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ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV
Počet žiakov
I. stupeň
II. stupeň
Počet tried
I. stupeň
II. stupeň

1 098
519
579
23
24

Poruchy učenia,pozornosti a správania
Individuálny prístup pre žiakov

102
86

Školský klub
deti
oddelenia

434
16

ÚDAJE O POČTE ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA, ÚSPEŠNOSŤ ŽIAKOV
NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH
Zápis do 1. ročníka
Odklady
Počet neprijatých žiakov

162
28
3

Počet končiacich žiakov
Počet končiacich žiakov 5.ročníka
Počet končiacich žiakov 7.ročníka
Počet končiacich žiakov 8.ročníka
Počet končiacich žiakov 9.ročníka
odchod na gymnázium
Odchod na SŠ a ZSŠ
Odchod na SOU

16
0
10
113
44
83
7

Testovanie T-5
Slovenský jazyk priemer SR
Slovenský jazyk priemer ZŠ
Matematika priemer SR
Matematika priemer ZŠ

58.4 %
67.4 %
59.3 %
70.9 %

Testovanie T-9
Slovenský jazyk priemer SR
Slovenský jazyk priemer ZŠ
Matematika priemer SR
Matematika priemer ZŠ

62.3 %
59.2 %
63.1 %
62.4 %

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
Hodnotenie a klasifikácia žiakov
I.stupeň
po opravných skúškach
II.stupeň
po opravných skúškach

prospel
518
519
575
577

neprospel
1

Správanie žiakov (znížené známky)
I. stupeň
II. stupeň

stupeň 2
1
6

stupeň 3

stupeň 4

2

1

Pokarhanie riaditeľom
I. stupeň
II. stupeň

22
56

Pochvala riaditeľa a ocenenia
I. stupeň
II. stupeň

26
105

Dochádzka vymeškané hodiny
I. stupeň
II. stupeň
neospravedlnené hodiny
I. stupeň
II. stupeň

38 592
63 774
21
562

ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV
učitelia
asistenti učiteľa
tréneri
špec.pedagógovia
vychovávatelia
admnistratívne sily
vedúca jedálne
kuchárky, pomocné sily kuchyňa
upratovačky
školník
údržba
SPOLU
Odbornosť učiteľov v %
I. stupeň
II. stupeň
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk

82
11
1
2
16
3
1
8
9
1
2
136

91.7 %
81.26%
100%
100%
100%

4
2

Matematika
Fyzika
Chémia
Biológia
Informatika
Dejepis
Geografia
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná a športová výchova
Náboženská výchova
Etická výchova
Občianska náuka
Technika
Mladý záchranár
Fenomény sveta

75%
0%
100%
84.85%
60%
100%
76%
95%
0%
100%
100%
33%
58%
21%
95%
100%

ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV
Vzdelávanie učiteľov celoročné
Funkčné vzdelávanie
Funkčné inovačné vzdelávanie
špeciálna pedagogika
prípravné atestácie
aktualizačné vzdelávanie
DPŠ
kvalifikačné vzdelávanie

2
1
1
4
6
2
2

Vzdelávanie učiteľov jednorázové
gramotnosť čítania
medzinárodná konf. Inklúzia v praxi
žiaci s ADHD
vyučovanie cudzích jazykov
Umenie dospievať
workshop chémia
tvorivé dielne - Sviatok slovenčiny
Fenomény sveta
práca s problematickou rodinou
rozvoj komunikačných zručností
seminár náboženskej výchovy
aktualizácia údajov RIS
elektronická schránka školy
zákon o pedagogických zamestnancoch
rekreačné poukazy
mzdy, dane, sociálne veci
registratúrny poriadok
porada vedúcich ŠJ a kuchárok

3
2
2
3
17
1
2
5
2
3
3
2
2
2
1
1
1
2

ukončené
ukončené
pokračuje
pokračuje
ukončené
1 ukončené
pokračuje

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI
Predmetové súťaže

Pytagoriáda
olympiáda matematika
olympiáda AJ
olympiáda biblia
olympiáda geografia
olympiáda biológia
olympiáda dejepis
olympiáda chémia
Klokanko
Klokan
Všetkovedko
Maxík
Maks
Expert
Šaliansky Maťko
Hviezdoslavov Kubín
Zlatá podkova, zlaté pero a zlatý vlas

počty
zapojených
žiakov
13
3
2
1
8
4
3
1
141
13
11
19
10
15
3
5
2

Pavol Dobšinský
mladý záchranár
Slávik Slovenska
Populárna hudba ŽO
English star

2 družstvá
4
2
157

umiestnenie
9 úspešní
1 úspešný
úspešní
1. miesto kraj
5 úspešných okres, 1 postup na kraj
1 úspešný
2. a 3. miesto okres
4. miesto okres, 3. miesto kraj
6 žiakov nad 93 %
2 žiaci nad 90 %

2. miesto okres
1. a 2. miesto okres
1. miesto okres,
účasť na celoslovenskom kole
3. miesto okres
1.; 2. a 3. miesto okres
1. a 3. miesto okres

Výtvarné súťaže
Červená stužka AIDS
Slovensko - krajina v srdci Európy
Vták roka
Krásy našej záhrady
Vesmír očami detí
Požiar v domácnosti
Milan Rastislav Štefánik
Veď aj ja som záchranár
Celkovo sme do výtvarných súťaží zaslali 78 prác. Žiaľ, organizátori niektorých súťaží nerobia
žiadne vyhodnotenie.

Športové súťaže
Mc Donald cup - futbal
Futbal mladší žiaci
Futbal starší žiaci
Futbal mladšie žiačky
volejbal MIDI
volejbal
stolný tenis
cezpoľný beh
Mladý záchranár CO
bedminton - dievčatá
bedminton - chlapci
atletika - dievčatá
atletika - chlapci

2. miesto okres
1. miesto okres, 1. miesto kraj,
6. miesto SR
3. miesto okres, 3. miesto kraj
1. miesto okres, 5. miesto kraj
1. miesto oblasť, 4. miesto kraj
1. miesto okres, 5. miesto kraj
4. miesto okres
1. miesto okres, 3. miesto kraj
2. miesto okres, 11. miesto kraj
1. miesto okres, 4. miesto kraj
1. miesto okres, 3. miesto kraj
1. miesto okres, 5. miesto kraj
1. miesto okres, 6. miesto kraj

Školské aktivity
Pasovanie prvákov
prezentácia športových klubov
spolupráca s Mestskou knižnicou
Zber papiera
Zber plastových vrchnákov
Tehlička pre Indiu
Vianocčný bazárik

Dopravná výchova
Kurz spoločenských tancov
Hodina pre starkých
Vianočná akadémia v spolupráci so ZUŠ
Deň otvorených dverí pre predškolákov
Týždeň knižníc - besedy so spisovateľmi
Čas premien
Majáles
Beh o kyticu triedneho učiteľa
Vyhodnocovacia akadémia
Tesco projekt - Darujte vianoce - výhra
Vy rozhodujete, my pomáhame - výhra

9.A
1. - 5. ročník
1. stupeň + 5. ročník

386,00 €
1 005, 40 €
nákup kníh do školskej knižnice,
nálepky na schody a futbalové bránky
9. ročník

7. ročník

150€ venovaná klientom
Domova seniorov
1 300€ na voľnočasové aktivity žiakov

Voľnočasové aktivity
Krúžková cinnosť školy (68,5% žiakov)
Voľnočasové aktivity iných organizácií
E-STAR - jazyková škola pre I. stupeň
Zumba
Hip-hop
Exkurzie a vzdelávacie výlety, návštevy múzeí
Carnuntum, Rakúsko
Požiarna zbrojnica, Šamorín
Šamorínsky pátrači
Mohyla M.R. Štefánika, Bradlo
VIDA Science Center, Brno
Múzeum Holocaustu, Sereď
Múzeum, Bratislava
Botanická záhrada, Bratislava
Piešťany, BA, Záhorie, Horná Nitra
Včelárstvo, Devín
Červený kameň
Kids House, Bratislava
Trnava
Komárno

6. ročník
2. ročník
2. ročník
výber žiakov
2. a 4. ročník
8.-9.ročník
6. ročník
5. ročník
4. ročník
2. ročník
2. ročník
1. ročník
3. ročník
4. ročník

Hviezdáreň, Hlohovec

4. ročník

Kultúrne podujatia a výchovné koncerty
MsKS, Šamorín
SND o čarovnej flaute
Opera "Nepredajme nevestu"
Muzikál "Bambuľka"
Divadelné predstavenie "Bajaja"
Čarodejník z krajiny OZ
Divadelné predstavenie "Tajný denník Molla"
Lomidrevo
Modrý vták
Filmové predstavenie v AJ
Vianočná a tanečná akadémia (ZUŠ)

4 výchovné koncerty
5. ročník
6. ročník
1. a 2. ročník
2. ročník
2. ročník
7. ročník
3. ročník
7. ročník
výber žiakov
celá škola

Aktivity v rámci ŠKD
Šarkaniáda
Jesenná dekorácia z plodov
Halloweenská diskotéka
Vianočné besiedky
Maškarný ples
Valentínska výzdoba
Deň učiteľov - výzdoba sály
Deň matiek - výzdoba sály
Deň detí
Kino Tuli cinema
Čistenie mesta
Rozlúčková diskotéka

ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ
Úspešne vzdelávať každého (5 asistentov)

financovaný z ESF
zapojené triedy

Finančná gramotnosť
exkurzia do NBS
Čitateľská gramotnosť
beseda s P. N. Džerengovou
beseda s V. Kamenickou
beseda s K. Balúchovou
čitateľské kútiky v triedach
odber časopisov Vrabček, Adamko
Zdravotný životný štýl
Deň ústnej hygieny
Deň jabĺk
Deň zdravej výživy
Kurz korčuľovania
Plavecký výcvik
Škola v prírode
Lyžiarsky výcvikový kurz
Kurz ochrany človeka a prírody
Environmentálna výchova
Fenomény sveta
Deň Zeme
Triedenie odpadu
Dunajský majster umenia

9. ročník

2. ročník
7. ročník
4. ročník

1. a 2. ročník

1. stupeň
5. ročník
3. ročník
7. ročník
celá škola

5. ročník

súťaž s medzinárodnou
účasťou - 3. miesto

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE
V školskom roku 2018/2019 sme nemali inšpekciu.

ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH
PODMIENKACH ŠKOLY
učebne spolu
z toho:
kmeňové učebne
učebne IKT
učebňa chémie
dielne
cvična kuchynka
veľká a malá telocvičňa
ihrisko s umelou trávou
školský dvor
kabinety
Použitie finančných prostriedkov
- oprava kanalizácie v Baraku 1 /výmena potrubia + betonárske práce/
- výsadba zelene vo vstupnom areáli školy
- nalepenie protišmykových pások na schody na schodišti hlavnej budovy
- povrchová úprava parkiet v telocvičniach školy /brúsenie, lakovanie, čiary/
- nákup školského nábytku - 55 súprav (1 lavica + 2 stoličky)
- výmena hlavnej brány zo Školskej ulice
- výmena drevených okien na plastové v hlavnej budove (2 ks)
- montáž elektroinštalácie v počítačovej triede
- montáž počítačovej siete v prízemí hlavnej budovy
- maliarske práce – 6 tried, 1 kabinet
- výmena podlahovej krytiny v kabinete cudzích jazykov
- oprava vonkajšej steny schodišťa plynovej kotolne po opadaných kachličkách
- montáž ochranných sieťok proti hmyzu v Školskej jedálni a v dvoch triedach
na II. poschodí prístavby školy
- odstránenie havárie na vodovodnom potrubí v suteréne hlavnej budovy
Modernizácia všeobecného inventára:
- chladnička 1 ks
- projektory 9 ks
- tlačiarne a multifunkčné zariadenia 3 ks
- počítače 2 ks
- notebooky 5 ks
- kopírky 2 ks
- interaktívne tabule 6 ks
- keramické tabule 2 ks
- nábytok do zborovní v barakoch
- telocvičné náradie a pomôcky na hodiny telesnej výchovy
- kuchynské pomôcky do Školskej jedálne
- závesy do tried
- garniže do tried

59
49
5
1
1
1
2
1
1
20

Nedostatky v materiálno-technickom zabezpečení školy:
- zastaralé hygienické zariadenia v prístavbe školy
- chýba športová hala (malá a veľká TV nepostačuje)
- nevyhovujúci stav bočnej príjazdovej cesty do školského areálu
- žiaci I. stupňa absolvujú hodiny TV v zápasníckej hale pri škole
- nevyhovujúce osvetlenie v hlavnej budove školy

ÚDAJE O FINANĆNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ
VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY

Dotácia zo štátneho rozpočtu
tovary a služby
mzdy
odvody
školské potreby
odchodné zamestnanci
cestovné žiakov
asistenti učiteľa
SPOLU

266 322,00 €
1 216 571,13 €
425 200,00 €
483,00 €
1 912,00 €
34 303,00 €
30 858,00 €
1 975 649,13 €

Dotácia mesta Šamorín
učebné pomôcky
mažoretky
obnova elektroinštalácie ŠJ
maliarske a murárske práce ŠJ
obnova vodoinštalácie ŠJ
SPOLU

1 700,00 € interaktívne tabule
500,00 €
4 557,24 €
6 743,00 €
3 213,00 €
16 713,24 €

Kapitálové výdavky
informačný systém ŠJ
modernizácia zariadení ŠJ
nová vzduchotechnika ŠJ
SPOLU

4 757,77 €
32 326,52 €
23 770,79 €
60 855,08 €

Príspevky rodičov za ŠKD
Prenájmy (bufet, TV)
SPOLU

26 658,00 €
6 202,58 €
32 860,58 €

Vzdelávacie poukazy
z toho nákupy
z toho odmeny
Zostatok

23 904,00 €
4 274,32 €
19 629,68 €
0,00 €

Iné finančné prostriedky
Finančné príspevky získané od rodičov a spôsob ich použitia
Dobrovoľný príspevok od rodičov
Dary a príspevky
Korčuľovanie
Zostatok z minulého roka
Spolu:

12 620,00 €
7 544,71 €
930,00 €
279,30 €
21 374,01 €

Použitie
Cestovné pre žiakov na súťaže
Doprava sponzorská
Úprava školského dvora
Reflexné vesty + potlač
Deň detí
Deň učiteľov
Deň otvorených dverí, zápis
Mikuláš
Motýlia záhrada
Ocenenia žiakov
Rozlúčka deviatakov
Vianočný bazárik
Andersenova noc
Mažoretky
Nákup lyží
Prenájom ľadovej plochy
učebné pomôcky
Ostatné služby (poštovné)
Bankové poplatky
Spolu:

2 545,96 €
575,00 €
281,50 €
480,00 €
2 599,85 €
398,80 €
400,00 €
1 425,60 €
152,00 €
460,50 €
150,00 €
209,41 €
305,02 €
573,79 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 151,73 €
29,35 €
176,32 €
13 914,83 €

2% daň
Zostatok z minulého roka
Použitie
učebné pomôcky
notárske poplatky
Zostatok
Zostatok na účte k 31.07.2019
Zostatok v pokladni k 31.07.2019

722,50 €
656,60 €
65,90 €
0,00 €
5 634,77 €
3 000,00 €

CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE
ROZVOJA ŠKOLY A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA
Všetky ciele, ktoré si škola určila sa v prevažnej miere podarilo splniť.
a) Skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti. Vedenie školy podporuje ďalšie vzdelávanie
pedagógov a inovačné metódy vo vyučovaní, využite IKT
b) trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy (futbal)
c) trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka
d) práca v záujmových krúžkoch
e) lyžiarsky a plavecký výcvik, korčuľovanie
f) škola v prírode
g) zber papiera
h) webová stránka
i) podchytenie aktivít rodičov a verejnosti na pomoc škole
j) obnova exteriéru a interiéru školy
Pozitívne výsledky:
Pri plnení hlavných úloh školy sme vychádzali z pedagogicko-organizačných pokynov
MŠ SR a pokynov zriaďovateľa.
- uplatňovali sme tvorivo-humanistickú koncepciu výchovy a vzdelávania
- zvýšená pozornosť bola venovaná úlohám v oblasti diskriminácie, rasizmu,
prevencie proti šíreniu drog, kriminalite a ostatným negatívnym javom,
výchove manželstvu a rodičovstvu, environmentálnej výchove a zdravému životnému štýlu
- vedenie kladne hodnotí prácu psychológa a školského špeciálneho pedagóga
- využívali sme diferencovaný a individuálny prístup k žiakom, zlepšovala sa klíma školy
- dosiahli sme výborné výsledky, vo všetkých súťažiach máme prvenstvá v rámci
okresu a postup a úspechy na úrovni kraja zo slovenského jazyka, chémie,
geografie, biológie, cudzích jazykov, výtvarných a športových súťaží
- zapájali sme sa do projektov (viď projekty)
- využívali sme systémy pochvál a odmien, pravidelné hodnotenie správania za účelom
výchovy k pozitívnemu správaniu, výchovné problémy sa riešili na metodickom združení
triednych učiteľov, vo výchovnej komisii
- veľmi dobrá bola spolupráca s výborom RZ
Negatívne výsledky:
Nepodarilo sa docieliť uspokojivú spoluprácu s rodičmi žiakov, aj keď možno
konštatovať, že ich aktivita smerovaná na pomoc škole sa zlepšila.
Niektorí žiaci mali problémy so správaním. Vyskytovali sa hlavne z dôvodu málo
podnetného rodinného prostredia. Dôvodom vysokého počtu vymeškaných
hodín bola chorobnosť a záškoláctvo.
Pri záškoláctve nie je vo viacerých prípadoch nápomocná ani spolupráca s rodičmi
ani so sociálnym úradom.

Opatrenia:

- dôsledné monitorovanie správania žiakov a operatívna spolupráca s rodičmi, školským
psychológom, výchovným poradcom a sociálnym úradom
- vplývať na rodičov, aby sledovali voľno-časové aktivity svojich detí
- zabezpečiť pútavý program pre žiakov mimo vyučovania formou krúžkov, ŠKD

OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY, A OBLASTI,
V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY VRÁTANE NÁVRHOV OPATRENÍ
SWOT analýza
Silné stránky
- orientácia školy na výučbu cudzích jazykov
- odbornosť vyučovania
- výsledky celoplošného testovania žiakov 5. ročníka
- vybavenie školy výpočtovou technikou
- bohatá záujmová činnosť
- pravidelne aktualizovaná webová stránka školy
- úspechy žiakov v rôznych súťažiach, práca s talentovanými žiakmi
- školský špeciálny pedagóg
- estetické prostredie (interiér aj exteriér)
- záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie
- práca v projektoch
- kvalitná práca výchovného poradcu
- poskytovanie kvalitnej pomoci integrovaným žiakom
- spolupráca s mestom, MŠ, ZUŠ
Slabé stránky:
- chýbajú odborné učebne
- chýba športová hala
- výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ročníka
- problémy s disciplínou žiakov
- spolupráca s rodičmi problémových žiakov
- aktívnejší a dôslednejší prístup časti pedagógov na riešení problémov
- slabá motivácia žiakov
Návrhy opatrení
- v oblasti financovania využiť všetky dostupné možnosti získania ďalších prostriedkov z fondov,
projektov, sponzorských darov, 2% dane z príjmu
- k zvýšeniu motivácie žiakov využívať alternatívne a inovatívne metódy, aktivizujúce formy
a metódy práce učiteľa
- zapájať učiteľov do všetkých foriem vzdelávania, ktoré pomôžu škole skvalitniť
výchovno-vzdelávací proces
- dôslednejšie realizovať jednotný postup pedagogického zboru pri dodržiavaní školského poriadku
- dosiahnuť kvalitatívne vyššiu úroveň organizátorskej a výchovnej práce triednych
učiteľov formou ďalšieho vzdelávania
- v maximálnej miere uplatňovať humanizačné prvky vo výchovno-vzdelávacom procese

Správa bola vypracovaná na základe podkladov vedúcich MZ, PK, triednych učiteľov, vedúcich
záujmových krúžkov a ostatných pedagogických zamestnancov.
Na dosiahnutie zámerov školy a úspešného plnenia hlavných úloh a cieľov vychádzajúcich z plánu
práce školy je potrebné:
- udržať stabilizovaný pedagogický kolektív
- kolektív, ktorému záleží na výsledkoch svojej práce, na dobrom mene školy v regióne a medzi
rodičovskou verejnosťou

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 schválená na pedagogickej rade
dňa 30.08.2019.

Prílohy:
1. Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu
2. Priemerný prospech z jednotlivých predmetov v ročníkoch
3. Výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ročníka

Mgr. Magdaléna Vajasová
riaditeľka školy

