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Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

        1.  Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

  2.  Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 435 z 18.12.2020  o štruktúre a obsahu   

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

       zariadení. 

3. Plánu práce ZŠ Dunajská Lužná na školský rok 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Základnej školy Dunajská Lužná za školský rok 2021/2022 
 

 

 

 

1.Základné identifikačné údaje o škole  zriaďovateľovi: 

 
A/ ZŠ 

Adresa:  
ZŠ 

Školská 257/22  

900 42 Dunajská Lužná 

 

Adresa elokovaného pracoviska 1: 

Košariská 192/42 

900 42 Dunajská Lužná 

 

Adresa elokovaného pracoviska 2: 

Námestie sv. Martina 1 

900 42 Dunajská Lužná 

 

Forma: rozpočtová organizácia  

 

Telefónne číslo: RŠ a asistentka RŠ 02/45980 229           

Mobil: RŠ 0911 444 355 

 ŠKD 1 0948 400 314 

 ŠKD 2 0948 404 777 

             Personalistka a mzdová účtovníčka: 0910 544 257 

             Účtovníčka: 45981369         

 

e-mailová adresa školy: iveta.slobodnikova@zsdunajskaluzna.sk 

 

web: zsdunajskaluzna.sk 

  

IČO:36062260 

DIČ:2021621162 

 
Základná škola má právnu subjektivitu. Je plnoorganizovaná škola.  

 

 

b/Zriaďovateľ: Obec Dunajská Lužná 

 

Adresa obecného úradu:  
Jánošíkovská 466/7 

900 42 Dunajská Lužná 

  

Telefónne číslo: 02/402 598 11 

e-mailová adresa: info@dunajskaluzna.sk 

 

 

 

 

mailto:iveta.slobodnikova@zsdunajskaluzna.sk
https://www.google.com/search?q=obec+Dunajsk%C3%A1+Lu%C5%BEn%C3%A1+kontakty&oq=obec+Dunajsk%C3%A1+Lu%C5%BEn%C3%A1+kontakty&aqs=chrome..69i57j0i22i30.10960j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:info@dunajskaluzna.sk


 

2.Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

PaedDr. Iveta Slobodníková riaditeľka školy od 1.7.2012 – štvrté funkčné 

obdobie 

Mgr. Jana Škrhová zástupkyňa riaditeľky školy  pre 1. stupeň 

Ing. Michaela Luteránová zástupkyňa riaditeľky školy pre  2. stupeň 

Mária Plačková zástupkyňa riaditeľky školy pre  2. stupeň 

Katarína Blizniaková vedúca vychovávateľka ŠKD 

 Poznámka: Školská jedáleň a vývarovňa je samostatný právny subjekt. 

 

 

3.Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

3.1 Údaje o rade školy: 

Rada školy pri ZŠ Dunajská Lužná bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov po voľbách dňa 27.11.2019. Obdobie, v ktorom vykonáva svoju činnosť trvá 

v zmysle legislatívy 4 roky /do 26.11. 2023/. 

 

 

Členovia rady školy: 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   

1 JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak predseda rodičov 

2 Ing. Jozef Kundlák podpredseda rodičov 

3 MUDr. Miroslava Hercová člen zriaďovateľa 

4 Ing. Marek Ličák, PhD. člen zriaďovateľa  

5 Mgr. Daniel Mikloško člen zriaďovateľa 

6 Mgr. Juraj Vydarený člen zriaďovateľa 

7 Mgr. Darina Kováčová člen pedag. zamestnancov školy 

8 Mgr. Martina Ceizelová člen pedag. zamestnancov školy 

9 Mária Hrajnohová člen nepedagogických zamestnancov školy 

10 Ing. Adriana Vláčilová               člen rodičov 

11 Mgr. Ivana Gallé člen rodičov 

 

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2021/2022: 

 

Činnosť rady školy možno charakterizovať ako veľmi  aktívnu a pre školský život veľmi prospešnú. 

Jej členovia sa pravidelne stretali na pracovných schôdzkach v areáli školy. 

Predmetom stretnutí boli nasledovné témy: 

1. vyjadrenia  k aktuálnym otázkam školského života 

2. demografický vývoj v obci a s ním súvisiaca potreba nových priestorov na vzdelávanie 

3. príprava výstavby nového bloku školy – G blok 

4. príprava Dňa učiteľov. 

 

Predseda a členovia rady školy sú aktívni, dávajú najavo záujem o školský život, prispievajú ku 

skvalitneniu školského života.  K zlepšeniu organizácie  a riadenia školy prispievajú  reálnymi 

podnetmi. Pán predseda rady školy Pavol Adamčiak sa zapojil do organizácie Dňa učiteľov, ktorý 

má  vysokú úroveň a zamestnanci školy si jeho prístup vážia.  Pán predseda  priebežne navštevuje 

vedenie školy s cieľom zistiť, v čom by škola potrebovala pomôcť a je pravidelným hosťom pri 

slávnostných zhromaždeniach na začiatku a konci školského roka. Žiaci a učitelia vnímajú činnosť 

rady školy a vystupovanie jej predsedu ako integrálnu súčasť života školy. Vedenie školy oceňuje, 

že rada školy nepracuje formálne, ale je skutočným pomocníkom pri presadzovaní záujmov školy. 



 

 

 

3.2 Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných  

           orgánoch riaditeľa školy:  

 

1. Prehľad poradných orgánov riaditeľa: 

 

      1.pedagogická rada 

      2.metodické združenie 

      3.predmetové komisie 

 

2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov školy: 

 

Pedagogická rada zasadala  7-krát počas školského roka. Jej úlohou bola /tak ako 

v každom šk. roku/ najmä analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov, rozbor plnenia plánu 

práce školy, analýza plnenia učebných plánov, časovo-tematických plánov, zanedbávanie 

povinnej školskej dochádzky, navrhovanie žiakov na výchovné opatrenia i odmeny, práca so 

zdravotne znevýhodnenými žiakmi a riešenie ďalších problémov súvisiacich s výchovno-

vzdelávacím procesom.  

Pedagogickú radu tvorili všetci pedagogickí zamestnanci školy vrátane vychovávateľov 

školského klubu detí, asistenta žiaka, asistenta učiteľa a odborných zamestnancov. 

Zápisnice z pedagogických porád písala a tabuľky spracúvala pani zástupkyňa Mária 

Plačková, Ing. Luteránová a PaedDr. Iveta Slobodníková. 

 

Metodické združenie 1. stupňa /skrátene MZ/ tvorili všetci pedagógovia 1. stupňa. Jeho 

predsedníčkou bola Mgr. Mariana Jurašiová. 

Metodické združenie pracovalo podľa svojho plánu, ktorý vychádzal z celoročného plánu 

školy na šk. rok 2021/2022 a zo Sprievodcu školským rokom, ktorý nahradil Pedagogicko-

organizačné pokyny. 

Na svojich stretnutiach sa združenie zaoberalo analýzou výchovno-vzdelávacích výsledkov 

žiakov 1. stupňa, analýzou výsledkov integrovaných žiakov, žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, pomocou odídencom z Ukrajiny, prípravou 

a organizáciou súťaží, olympiád, kultúrnych programov, exkurzií, školských výletov, 

výmenou pedagogických nápadov, skúseností a  spoluprácou s MŠ Dunajská Lužná. 

Metodické združenie pracovalo veľmi aktívne a zodpovedne. Z jeho práce bolo cítiť duch 

spolupráce a záujem posúvať veci dopredu. Aj vďaka kvalitnému vedeniu sa organizácia 

práce na 1. stupni neustále zlepšuje a odstraňujú sa nedostatky. 

 

 

Predmetové komisie /skrátene PK/ tvorili pedagógovia 2. stupňa. Novinkou bolo, že sme 

ich rozdelili nie podľa tematických okruhov, ale priamo podľa predmetov.  V ZŠ Dunajská 

Lužná pracovali tieto predmetové komisie: 

 

 Predmet Predseda 

MZ všetky Mgr. Jurašiová 

PK M Mgr. Kisková 

PK SJ Ing. Čúzyová 

PK AJ  Mgr. Cinová 

PK NJ  Mgr. Adámeková 

PK RJ Mgr. Pokorná 

PK D Mgr. Érseková 

PK G RNDr. Paľaga 

PK B RNDr. Kozáková 

PK F Ing. Luteránová 



 

PK CH Mgr. Jašeková 

PK ON  Mgr. Franková 

PK NV RK Mgr. Futejová 

PK NV E a.v. Mgr. Klátiková 

PK EV  Mgr. Ceizelová 

PK I Mgr. Érseková 

PK HV  Mgr. Pokorná 

PK VV Mgr. Brodzianska 

PK TV Mgr. Labis 

PK T  Mgr. Rehák 

PK FG Mgr. Čúzyová 

 

 

Náplň práce predmetových komisií bola totožná s náplňou práce metodického združenia. Na 

svojich stretnutiach sa zaoberalo analýzou výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 2. 

stupňa, analýzou výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

prípravou a organizáciou súťaží, olympiád, kultúrnych programov, exkurzií, školských 

výletov, výmenou pedagogických nápadov a skúseností, spôsobmi a formami dištančného 

vzdelávania. Rozdelenie PK podľa predmetov bolo efektívnejšie, pretože predmetom 

riešenia boli iba záležitosti konkrétneho predmetu. 

 

Činnosť MZ a PK bola kontrolovaná účasťou vedenia školy na ich zasadnutiach,  

hospitáciami na vyučovacích hodinách a účasťou vedenia školy na podujatiach a súťažiach 

týmito poradnými orgánmi uskutočňovanými.  

 

4.Údaje o žiakoch za školský rok 2021/2022 
4.1 Počet žiakov celej školy a ŠKD 

 

Ročník 

             Stav k 15. 9. 2021                                     /           Stav k 30. 6. 2022 

Počet  
tried 

Z toho 
špec. 
tried. 

Z toho 
 v 

špec. 
tried. 

Z toho 
integ. 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

Počet 
tried 

Z toho 
špec. 
tried. 

Počet 
žiakov 

Z toho 
v 

špec. 
tried. 

Z toho 
integ. 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 
v ŠKD 

1. 6 0 0 2 4 114 6 0 114 0 2 4 114 

2. 5 0 0 2 4 101 5 0 113 0 2 4 101 

3 5 0 0 2 4 84 6 0 115 0 2 4 84 

4. 5 0 0 8 4 72 5 0 127 0 8 4 72 

5. 5 0 0 6 0 0 4 0 111 0 6 0 0 

6. 4 0 0 9 0 0 4 0 82 0 9 0 0 

7. 4 0 0 8 0 0 4 0 94 0 8 0 0 

8. 3 0 0 10 0 0 3 0 85 0 10 0 0 

9. 3 0 0 9 0 0 3 0 60 0 9 0 0 

Spolu 40 0 0 56 16 383 38 0 901 0 56 16 371 

 

 
4.2 Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka 



 

 

 

Počet žiakov 
Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

       SPOLU NASTÚPI 

 

    ODKLADY 
  NEPRIJATÍ 

    

      DIEVČATÁ  

           /zápis/ 

 

 

NEZAŠKOLENÍ 

V MŠ 

 

SAMOSTAT

NÉ  

143 
129 13 1 74 2 6 

c 

 

 

4.3 Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy  

 

Stredné školy Prijatí žiaci 

z 9. roč. 

Prijatí žiaci 

z 8. roč. 

Prijatí žiaci  

zo 6. roč. 

Prijatí žiaci 

z 5.roč. 

Gymnázium 4-ročné 13 0  0  0 

Gymnázium bilingválne 0 7 0   0 

Gymnázium 8-ročné  0 0  0  10 

 Str. odb. školy 4-ročná 43  0  0  0 

Str. odborná 3-ročná bez 

maturity 

1 0 0  0 

SOU odbor 2-ročný 0 0 0 0 

Neprijatí/opak.roč. 2 0 0 0 

 Spolu v ročníku: 59 0 0 0 

CELKOM 59 7 0 10 

 

                      

 

4.4 Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou 

Kurz sa v tomto školskom roku neorganizoval. 

 

4.5 Žiaci, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí: 16 ž  

 

11 žiakov v priebehu školskej dochádzky na žiadosť rodičov robilo komisionálne skúšky 

z predmetov, ktoré v rozhodnutí určila riaditeľka školy. Sú to predmety, ako slovenský jazyk, 

geografia a dejepis /časť Slovensko/, ktoré nie sú zahrnuté vo vzdelávacom obsahu škôl v zahraničí. 

Žiaci, ktorých rodičia o komisionálne skúšky v tomto školskom roku nepožiadali, sú do vyššieho 

ročníka zapísaní podmienečne. 

1 žiak nerobí komisionálne skúšky, pretože v škole, ktorú navštevuje, sa učia i vyššie uvedené 

predmety. 

 

4.6 Žiaci, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v školách zriadených iným štátom na  

území SR: 0 ž 

 

 

4.7 Žiaci, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v špeciálnych zariadeniach :  

1 žiak si plní povinnú školskú dochádzku v liečebno-výchovnom sanatóriu. Vysvedčenie žiakovi 

vydáva naša škola. 

 

 

4.8 Žiaci, ktorí sa vzdelávajú podľa individuálneho vzdelávacieho plánu :  2 ž 

 

 

4.9 Žiaci cudzinci: 19 ž 

http://9.ro/
http://5.ro/


 

 

4.10 Žiaci, ktorí si plnia povinnú šk. dochádzku v zahraničí: 16 ž 

 

4.11 Počet žiakov s individuálnym vzdelávaním, ktorým zdravotný stav neumožňuje účasť na 

vzdelávaní: 5 ž 

 

4.12 Počet zdravotne znevýhodnených žiakov:  87 ž 

- z toho integrovaných 67 ž 

- z toho žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami20 ž 

- z toho žiaci, ktorí mali asistenta učiteľa 17 ž 

 

 

5. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania 
 

Pedagogická porada rozhodla, že všetci žiaci budú vo všetkých predmetoch klasifikovaný známkou.  

 

5.1 Celkový prospech žiakov:  

 

 Počet 

žiakov 

celkom 

 

PV 

 

PVD 

 

P 

Neklas.  

N 

Ročník 

opakujú 

 ihneď 
3predmety 

Opravné    

 skúšky 

  robili 

Ročník 

opakujú 

po opr. 

skúškach 

Ročník 

opakujú 

celkom 

I.st 469 425 28 12 2 2 0 2 2 2 

II.st 432 268 100 50 6 8 5 3 1 6 

Spolu 901 693 128 62 8 10 5 5 3 8 

 

        

 

5.2 Počet žiakov so samými jednotkami 

I. st     311 žiakov 

    II.  st.      81 žiakov 

Žiaci 1. ročníka dostali na konci šk. roka za odmenu knižku. Žiaci 2.- 4. ročníka dostali diplom 

a žiaci 2. st. vecné ceny.  

 

 5.3 Správanie žiakov  

 

 1.polrok 

1.+2. štvrťrok 
2. polrok 

1.+2. štvrťrok 
Spolu 

Pokarhania od riad. 

školy 

1 14 15 

Znížená známka    

2. stupeň 5 6 11 

3. stupeň 3 2 5 

4. stupeň 0 2 2 

Spolu 8 10 18 

 

Znížené známky boli udelené zväčša  z dôvodu neospravedlnených hodín a neúčasti na online 

vzdelávaní žiakov. 

 

 

 

 

Pochvala od riaditeľ. školy 1. polrok 2. polrok Spolu 



 

 11 40 51 

 

Pochvaly boli udelené za výborné vyučovacie výsledky a úspešnú reprezentáciu školy v školských, 

okresných a krajských súťažiach a olympiádach a na kultúrnych podujatiach i za výborné výsledky  

dosiahnuté v testovaní T 5 a T 9.  

Pochvaly udeľujeme  úspešným žiakom, pretože chceme deti motivovať a morálne oceniť. Podľa 

tabuliek vidieť, že počet pochvál prevyšuje počet pokarhaní a znížení známok zo správania, pretože 

nám ide o pozitívnu motiváciu žiakov. 

Okrem pochvál odmeňujeme víťazov školských kôl v priebehu roka pozornosťami menšieho 

i väčšieho charakteru. Zviditeľňujeme ich v školských reláciách, v obecnom spravodaji, na webovej 

stránke školy a školskom facebooku. 

 

Používanie drog v tomto šk. roku priamo v škole dokázané nebolo, ale škola riešila prechovávanie 

žuvacieho tabaku. Ohľadom používania návykových látok sme uskutočnili prednášky, ktoré 

postupne celému 2. stupňu predniesol zamestnanec Ministerstva vnútra SR. Okrem toho 

škola podporuje športové aktivity žiakov vytvorením športových krúžkov a účasťou vo futbalovom 

klube OFK Dunajská Lužná, v oddiele boxu a pod.  

 

Agresivita a nevhodné správanie.  V škole vládla priaznivá  atmosféra.  Porušovanie školského 

poriadku dochádzalo najmä vo oblasti medziľudských vzťahov, a to najmä medzi žiakmi – 

posmievanie, vulgarizmy, fyzické obťažovanie -  opakované poškodzovanie školského majetku 

a nerešpektovanie pokynov vyučujúcich počas prestávok,  svojvoľné správanie na hodinách. Za 

porušenie školského poriadku dostali žiaci výchovné opatrenia a znížené známky zo správania. 

 

 

6.Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2021/2022  
 

Žiaci 1. aj 2.  stupňa sa učili podľa  Školského vzdelávacieho programu ZŠ Dunajská Lužná.  

 

Školský vzdelávací program bol pre žiakov 1. - 9. ročníka  vypracovaný na základe Inovovaného 

štátneho vzdelávacieho programu  ISCED 1 a ISCED 2. 

 

Školský vzdelávací program je k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii riaditeľky školy.  

 

 

 

 

7.Údaje o fyzickom počte zamestnancov 

     
Zamestnanci Počet 

Pedag. zamestnanci  

-učiteľ 59 

-špeciálny pedagóg  2 

-vychovávateľ                    16 

Asistenti                       

-asistent žiaka 1 

-asistent učiteľa 7 

Odborní zamestnanci  

. -šk. psychologička 1 

Nepedagogickí zamestnanci  

-upratovačky                     7 

-školník  2 

-kurič 1 

-tajomníčka 1 



 

-ekonómka 1 

-vrátnik F 2 

-personalistka a mzdová účtovníčka 1 

-dozor v telocvični 2 

MD 4 

Z toho dôchodcovia 7 

-invalidný 1 

-starobný 5 

-výsluhový 1 

  

 

    

 

8. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

   
Analýza podľa druhov  vzdelávania: 

Adaptačné:   6 z 

Funkčné:    1 z 

Kvalifikačné:    5 z 

Rozširujúce:   6 z 

 

SPOLU:            18 z 

 

   

 

9. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
Vedomostné súťaže, olympiády 

Školské kolá  

 Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka pre 9. roč. 

 Školské kolo Pytagoriády 5.-8. roč.  

 Školské kolo olympiády  z anglického jazyka 

 Školské kolo olympiády  z dejepisu 

 Školské kolo Hviezdoslavov Kubín  

 Expert geniality show 5.-9. roč. 

 Šaliansky Maťko 

 Nad mapou Ruska 

 Slávik Slovenska 

 Čítanie na čas SJ 

 Matematický kráľ 1. ročník 
 

Okresné kolá 

 Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v Senci 

 Okresné kolo dejepisnej olympiády 

 Okresné kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko 

 Hviezdoslavov Kubín 

 Okresné kolo v matematickej olympiáde 

 Okresné kolo Pytagoriáda 

 Slávik Slovenska 
 

Krajské kolá 



 

 Súťaž v robotike - First Lego League 

 Hviezdoslavov Kubín 
 

Celoslovenské 

 iBobor – internetová súťaž 

 Všetkovedko – internetová súťaž 

 Expert geniality show 

 Ekoolympiáda 

 IQ olympiáda 

 Maxík 1. kolo, 2.kolo 

 

Medzinárodné 

 Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 

 English star 
 

 

 

Športové súťaže  a aktivity 

Školské kolá 

 Beh ZŠ – športový deň v spolupráci s o.z. Aktívna D.L. 

 Školská športová olympiáda 

 

Obvodné/Okresné 

 Školský pohár SFZ 

 McDonald´s Cup - minifutbal 
 

Krajské 

 McDonald´s Cup - minifutbal 

 Školský pohár SFZ 
 

Výcviky, škola v prírode 

 Lyžiarsky kurz Krušetnica 

 Plavecký výcvik 

 ŠVP 

 Dopravné ihrisko 

 Tenisový kurz pre žiakov 2. ročníka 
 

Výtvarné súťaže 

Na tému: 

Zelený svet -Malé farmy 

Svetový rodič – o adopcii 

 

Testovanie 

 Testovanie 5 - žiakov 5. ročníka  

 Testovanie 9 – žiakov 9. ročníka 

 Testovanie študijných predpokladov súvisiacich s voľbou povolania 

 Medzinárodné testovanie občianskeho vzdelávania žiakov 8. ročníka 

 
 

 

 

 

10.Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 



 

Práca s talentovanými žiakmi sa odrazila v úspešnosti žiakov nielen v regionálnych 

súťažiach, ale aj v súťažiach vyššej kategórie. Žiaci boli zapojení nielen do športových, ale 

i vedomostných, kultúrnych a internetových súťaží.  

 

Tabuľka  úspechov v školskom roku  2021/2022 viď Príloha č. 1 

 

 

11.Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
V tomto školskom roku sme boli zapojení do   týchto projektov: 

 

Názov: Zlepšovanie kľúčových kompetencií IROP 
Cieľ:  Využívali sme učebné pomôcky na skvalitnenie vzdelávacieho procesu. 

      

Názov: NPOP II /pomáhajúce profesie. 

Cieľ:  Zabezpečili sme  finančné prostriedky pre prácu šiestich asistentov učiteľa. 

 

Názov: Škola priateľská deťom 

 Aktivity pre žiakov II. stupňa základných škôl boli v tomto školskom roku zamerané na tému 

“Duševné zdravie”. Cieľom programu bolo vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa dieťa 

cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Základným predpokladom vytvorenia 

takéhoto prostredia bolo rešpektovanie  práv dieťaťa.  

 K získaniu titulu Škola priateľská k deťom bolo potrebné absolvovať a splniť tri základné kritériá:  

1) Vzdelávacie aktivity boli zamerané nielen na získanie nových informácií z oblasti života detí 

celého sveta, ale aj na rozvoj osobnosti žiakov v smere vyjadrenia vlastných postojov, názorov, 

argumentácie, kritického myslenia, emócií, empatie a podobne. Vzdelávacie aktivity sa uskutočnili 

prostredníctvom prezentácií, filmu, hier a vzdelávacích materiálov Unicef.  

2) Fundraisingová aktivita – bolo potrebné zrealizovať aspoň jednu fundraisingovú aktivitu z 

niekoľkých ponúkaných možností Unicef.  Naša škola tento školský rok využila spôsob pomoci 

formou zákúpenia Darčekov pre život - ktoré môžu dieťaťu v núdzi zachrániť život  

3) Evaluačný formulár - po absolvovaní aktivít koordinátorka našej školy vyplnila a odoslala 

evaluačný formulár, ako spätnú väzbu a dôkaz o splnených kritériách. 

      

Názov: Zdravá škola 

V projekte Zdravá škola sme pokračovali  v propagácii zdravého spôsobu života a stravovania. 

 Už dlhé roky dodržujeme zákaz predaja   sýtených nápojov a nápojov s obsahom kofeínu a chinínu. 

Zamerali sme sa aj na podporu správneho využitia voľného času vytvorením športových krúžkov, 

kládli sme dôraz na organizovanie športových aktivít. 

Starali sme sa o zeleň v školskom parku, pokračovali sme v separovaní odpadu na odpad, papier, 

plasty a sklo.  

Uskutočnila sa prednáška o význame mlieka,  zmenách organizmu v období dospievania. 

 

Názov: Ovocie v školách 

Aj v tomto  šk. roku sme v tomto projekte pokračovali. Firma Boni fructi dodávala žiakom 

prostredníctvom školskej jedálne raz v týždni  čerstvé ovocie  a  ovocnú šťavu.  

 

Názov: Otvorená škola  
V rámci projektu sme umožnili  využívať priestory telocvične v D bloku a F  bloku   pre krúžkovú 

činnosť i širokej verejnosti. Telocvičňa bola k dispozícii denne od rána až do neskorých večerných 

hodín, rovnako aj počas soboty. Za užívanie telocvične sa vyberá poplatok, pretože náklady na jej 

chod v čase mimo vyučovania idú z rozpočtu školy.  

V čase mimo vyučovania bolo verejnosti zdarma prístupné i  multifunkčné ihrisko. 

Trieda informatiky bola sprístupnená zamestnancom na absolvovanie vzdelávania. 

Ihriská v areáli slúžili  voľnopohybovým aktivitám detí. 

 



 

Názov: Bezpečnosť pre školákov 

Je to  projekt, ktorým sme chceli prispieť k informovanosti detí ohľadom zvládania dopravných 

situácií a dopravy ako celku, ktorá je v našej obci veľmi frekventovaná.  

V priestoroch A-bloku bola k dispozícii nástenka s dopravnou tematikou a žiaci na I. stupni sa 

zúčastnili školskej dopravnej súťaže. Niektoré ročníky 1. stupňa uskutočnili  návštevu dopravného  

ihriska v Galante. 

 

Názov: Cesta mlieka 

V tomto projekte prostredníctvom demonštrácie ukazujeme deťom pôvod mlieka, jeho výrobu 

a význam pre ľudský organizmus. Pravidelne je určený pre žiakov 1. ročníka. 

 

Názov: Modernizácia vzdelávacieho procesu v základných školách  
V rámci projektu sme sa zapojili do elektronického testovania, ktoré sme využili na precvičovanie 

vedomostí žiakov z matematiky, slovenského jazyka a anglického jazyka. 

 

 

12.Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou 

inšpekciou v škole   
V minulom šk. roku sa žiadna inšpekcia neuskutočnila. 

 

 

13. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy  
Všeobecne 

Napriek tomu, že najstaršie budovy školy sa otvorili v r.1962, teda majú už dosť  rokov, sú 

zachované a vhodné na vyučovanie. 

Vyučovací proces v základnej škole prebieha v šiestich budovách: 

1. A-blok: triedy 2. stupňa, školská knižnica, kancelária školskej psychologičky, zborovňa, toalety, 

kabinet pomôcok, archív, priestory pre upratovačku.  

Popoludní sú priestory tried k dispozícii pre individuálne oddelenia ZUŠ. 

2. B-blok: triedy 2. stupňa, kancelária riaditeľky, sekretariát riaditeľky a kancelária zástupkýň 

školy, zborovňa, školský bufet, dve triedy informatiky, prírodovedná učebňa, kuchynka, toalety, 

kabinety pomôcok, sklad učebníc, archív, priestory pre upratovačku. 

3. C-blok: triedy 1. stupňa, poobede v triedach školský klub detí, kancelária ekonómky školy, 

zborovňa pre učiteľky, zborovňa pre vychovávateľky, školská jedáleň, toalety, priestory pre 

upratovačku, sklad pomôcok. Poobede je v priestoroch školský klub detí. 

4. D-blok - telocvičňa – veľká hala s javiskom,  náraďovňa, kabinet telesnej výchovy, kabinet  pre 

učiteľov, kabinet  pre učiteľky a špeciálnu pedagogičku, dievčenská šatňa, chlapčenská šatňa, 

priestor pre upratovačku, umyvárne,  toalety, sklad nábytku, v suteréne dve učebne. 

5. E-blok: triedy 1.a 2. stupňa, zborovňa, toalety, technická miestnosť. Poobede je v priestoroch 

školský klub detí 

6. F – blok: triedy 1. stupňa, zborovňa, kuchynka, šatňa, kancelária mzdovej účtovníčky, toalety, 
knižnica, učebňa informatiky, výdajňa stravy, výťah na dovoz stravy, sanitárna miestnosť pre 

kuchárky, jedáleň, technická miestnosť, sklad, telocvičňa, dievčenská šatňa,  chlapčenská šatňa , 

náraďovňa, herne. 

Poobede je v priestoroch školský klub detí 

 

Rozdelenie tried do  viacerých budov  má stále  negatívny vplyv na dianie školy vo viacerých 

faktoroch. Počas daždivého počasia a sneženia sú deti pri prechode z budovy do budovy vystavené 



 

nepriazni počasia. Taktiež sa dá ťažko zabezpečiť  úplná čistota tried. Škole chýba prepojenie 

budov a v A bloku a B bloku chýbajú šatne.  

Kapacita telocvične je nepostačujúca. Počas týždňa je k dispozícii iba 30 hodín, ale potrebujeme 

telocvičňu pre 66 skupín. Mnohé hodiny telesnej výchovy majú preto ráz rekreačnej telesnej 

výchovy, žiaci ich trávia voľným pohybom v areáli školy alebo v okolí. 

Pozitívne je, že žiaci 1. stupňa sú izolovaní v samostatných budovách, takže nie sú rušení staršími 

žiakmi. Aj pri pobyte na vzduchu počas veľkej prestávky  má každý blok svoje osobitné miesto, čo 

umožňuje väčšiu kontrolu, pokoj žiakov i zachovanie väčšej bezpečnosti detí. Žiaľ, s nárastom 

žiakov sa plocha, ktorú môžu žiaci využívať počas veľkej prestávky,  zmenšuje a niektoré skupiny 

pre nedostatok priestoru sa nemohli pohybovať voľne, ale  museli sa prechádzať. 

Vo všetkých budovách sú už plastové okná, z toho v A-bloku a C-bloku s trojitým sklom. Budovy 

A,B,D si žiadajú novú fasádu, pretože pôsobia veľmi ošumelo. 

Budova F bloku je novo rekonštruovaná, veľmi pekná. Nevýhodou je, že počas dažďa  dochádza 

občas k zatopeniu suterénu, takže sme museli urobiť opatrenia na úkor pohodlia žiakov /odstrániť 

koberce v herniach/. 

Vo vonkajších priestoroch je vymenené celé kanalizačné potrubie.  Stále  je potrebné vymeniť 

kanalizačné a vodovodné rozvody v samotných budovách.  Tak isto je treba vymeniť radiátory 

a celý vykurovací systém. 

Vo všetkých triedach sú nové katedry pre učiteľov, nové školské  lavice a stoličky, ktoré sa dajú 

nastavovať podľa výšky žiaka. Vo všetkých triedach sú nové školské tabule a interaktívne tabule. 

Všetky triedy  majú nový nábytok. Rovnako je vymenený nábytok takmer vo všetkých zborovniach. 

Škola v minulosti z vlastných prostriedkov počas posledných rokov zrekonštruovala všetkých deväť 

toaliet, z prostriedkov občianskeho združenia vybudovala kuchynku na predmet rodinná výchova, 

zámkovú plochu pre 150 bicyklov, sušiče do toaliet, rolety, klimatizáciu v blokoch C a E. Aby sme 

ochránili žiakov v školskom areáli, zabezpečili sme jej zatváranie automatickou bránou. Vymenili 

sa aj ďalšie tri brány v areáli školy. Poslednou investíciou bol prístrešok pre 150 bicyklov. 

Areál a budovy majú inštalovaný kamerový systém. Dvere v budovách sa zvonka otvárajú na čipy. 

V štyroch triedach modulovej budovy blok E a v troch triedach C-bloku máme nainštalované 

klimatizačné zariadenie. 

V areáli je potrebné opraviť prepadnutú vonkajšiu kanalizácou a s tým súvisiace poškodené 

asfaltové chodníky a plochu pred kotolňou. Rovnako je potrebné vymeniť deravé odkvapy, ktoré na 

určitých miestach hromadia vodu, a tak poškodzujú budovu.  

 

A-blok  a ŠKD 

V bloku A   sú veľmi pekne zrekonštruované  chlapčenské a  dievčenské toalety. Okná sú nové 

plastové s trojitým sklom. Parkety sú zachovalé, ale do tried v našich podmienkach nevyhovujúce, 

pretože čistota a hygiena sa pri parketách ťažko udržuje. V oboch budovách sa podarilo pomocou 

sponzora vymeniť nevhodné osvetlenie  za žiarivkové. Nový je i obklad pri umývadlách 

a umývadlá. 

V triedach smerujúcich na juh sú namontované žalúzie. 

Triedy sú čisté, maľovky sa pravidelne obnovujú.. 

V budove je  kamerový systém a elektronický vrátnik. 

Školský nábytok  - lavice, stoličky, katedry, skrine – je zánovný, nastavovateľný. 

Knižnica je malá, ale s peknými policami. 

Triedy v budove A-bloku, kde sa doobeda vyučuje,  sú k dispozícii individuálnym odborom ZUŠ. 

Budova je vyhovujúca. 

 

 

 



 

 B-blok 

V bloku B  sú taktiež veľmi pekne zrekonštruované  chlapčenské aj dievčenské toalety. Okná sú 

zánovné  -  plastové s dvojitým sklom. Vo viacerých  triedach  je vymenená podlahová krytina, -

PVC alebo tzv. plávajúca podlaha. 

Školský nábytok  - lavice, stoličky, katedry, skrine - je zánovný. 

Osvetlenie v triedach je žiarivkové. V triedach smerujúcich na juh sú namontované žalúzie.  

V zborovni a riaditeľni je estetická plávajúca podlaha.  

 

Pre žiakov je k dispozícii školský bufet, ktorý ponúka pizzu vlastnej výroby a rôzne obložené 

rožky, žemle a párok v rožku. V bufete nie je dovolené predávať sýtené, kofeínove a presladené 

nápoje. 

V budove je  zabudovaný kamerový systém a elektronický vrátnik.  

Na prírodovedné predmety slúži žiakom prírodovedná učebňa. 

Budova je vyhovujúca.  

 

C-blok a ŠKD 

V budove C-bloku sú triedy svetlé, podlahová krytina v triedach je zánovná – plávajúca podlaha.  

Na chodbách a schodišti je zachovalá podlahová krytina. V budove sú zrekonštruované  

chlapčenské toalety na poschodí aj dievčenské na poschodí a na prízemí.  V letných mesiacoch sú 

žiakom k dispozícii tri ventilátory a v troch triedach  klimatizačné jednotky. Priestory sú vhodné pre 

málopočetné triedy. Okná sú plastové so žalúziami. Budova je zateplená s novou fasádou. 

Bezpečnosť žiakov je chránená  plastovými dverami. 

Všetky triedy majú nové skrine a skrinky. Vo vstupnom priestore je vybudovaná   šatňa na topánky. 

Pred vstupom do bloku sa nachádza terasa s prekrytím. 

Budova je vyhovujúca. 

Triedy v budove C-bloku, kde sa doobeda vyučuje,  sa a v popoludňajších hodinách využívajú na 

činnosť ŠKD.  

V budove je  zabudovaný kamerový systém a elektronický vrátnik. 

 

E-blok 

Je modulová budova s ôsmimi triedami, zborovňou, toaletami a miestnosťou pre kotol. Triedy sú 

vzdušné, svetlé, sú vybavené výškovo nastaviteľným nábytkom. Triedy majú do polovice steny 

olejový náter. V štyroch triedach je nainštalovaná klimatizácia. Na chodbách majú deti na 

uschovanie ošatenia a vecí k dispozícii skrinky. 

Do všetkých WC vo všetkých budovách boli namontované sušiče rúk. 

 

Učebne 

Žiaci majú k dispozícii iba tri špeciálne učebne a tri nešpecifikované učebne používané pri 

rozdeľovaní tried na skupiny / z toho dve sú v suteréne telocvične/. 

Dve učebne informatiky  mali k dispozícii počítače  pre 55 žiakov. Majú zodpovedajúce technické 

vybavenie na prácu. Na stenách visia demonštračné tabule s danou tematikou. 

Počítače sú umiestnené aj v zborovni A-bloku, B-bloku, C-bloku, D- bloku,  E-bloku, F- bloku, 

v riaditeľni, v kancelárii tajomníčky  školy, v mzdovej učtárni a v kancelárii ekonómky školy. 

Všetky sú zosieťované a napojené na internet. 

Ďalšie dve - učebňa anglického jazyka a učebňa nemeckého jazyka v A bloku, B bloku. 

V suteréne telocvične sa učebňa  využíva  na náboženskú výchovu a jazyky. 



 

Škola má vybudovanú učebňu pre  prírodovedné predmety. Učitelia a žiaci využívajú pomôcky 

uložené v priľahlom kabinete. 

K skvalitneniu vyučovacieho procesu by sme nutne potrebovali  priestory pre jazykovú učebňu a 

učebňu výtvarnej výchovy, prípadne hudobnej výchovy.  

 

Školské knižnice 

Škola má dve knižnice. Ich priestory  sú veľmi malé,  napriek tomu sú vybavené novými 

modernými policami. V jednej sa nachádza aj pedagogická knižnica. 

Knižničný fond sa obnovuje sporadicky podľa finančných možností.. 

Školská knižnica je k dispozícii žiakom raz  v týždni a pre učiteľov podľa potreby. V súčasnosti 

slúži knižnica v A- bloku aj v F bloku  aj ako sídlo školskej špeciálnych pedagogičiek. 

 

Registratúrne stredisko 

Z kapacitných dôvodov sa nachádza  stredisko v stiesnených priestoroch v A-bloku.  Zabudovaný 

policový systém umožňuje využiť priestor čo najvýhodnejšie. Najdôležitejšie dokumenty sú 

chránené v plechovej skrini v B-bloku. 

 

Telocvične 

D - blok 

Priestory telocvične sú na športovú činnosť vyhovujúce. Podlaha má pekný protišmykový náter. 

Z prostriedkov školy sa dali vyrobiť do športovej sály pevné drevené dvere, aby sa zamedzilo úniku 

lôpt zo sály počas hry a taktiež hluku, kvôli ktorému bol vyučovací proces v suteréne rušený. 

Maľovka stien je zachovalá, taktiež i drevené obloženie.  K tepelnému  komfortu prispievajú aj dva 

plynové žiariče umiestnené na strope telocvične.  Telocvičňu využívajú naraz dve aj tri triedy, 

počas letných mesiacov sa žiaci zdržujú na multifunkčnom  ihrisku.  

Toalety sú zrekonštruované a veľmi estetické.  

Telocvičňa sa v čase mimo vyučovania  poskytuje za poplatok obecným športovým oddielom 

a športujúcej verejnosti. Kvôli čistote a poriadku je v priestoroch telocvične počas pracovných dní 

(v mimo vyučovacom čase) i počas víkendov zriadený platený dozor. Vybavenie telocvične je pre 

potreby vyučovania postačujúce, spotrebný materiál, ako lopty, sa pravidelne obnovuje. 

Telocvičňa si žiada rekonštrukciu nefunkčných spŕch z hygienických dôvodov.  

F- blok 

V priestoroch bloku sa nachádza väčšia športová miestnosť, ktorý slúži na nenáročné športy 

Nahrádza nám nedostatočnú kapacitu telocvične. Telocvičňa má k dispozícii rebriny, lavičky, 

žinenky a drobný športový materiál. 

Ihriská 

Žiaci mali k dispozícii jedno veľké multifunkčné ihrisko, ktoré je oplotené. V areáli sa nachádza aj 

pieskové doskočisko, kovové preliezačky, lanové preliezačky, ktoré využívajú najmä žiaci 

navštevujúci ŠKD, stoly a lavičky vhodné aj na vyučovanie v letnom období. V zimných mesiacoch 

sa pieskovisko a doskočisko  prekrývajú ochrannými sieťami. 

 

Školský park.  

Okolo budov sa nachádza školský park s rôznymi listnatými a ihličnatými stromami a kríkmi. 

Veľkú plochu zelene udržujú žiaci počas predmetu  svet práce. Kosenie a orezávanie kríkov 

zabezpečujú školníci. V areáli sú  pre zamestnancov k dispozícii parkovacie plochy. 



 

Pravidelne počas roka sa uskutočňuje  okrasný rez kríkov.  

Biologický odpad sa triedi a vyváža na skládku. 

Pre žiakov ŠKD sú v areáli umiestnené drevené lavičky. Veľký počet žiakov dochádzajúcich  do 

školy na bicykloch si bicykle môžu odkladať do niekoľkých stojanov monitorovaných kamerovým 

systémom. 

 

Školská jedáleň a vývarovňa 

Školská jedáleň a vývarovňa je samostatným právnym subjektom. Nachádza sa v bloku C, pôsobí 

čisto a esteticky. O materiálne vybavenie a poriadok sa stará vedúca školskej jedálne. ZŠ pomáhala 

pri zabezpečovaní dozoru počas stravovania žiakov vo svojich priestoroch a pri hodnotení jedálneho 

lístka.  

ZŠ má zriadenú komisiu, ktorá monitoruje stravu a pripomienkuje jej chuť i vzhľad. 

Kapacita školskej jedálne je nepostačujúca aj čas vyhradený na výdaj stravy nestačí, preto škola 

musela upraviť rozvrh tak, aby sa žiaci počas troch obedňajších prestávok mohli najesť. 

 

 

14. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej  činnosti 

školy  
 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy zahŕňa Správa 

o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto hodnotiacej správy. 

 

 

15. Splnené ciele, ktoré sme si  v šk. roku 2021/2022 sme si vytýčili: 

 Usilovať sa o odborné vyučovanie čo najväčšieho počtu predmetov. (Ciel’ sa plní priebežne, 
závisí od aprobácie záujemcov  - učiteľov). 

 Zaviesť nový predmet finančná gramotnosť pre žiakov 9.ročníka. (Ciel’  splnený). 

 Vyvinúť všetky prostriedky v komunikácii so zriaďovateľom, BSK na zabezpečenie 
rozšírenia školy v budove poľnohospodárskeho družstva  - G- blok (Cieľ sa plní priebežne).  

 Nákup školského nábytku a technického vybavenia nového elokovaného pracoviska v MKS.  

(Ciel’ splnený). 

 Zabezpečiť obnovu zastaralých počítačov. (Cieľ splnený). 

 Zrealizovať obnovu maľoviek tried. (Cieľ splnený). 

 Zapájat’ žiakov do mimoškolskej činnosti vytvorením  ponuky  krúžkov. (Ciel’  splnený). 

 Zabezpečit’ úspešnost’ žiakov na stredné školy aspoň na 96 %. (Ciel’ splnený). 

 Talentované deti zapájat’ do sútaží a olympiád. (Cieľ splnený). 

 V Testovaní 5 a  Testovaní 9 dosiahnuť celoslovenský priemer  v oboch predmetoch. (Cieľ 

splnený). 

 V ŠKD udržať prevádzku šestnástich   oddelení. (Cieľ splnený). 

 Získavat’ prostriedky: 
         a/prenajímaním priestorov školy v mimovyučovacom čase (Cieľ splnený). 

    b/poberaním príspevkov z 2% dane. (Cieľ splnený.) 

 

 

 



 

16. Javová analýza - oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, 

v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť   
 

SILNÉ STRÁNKY 

 vysoké percento úspešnosti prijatia na  

stredné školy 

 návšteva kultúrnych podujatí 

v Bratislave  

 aktívne zapájanie sa do kultúrnych 

aktivít obce a športového života obce 

 veľmi dobré úspechy v predmetových 

súťažiach a olympiádach 

 pravidelná organizácia škôl v prírode, 

lyžiarskeho výcvikového kurzu,  

plaveckého výcvikového kurzu, 

korčuliarskeho kurzu 

 minimalizovanie  rasových 

problémov 

 vysoká miera spolupatričnosti 

s chorými a zdravotne postihnutými 

  ponuka krúžkovej činnosti 

 predĺžená činnosť ŠKD do 17,30 

hodiny 

 ranný ŠKD 

 pozitívna atmosféra v škole 

 minimalizácia šikanovania 

 dobré vzťahy medzi žiakmi 

a pedagógmi 

 úsilie riešiť problémy  

 

SLABÉ STRÁNKY 

 nedostatok priestorov pre triedy 

s ohľadom na demografický vývoj 

 chýbajúce učebne z nedostatku 

priestorových možností 

 potreba vytvorenia triedy pre 

špeciálneho pedagóga z dôvodu 

veľkého počtu detí so ŠVVzP 

 potreba priestorov pre ďalšieho 

školského psychológa 

 zastaralá kanalizačná sieť vo 

vnútorných priestoroch  

 zastaralá elektrická sieť 

 chýbajúce šatne v A- bloku a B- 

bloku 

 chýbajúce prepojenie budov 

 nová fasáda školy 

 málo  pedagógov mužského pohlavia 

 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 lepšie podmienky pre športovú 

a telovýchovnú činnosť vybudovaním 

ďalšieho ihriska alebo postavením 

telocvične 

 dobré podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných 

technológií 

 nárast počtu žiakov z dôvodu prílevu 

nových obyvateľov obce 

  tvorivý potenciál pedagogického 

kolektívu 

RIZIKÁ 

 nedostatok klasických tried  z dôvodu 

nárastu žiakov v budúcnosti 

 priestorový nedostatok  učební 

 odliv talentovaných žiakov z nižších 

ročníkov do gymnázií  

 nezáujem o prácu pedagóga – 

z finančných dôvodov 

a nedocenenosti práce 

  nedostatok odborníkov najmä 

učiteľov 1. stupňa, učiteľov na 

jazyky, fyziku, informatiku  

 

 

 

 

 

17.Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 

 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  

 
Žiaci sedia v triedach tak, aby sa prihliadalo na ich vzrast, poruchy zraku a orientáciu písania ľavou 

rukou. V triedach sú  nastavovateľné lavice i stoličky a kvôli dodržiavaniu hygienických pravidiel 



 

mydlá v plastových nádobách a na utieranie prevažne papierové hygienické utierky, v niektorých aj 

textilné. 

Škola má  šatne v E- bloku a F- bloku, v C- bloku len skrinky na topánky. V ostatných budovách,  

si žiaci kabáty vešajú na vešiaky a topánky ukladajú do poličiek na chodbách. Kto chce, môže si 

kabáty a topánky vziať do triedy, ale obuv musí byť uložená v igelitových vrecúškach.  

Nevyhovujúce je ukladanie kabátov a vetroviek na vešiaky v triede,  takisto udržiavanie parkiet vo 

väčšine tried je náročné a nepraktické. 

Na toaletách sú toaletné papiere, koše, nádoby na papierové utierky, sušiče na ruky,  kefy  a nádoby 

na dezinfekčný prostriedok. 

Vyučovanie sa začína o 10 minút 8. Medzi vyučovacími hodinami sú predpísané desaťminútové 

prestávky. Obedňajšia prestávka je v rozsahu  30 minút. 

Žiaci sa stravujú v školskej jedálni, ktorá je však samostatným právnym subjektom, a teda nie je 

súčasťou ZŠ. Pedagógovia sa podieľajú na vykonávaní dozoru v šk. jedálni.  Žiaci majú k dispozícii 

školský bufet s ponukou obložených rožkov, žemlí, párkov v rožku, teplej pizze a vhodných 

bezkofeínových  a nesýtených nápojov. 

Upratovanie budov sa uskutočňuje dvakrát počas dňa. Po veľkej prestávke, ktorá je po 3. vyuč. 

hodine sa umývajú hlavné chodby a po vyučovaní sa upratujú všetky priestory. Dezinfekcia sa 

robila trikrát denne. 

Veľké upratovanie sa robí dvakrát do roka – na jar a v lete. 

Počas veľkých prestávok trávia žiaci čas v školskom parku, v ktorom je dostatok zelene. Na 1. 

stupni sa na vyučovacích hodinách uskutočňujú telovýchovné päťminútovky.  

Všetky tried sú čisté a  vymaľované. Vo väčšine tried sú vymenené osvetľovacie telesá. 

 

b) Voľnočasové aktivity školy  

V školskom roku 2020/2021 v našej škole pracovali tieto záujmové útvary: 

   

Č. Názov 

1.  Loptové hry 

2.  Doplňme si vedomosti 1 

3.  Doplňme si vedomosti 2 

4.  Športové hry pre najmenších 

5.  Spoločenské hry  

6.  Tvorivé dielne 

7.  Helen Doron English 

8.  Hravá angličtina 

9.  Športové hry 

10.  Mažoretky 

11.  Výtvarný krúžok 1 



 

12.  FLL 

13.  Výtvarný krúžok 2 

14.  Školské divadielko 

15.  Florbal 

16.  Recy-veci 1 

17.  Recy-veci 2 

18.  Hráme sa s počítačom  

19.  Malokarpatský tulák 

20.  Turistický  

21.  Športový rock and roll 

                                                                             

Z časti prostriedkov získaných zo vzdelávacích poukazov sa vyplatili odmeny vedúcim  krúžkov, 

časť sa použila na nákup materiálu, časť na prevádzkové náklady spojené s krúžkovou činnosťou. 

So súhlasom ministerstva školstva sa nevyužité financie z dôvodu Covid 19 mohli použiť aj na 

nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov. 

 

 

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom  

    a rodičom (§ 2 ods. 2 písm. c) 
 

Rodičia: 

Spolupráca s rodičmi je primeraná dobe. Prejavuje sa odovzdávaním príspevku z 2% z dane 

občianskemu združeniu ZRPŠ a príspevkom na aktivity žiakov vo výške 20 eur. Všetky príspevky 

sú riadne zaúčtované a kontrolované členmi ZRPŠ. 

K dispozícii rodičom je  poradenská služba nielen školskej psychologičky ale i školskej špeciálnej 

pedagogičky. 

K prehĺbeniu informovanosti rodičovskej verejnosti prispieva aj webová stránka školy, facebook a 

komunikácia prostredníctvom mailov a internetovej žiackej knižky. 

V prípade zdravotných ťažkostí sme sa vždy usilovali telefonicky skontaktovať s rodičmi, každý aj 

drobný úraz sa telefonicky oznamoval zákonnému zástupcovi. 

Pri riešení závažných priestupkov v správaní boli tieto riešené na spoločných stretnutiach, o ktorých 

má vedenie školy písomné záznamy. 

 

ZRPŠ: 

Činnosť ZRPŠ  spočívala v poskytovaní  finančných prostriedkov: 

 na zaplatenie vstupného na rôzne podujatia 

 na zaplatenie dopravy na exkurzie 

 na ceny do škôl v prírode a lyžiarsky kurz 

 na  nákup  didaktickej techniky 

 na nákup odmien za úspechy v súťažiach 

 na nákup odmien pre žiakov, ktorí dosiahli výborné vzdelávacie výsledky 

 na sladkosti pri príležitosti MDD a Mikuláša 



 
 

 Členovia ZRPŠ 

Predsedníčka: Michaela Bednárová 

Rodičia sa s pedagógmi stretli na  viacerých  triednych schôdzkach, kde si vymieňali názory na 

výchovu a vzdelávanie a boli oboznámení s plánom práce školy, prospechom svojich detí.  

 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími  

     fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove  

     a vzdelávaní v škole podieľajú 
 

Nevyhnutnú  spoluprácu má škola s obcou Dunajská Lužná, ktorá je zriaďovateľom školy, 

a obecným úradom. Obec   vyčlenila škole vo svojom rozpočte finančné prostriedky na fungovanie 

šestnástich oddelení ŠKD a školskú psychologičku..  

So Spolkom rodákov M. R. Štefánika sa podieľame na organizácii spomienkovej slávnosti pri 

príležitosti vzniku republiky aj výtvarných súťaží pri príležitosti výročí M. R. Štefánika. 

 OFK nám poskytuje športový areál na futbalové turnaje a školskú olympiádu.  

S  Maticou slovenskou  organizujeme vlastivednú pochôdzku k pamätníku M. R. Štefánika pri 

evanjelickom kostole v Dunajskej Lužnej. 

Firma Dobré jablká a Boni fructi sa podieľajú  na projekte Ovocie do  škôl a na požiadanie 

vedenia školy sa sponzorsky zapájajú do rôznych aktivít školy. Taktiež firma poskytuje základnej 

škole  finančný dar prostredníctvom 2% dane. 

Škole chýba väčšia spolupráca s okresným školským úradom.  

 

e) Úrazovosť 
Škola má uzavretú poistnú zmluvu na úrazy aj zodpovednosť za škodu s poisťovnou Generali a.s. 

V šk. roku 2021/22 škola požiadala o odškodnenie 1 úrazu. 

Okrem toho žiaci mali  počas roka niekoľko malých úrazov, najčastejšie odreniny, poškriabania, 

ktoré sa zapisovali do knihy drobných úrazov. 

 

f) Kontrolná činnosť 
 

V rámci kontrolnej činnosti sme postupovali podľa plánu kontrolnej činnosti.  

Úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu  a plnenie časovo-tematických plánov sa kontrolovala 

hospitáciami vedenia školy pokiaľ to dovoľovalo plnenie ďalších povinností, vedomosti žiakov sa 

kontrolovali vstupnými a výstupnými testami, predpísanými slohovými prácami a diktátmi. 

Úroveň školskej dokumentácie sa preverovala podľa harmonogramu kontrol taktiež určeného v 

pláne vnútroškolskej kontroly. 

Školský areál a vnútorné priestory budov boli kontrolované priebežne s tým, že nedostatky sa 

zapisovali do knihy závad a postupne sa v čo najkratšom čase odstraňovali. 

Pohovory so žiakmi, ktorý v priebehu roka porušili zásady spolunažívania, boli zapisované do 

zošita v riaditeľni školy. 

Všetky uložené opatrenia boli pravidelne kontrolované prevažne na operatívnych poradách a ich 

plnenia boli vyhodnocované. 

 

Dunajská Lužná 11.10.2022                                            .....................................................                                                                                                     

                                                                                                PaedDr. Iveta Slobodníková 

                                                                                                         riaditeľka školy 


