňuje vykonávať ju z 

domácnosti, ak to prevádzkové 

podmienky umožňujú a rozhodne tak 

zriaďovateľ 

od 
11.1.2021 

2021/9418:2-A1810 
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▪ školských klubov detí pre deti 

zákonných zástupcov pracujúcich v 

kritickej infraštruktúre a pre deti 

zákonných zástupcov, ktorým povaha 

práce neumožňuje vykonávať ju z 

domácnosti, ak to prevádzkové 

podmienky umožňujú a rozhodne tak 

zriaďovateľ 

 
 
MŠ, ZŠ I. stupeň 

obnovenie školského vyučovania  v: 

a) materských školách, špeciálnych 
materských školách a materských 
školách pri zdravotníckych zariadeniach, 
b) základných školách na prvom stupni 
- potrebný test zamestnancov a 
zákonného zástupcu 

od 
16.2.2021 

2021/10079:1-A1810 

 
 
MŠ, ZŠ I. stupeň 

obnovenie školského vyučovania  v: 
a) materských školách, špeciálnych 
materských školách a materských 
školách pri zdravotníckych zariadeniach, 
prednostne pre deti zamestnancov s 
nevyhnutným prezenčným výkonom 
práce 
b) základných školách na prvom stupni, 
prednostne pre deti zamestnancov s 
nevyhnutným prezenčným výkonom 
práce 
 

od 
8.3.2021 
do 
11.4.2021 

2021/10079:2-A1810 

MŠ 
ZŠ I. stupeň 
maturanti 

obnovenie školského vyučovania  v: 
a) materských školách, špeciálnych 
materských školách a materských 
školách pri zdravotníckych zariadeniach, 
b) základných školách na prvom stupni 
c) stredných školách v posledných 
ročníkoch 

od 
12.4.2021 

2021/11929:1-A1810 

8. ročník ZŠ 

obnovenie školského vyučovania v 
a) základných školách v končiacich 
ročníkoch (8. a 9. ročník) okrem 
končiacich ročníkov základných škôl v 
rámci okresu zaradeného uznesením 
vlády Slovenskej republiky podľa COVID 
AUTOMAT-u schváleného príslušným 
uznesením vlády Slovenskej republiky 
(ďalej len „COVID AUTOMAT“) do IV. 
stupňa varovania;  

od 
19.4.2021 

2021/12811:1-A1810 

5.-7. ročník ZŠ 

+ všetky ročníky 
gymnázia 

obnovenie školského vyučovania vo 
všetkých školách 

od 
26.4.2021 

2021/12811:1-A1810 
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Ďalšie informácie o škole – voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 5 písm. b) 

Žiaci mali možnosť rozvíjať svoje schopnosti v týchto záujmových útvaroch: 

 
Z dôvodu pandémie a dištančného vzdelávania nebolo v šk. roku 2020/2021 školám 
umožnené vykonávať záujmovú činnosť v prezenčnej forme. Riaditelia škôl mohli zabezpečiť 
podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou (Rozhodnutie ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11.10.2020) 

 

 

Ďalšie informácie o škole - spolupráca školy s rodičmi detí alebo žiakov alebo 
s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej 
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu 
(§ 2 ods. 5 písm. c) 
 
V školskom roku 2020/2021 sme sa napriek pandémii usilovali zvýšiť informovanosť rodičov 
detí/žiakov, upevňovať vzájomné vzťahy učiteľ–žiak–rodič a zároveň zapájať rodičov do diania 
školy prostredníctvom činností a aktivít, z ktorých spomenieme: 

• stretnutia rodičovského spoločenstva online formou a individuálne konzultácie 

rodičov s učiteľmi pri riešení výchovno-vzdelávacích otázok 

• informovanie rodičov o prospechu, dochádzke, výchovných opatreniach (vrátane 

pochvál) prostredníctvom internetovej žiackej knižky, mailovej komunikácie a správ 

cez systém Edupage  

• informovanie rodičov o zmenách v súvislosti s rozhodnutiami ministra školstva, 

usmerneniami MŠVVaŠ SR a ŠPÚ k prezenčnému a dištančnému vyučovaniu, Covid 

automatom a Covid školským semaforom; zisťovanie záujmu zákonných zástupcov 

žiakov a plnoletých žiakov o antigénové testovanie, testovanie kloktacími PCR testami 

a pod. 

• činnosť zástupcov tried z radov rodičov v Rade rodičov ZŠ, Rade rodičov gymnázia, OZ 

pri MŠ sv. Uršule, n. f. Vzdelanie + finančná podpora školy z vyzbieraných rodičovských 

príspevkov a 2%/ 3% z daní 

• činnosť zástupcov z radov rodičov v Rade školy 

• spolupráca so školskou psychologičkou (individuálne konzultácie, aj v online forme), 

spolupráca s CPPPaP na Brnianskej ul.; 

• pozvanie rodičov detí v MŠ na rozlúčku s predškolákmi v MŠ 

NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI KRÚŽKU ROČNÍK 

Debatný klub (online) Mgr. Lenka Muržicová gymnázium 

Taliančina (online) Mgr. Stanislav Gabčo gymnázium 

Chemický krúžok (online) Ing. Marta Poliaková maturanti 

Doučovanie zo SJL Mgr. Michaela Bereková 5. ročník ZŠ 
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• zaslanie videa rodičom detí MŠ O Šípovej Ruženke – divadielko detí MŠ namiesto 

tradičnej besiedky ku Dňu rodiny (Dňu matiek)  

• zaslanie vianočného priania rodičom detí MŠ v podobe videa 

• iniciatívy rodičov (napr. natretie parkovacích čiar, umiestnenie kochlíkovej zelene ku 

vchodom do budovy školy) 

• dotazník zameraný na spätnú väzbu o realizovaní dištančného vzdelávania na konci 

školského roka a iné. 

 

Ďalšie informácie o škole – duchovná starostlivosť o žiakov, učiteľov a rodičov 
(§ 2 ods. 5 písm. d) 
 
Vo výchovnom pláne katolíckej školy predstavuje Kristus základ: zjavuje a rozvíja nový zmysel 
existencie a život človeka premieňa tým, že ho uschopňuje žiť Božím spôsobom, čiže myslieť, 
chcieť i konať v duchu evanjelia a vytvoriť si z blahoslavenstiev normu pre život. Škola sa stáva 
katolíckou práve tým, že všetci členovia školského spoločenstva – aj keď v rozličnej miere – 
majú výraznú účasť na kresťanskom svetonázore, takže zásady evanjelia sú pre nich 
pravidlami výchovy, vnútornou motiváciou a konečným cieľom.   
 
Hlavnou úlohou školy vzhľadom na jej charakter (katolícka škola, uršulínska škola) je 
komplexná príprava žiakov všetkých zložiek školy: materská škola, základná škola a 
gymnázium na zaradenie sa do spoločnosti a na pokračovanie v ďalšom štúdium podľa 
jednotlivých zložiek a ich výchova v evanjeliovom duchu pravdy, slobody a lásky.  Preto všetky 
naše aktivity plánujeme tak, aby kvalitný výchovno-vzdelávací proces prebiehajúci v 
materiálno-technických podmienkach bol zastrešovaný kresťanskými hodnotami.  
 
V školskom roku 2020/2021 škola pri plnení tejto úlohy spolupracovala okrem sestier 
uršulínok najmä s Kongregáciou Najsvätejšieho Vykupiteľa (bratia redemptoristi), Rehoľou 
menších bratov – Františkánov, Provinciou Najsvätejšieho Spasiteľa na Slovensku, 
a Saleziánmi dona Bosca, ktorí zabezpečovali duchovnú starostlivosť o školu. Škola tiež 
pokračovala v spolupráci so spoločenstvom Eben Ezer, ktoré pripravuje najmä duchovné 
obnovy pre starších žiakov.  
 
Rímskokatolícke náboženstvo je povinným vyučovacím predmetom pre všetkých žiakov od 
1. ročníka ZŠ a vyučuje sa v každom ročníku s hodinovou dotáciou 2 vyučovacie hodiny 
týždenne. Žiaci môžu z tohto predmetu aj maturovať.  
 
V org. zložke ZŠ s MŠ sme vytvorili Átrium a zaviedli na hodinách rímskokatolíckeho 
náboženstva katechézy inšpirované Katechézami Dobrého Pastiera pre deti MŠ a žiakov 1. 
a 2. ročníka ZŠ. Átrium je špeciálne miesto, kde sa deti môžu viac sústrediť na budovanie 
vzťahu k Bohu. Deti vedieme cez rôzne katechézy individuálnym spôsobom, podľa ich potrieb 
a možností. Dávame im priestor na osobnú prácu s materiálom, ktorý sme pre nich vyrobili, 
na osobnú modlitbu a pomáhame im rásť vo viere a budovať živý a reálny vzťah s Bohom. 
Katechézy Dobrého Pastiera zároveň postupne pripravujú dieťa na prijatie sviatostí: 
Eucharistie a sviatosti birmovania, pričom rešpektujú vek, povahu, schopnosti a možnosti 
každého dieťaťa. 
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Aj v školskom roku 2020/2021 bola do rozvrhu hodín tried II. stupňa a gymnázia zaradená 
hodina s triednym učiteľom Serviam. Hodiny Serviam boli zamerané na oboznámenie žiakov 
školy s významom a posolstvom motta Serviam, implementovanie kresťanských hodnôt do 
výchovy a vzdelávania, povzbudenie žiakov k dobrovoľníctvu, upevňovanie vzťahov v triede a 
vzťahov medzi triedou a triednym učiteľom, ale aj rozvíjanie zručností ako time manažment 
a kritické myslenie. Počas dištančného vyučovania mali hodiny Serviam len žiaci gymnázia, 
nakoľko určenie Štátneho pedagogického ústavu o tzv. týždennej indikatívnej záťaži žiakov II. 
stupňa ZŠ (t. j. počet hodín, ktoré môžu žiaci venovať dištančnému vyučovaniu) neumožnilo 
zaradenie hodín Serviam do rozvrhu hodín.   
 
V súlade s poslaním školy sme počas uplynulého školského roka pripravili pre žiakov 
rôznorodé aktivity na rozvoj ich duchovnej formácie. Tieto sú súčasťou vyučovania, a preto 
je účasť na duchovných podujatiach organizovaných školou povinná pre všetkých žiakov 
a pedagógov školy. V prípade, že to pandemická situácia umožňovala: 

• žiaci/deti aj učitelia sa zúčastňovali spoločných liturgických slávení na konci školského 

roka, v dňoch prikázaných cirkevných sviatkov, ktoré pripadli na pracovné dni a vo 

sviatok sv. Uršule - patrónky školy (online streamovaná sv. omša pre žiakov II. stupňa ZŠ 

a gymnázia, ktorí boli na dištančnom vzdelávaní). Žiaci Základnej školy a Gymnázia, ktorí 

sa vzdelávali prezenčne, sa raz týždenne zúčastňovali svätých omší v školskej kaplnke, 

na ktorých sa aktívne podieľali jednotlivé triedy (čítanie Božieho slova, modlitieb 

veriacich, spev, hra na hudobných nástrojoch, miništrovanie atď.). V čase dištančného 

vyučovania a zákazu vychádzania boli sväté omše odslúžené na určený úmysel 

individuálne v komunitách rehoľných kňazov;  

• organizovali sme prípravu žiakov 3. ročníka ZŠ na prijatie Eucharistie a stretnutia 

rodičov prvoprijímajúcich detí s kňazom, ktoré boli zamerané na duchovné posilnenie;  

• sviatok sv. Uršule, patrónky školy, sme oslávili s triedami programom v jednotlivých 

triedach alebo v prírode; organizovali sme slávnostné prijatie žiakov 1. ročníka ZŠ a 

primy do uršulínskej rodiny (v školskej kaplnke); 
• pomáhali sme žiakom s prípravou na účasť v biblickej olympiáde; 

• propagovali sme charitatívnu činnosť a zbierkové aktivity online formou a iné. 


