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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi 
v školskom  roku 2017/2018 

 
a) Identifikačné údaje: 

 
Zriaďovateľ: Mesto Sereď, Námestie republiky  1176/10, 926 01  Sereď   
štatutár zriaďovateľa: Ing. Martin Tomčányi  
Kontakty: 
adresa:  926 01  Sereď, Komenského 1227/ 8 
tel./ fax: 031/ 789 24 04                
tel.: 031/ 701 30 21  
       031/ 701 30 22 
       031/ 789 24 91, 031/789 75 50 
www.zskomsered.edupage.org    e-mail: zskomsered@gmail.com 
                               
Vedúci zamestnanci školy:   
Mgr. Zuzana Súdinová –  riaditeľka 
Mgr. Karin Ščasná – zástupkyňa pre primárne vzdelávanie   
Mgr. Michaela Takáčová – zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie 
p. Alena Kiradžievová – koordinátor voľného času a ŠKD 
p. Antónia Míková – vedúca školskej jedálne   
 
b) Údaje o rade školy: 
 
Rada školy pri ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi  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.  
 
 
Členovia rady školy: 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   

1. PaedDr. Sylvia Vrábelová predseda Radu rodičov 
2. Hana Fidlerová podpredseda pedagogických  zamestnancov 
3. Mgr. Silvia Nagyová  člen pedagogických  zamestnancov 
4. Dušan Hrušovský člen nepedagogických  zamestnancov 
5. Bc. Anton Dúbravec člen zriaďovateľa 
6. Bc. Ľubomír Veselický člen zriaďovateľa 
7. Róbert Stareček člen zriaďovateľa 
8. Dušan Irsák člen zriaďovateľa 
9. Ing. Dušan Garai člen Radu rodičov 

10. Mgr. Michaela Pastorková člen Radu rodičov 
11. Jana Adamčová člen Radu rodičov 

 
 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2017/2018:  
Rada školy zasadala podľa vopred vypracovaného plánu. Na zasadnutiach prerokovala plán 
práce školy, záverečnú hodnotiacu správu, správu o hospodárení za 1.polrok 2017, schválila 

http://www.zskomsered.edupage.org/
mailto:zskomsered@gmail.com
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inovovaný školský vzdelávací program. Členovia boli informovaní o výchovno-vzdelávacích 
výsledkoch, mimoškolských aktivitách, o podaných a schválených projektoch školy.  
Funkčné obdobie členov Rady školy končí 22.9.2021. 
 
 
Rodičovská rada:       PaedDr. Sylvia Vrábelová – predseda 
    p. Stanislava Štefaneková  – pokladník 
    + volení zástupcovia jednotlivých tried 
 
 
c) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  
1. Prehľad (zoznam) poradných orgánov riaditeľa školy:    
    Pedagogická rada 
    Metodické združenia - MZ pre primárne vzdelávanie, MZ pre ŠKD 
    Predmetové komisie  -  jazyk a komunikácia (SJL; ANJ; NEJ) 
                                       - človek a príroda 
                                       - človek a spoločnosť 
       - človek a hodnoty 
    - človek a svet práce 
    - matematika a práca s informáciami 
    - umenie a kultúra 
    - zdravie a pohyb 

          Školský parlament – žiacka školská rada 
    Inventarizačná a škodová komisia 

 
2.   Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy:  
 
           Pedagogická rada zasadá 8-krát ročne, schvaľuje iŠkVP, plán práce školy, plán 
hlavných úloh, hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov... 
Práca v PK a MZ bola v šk. roku 2017/2018 zameraná na skvalitnenie obsahu a úrovne 
výchovy a vzdelávania vo všetkých ročníkoch a predmetoch. 
Predmetové komisie PK a MZ pracovali v tom zložení, ako boli ustanovené podľa plánu 
práce školy. Metodické orgány na škole pracujú podľa vopred vypracovaných plánov, 
pokynov vyšších metodických orgánov a potreby školy. Schádzajú sa minimálne 4-krát  
do roka, o každom zasadnutí spisujú zápisnicu, ktorú pravidelne kontroluje vedenie školy. 
Vedúci PK a MZ boli zodpovední za dodržiavanie odbornej stránky vyučovania, prijímali 
účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, zovšeobecňovali zistené poznatky 
na jednotlivých zasadnutiach, zabezpečovali i koordináciu výchovno-vzdelávacieho 
procesu medzi l. stupňom  a 2. stupňom. Stálou úlohou týchto metodických orgánov bolo 
sledovanie aktualít, odborných časopisov a  spolupráca s vedením školy, využívanie 
najnovších poznatkov z literatúry, odborných porád, seminárov a  pod.                   
Podieľajú sa na kontrolnej činnosti školy, pripravujú a vyhodnocujú písomné previerky 
žiackych vedomostí. Spolu s vedením školy analyzujú stav výchovno-vzdelávacieho 
procesu a reagujú na pripomienky školskej inšpekcie po odbornej stránke. Pravidelne 
sledujú plnenie TVVP v jednotlivých predmetoch, zabezpečujú kontrolné písomné 
previerky a sledujú realizáciu laboratórnych prác. Spolu s triednymi učiteľmi zabezpečujú 
koordináciu pri vstupných, polročných a koncoročných previerkach, pri previerkach        
na prípravu k testovaniu, vedú ich výsledky a zabezpečujú rozbor a kontrolu odstraňovania 
nedostatkov. Rozpracúvajú plán hlavných úloh v oblasti výchovy a vzdelávania, 
využívanie nových foriem a metód vyučovania, využívanie IKT, plán exkurzií a výletov. 
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Por. č.  Názov vedúci 

1. MZ voľnočas. aktivít / ŠKD,CVČ/ Hana Fidlerová 
2. MZ 1.- 4. ročník Mgr. Erika Sabová 

     3. PK Slovenský jazyk Mgr. Zuzana Grycová 
4. PK Matematika, informatika Mgr. Viera Bodišová 
5. PK Cudzie jazyky- ANJ; NEJ Ing. H. Kožárová;  Mgr. H.Eliášová 
6. PK Človek a svet práce Ing. Peter Kostolányi 
7. PK Človek a spoločnosť Mgr. Alena Krivošíková 
8. PK Človek a príroda Mgr. Zuzana Krajčovičová 
9. PK Človek a hodnoty;             

Umenie a kultúra 
Mgr. Silvia Nagyová 

10. PK Zdravie a pohyb Mgr. Martina Ludviková 
 
 
Školský parlament – žiacka školská rada  je iniciatívnym a pomocným orgánom, ktorý 
vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Je medzičlánkom 
medzi žiakmi, učiteľmi a riaditeľom školy.  Triedny poslanec je do školského parlamentu 
volený triedou na celý školský rok. Odvolaný môže byť iba školským parlamentom (ak 
nepracuje v školskom parlamente, nerobí to, čo je pre školu prospešné alebo hrubo poruší 
školský poriadok). 
 
 
d)  Údaje o žiakoch 
 
 
 
Ročník 

Údaje k 15. 09. 2017 Údaje k 30. 06. 2018 
Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

0 Počet 
žiakov 
so 
ŠVVP 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
intelekt. 
nad. 
žiakov 

Počet 
žiakov so 
ŠVVP 

1. 3 58 0 0 3 56 0 0 
2. 3 52 0 0 3 53 0 0 
3. 3 65 2 0 3 64 0 0 
4. 3 60 2 1 3 60 0 1 
5. 3 65 2 0 3 64 0 0 
6. 3 58 2 2 3 56 0 2 
7. 3 56 2 1 3 59 0 1 
8. 3 56 2 4 3 55 0 4 
9. 3 51 2 2 3 51 0 2 

Spolu: 27 523 2 10 27 518 0 10 
 
 
e)  Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ  

 
Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka:                  76        
          z toho deti s odloženou školskou dochádzkou:                          11 
Počet vydaných rozhodnutí o prijatí žiaka do prvého ročníka ZŠ:    44 
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f) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 
 
 
- žiaci 9.ročníka 
 

Počet 
žiakov 
9. roč. 

 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 
Gymnáziá Stredné odborné 

školy* 
SOU-4. ročné SOU-3. ročné OU-2.ročné 

51 Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 
5 5 35 35 4 4 7 7 0 0 

* priemyslovky, združené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické  
akadémie, umelecké školy 
 
 

- žiaci 5. ročníka 
 

Počet 
žiakov 
5. roč. 

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

  osemročné gymnáziá  Na iné školy 

8 Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 
11 8 8 - - - 

 
 

- žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 
 
Ročník 

 
Počet žiakov 

prijatých na SŠ 
Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

8. ročník 2 Biling.gymn.TN , SOŠ TT,  
7. ročník 0  
6. ročník 0  
5. ročník 8 Gymnázium Sereď 
 

 
- Iné skutočnosti, vysvetlivky.   

 
 

- Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou 
 
Počet žiakov: 0 

 
 

 Počet 
žiakov  
spolu 

Prehľad o počte žiakov prijatých na jednotlivé druhy SŠ 
Gymnáziá Obchodná akad. 

 
SOŠ / SPŠ 

s maturitou 
SOU-3. ročné OU-2.ročné 

61 Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 
14 14 11 11 28 28 7 7 1 1 
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g)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov:  
 
 

Ročník 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  Spolu 
Počet tried v ročníku 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 
Počet žiakov v ročníku 56 53 64 60 64 56 59 55 51 518 

Celkový prospech 
Prospelo 53 51 63 60 60 56 58 53 51 518 
Neprospelo z 1- 2 predmetov 3 - - - - - 1 - - 4 
Neprospeli z viac predmetov - - - - 2 - 2 1 - 5 
Neprospeli spolu 3 - - - 2 - 1 2 - 8 
Neklasifikovaní  - 2 1 - 2 - - - - 5 

 
Priemerný prospech v povinných predmetoch 

 
Slovenský jazyk a literatúra 1,41 1,47 1,67 1,82 2,15 2,57 2,69 2,67 2,57 2,11 
Matematika 1,23 1,37 1,47 1,47 2,19 2,63 2,53 2,47 2,83 2,07 
Nemecký jazyk - - - - - - 1,95 2,2 2,16 2,10 
Anglický jazyk - - 1,84 2,13 2,48 2,61 2,59 2,27 2,49 2,20 
Vlastiveda, Geografia - - 1,35 2,00 2,21 2,07 2,10 1,64 1,86 1,83 
Prvouka, Prírodoveda, Biológia 1,16 1,18 1,32 1,63 2,00 1,61 2,42 1,80 2,53 1,57 
Dejepis - - - - 1,80 1,96 1,95 2,11 2,10 1,98 
Fyzika - - - - - 1,95 2,29 2,08 2,03 2,09 
Chémia - - - - - - 2,10 2,29 2,07 2,13 
Ruský jazyk - - - - - - - - - - 
Informat. výchova, informatika - - 1,05 1,05 1,07 1,05 1,00 1,07 1,10 1,06 
Hudobná výchova 1,00 1,02 1,03 1,02 1,00 1,04 1,05 - - 1,02 
Občianska náuka/ výchova - - - - - 1,32 1,33 1,37 1,25 1,32 
Telesná a športová výchova  1,00 1,00 1,00 1,02 1,07 1,05 1,34 1,08 1,37 1,07 
Výtvarná vých. /vých. umením 1,00 1,00 1,03 1,00 1,05 1,05 1,07 - 1,05 1,04 
Pracovné vyuč./Technika - - 1,00 1,00 1,13 1,13 1,22 - - 1,05 
Svet práce - - - - - - - 1,06 - 1,06 

 
Pochvaly, pokarhania 

Pochvala triednym učiteľom - 2 9 5 2 4 1 1 - 24 
Pochvala riaditeľom - - - 1 - - 1 - - 2 
Napomenutie triednym učiteľom - - 1 - 3 - 2 2 - 8 
Pokarhanie triednym učiteľom - - 1 3 4 1 - 1 1 11 
Pokarhanie riaditeľom - - - - 3 1 1 2 - 6 

 
Znížené známky zo správania 

Stupeň 2 - - 1 - 1 1 2 - 1 6 
Stupeň 3 - - - - 1 2 - - - 3 
Stupeň 4 - - - - 2 - - - - 2 

Dochádzka 
Počet ospravedlnených hodín  1729 1903 3277 2904 2527 2786 2956 3208 4202 25492 
             priemer na 1 žiaka 30,88 35,91 51,20 48,40 39,48 49,75 50,10 58,33 82,39 49,21 
Počet neospravedlnených hodín - - - 36 621 3 48 - 38 746 
             priemer na 1 žiaka - - - 0,60 9,70 0,05 0,81 - 0,75 1,44 
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h) Výsledky externých meraní – porovnanie s celoslovenským priemerom:   
 
V priebehu školského roka sa naši žiaci zúčastnili viacerých testovaní napr. celoslovenské 
testovania žiakov 5.ročníka a žiakov 9.ročníka; KOMPARO – testovanie žiakov 4. ročníka, 
6.ročníka, 8.ročníka a 9.ročníka. 
 
Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka ZŠ 
 
Úspešnosť:  Matematika    63,8 %  (– 0,9 %) 
                    Slovenský jazyk a literatúra  60,8 %  (– 2,0 %) 
 
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ 
 
Úspešnosť:  Matematika    61,8%  (+ 5,9 %) 
                    Slovenský jazyk a literatúra  66,2 % (+ 3,2 %) 
 
KOMPARO  

–  testovanie žiakov 4. ročníka ZŠ 
Úspešnosť: Slovenský jazyk a literatúra             54,7 % (+ 6,1 %) 
        Matematika    55,0 % (– 2,4 %) 
        Prírodoveda    63,5 % (+ 3,8 %)  
        Vlastiveda    69,6 % (+ 5,7 %) 
       Všeobecné študijné predpoklady  53,0 % (– 0,7 %) 

–  testovanie žiakov 6. ročníka ZŠ 
Úspešnosť: Slovenský jazyk a literatúra   50,4 % (– 4,0 %) 
        Matematika    52,0 % (– 6,9%) 
        Biológia     66,5 % (+ 1,2 %) 
        Geografia     63,7 % (+ 6,2 %) 
       Všeobecné študijné predpoklady  55,6 % (– 2,1 %) 

–  testovanie žiakov 8. ročníka ZŠ 
Úspešnosť: Slovenský jazyk a literatúra  61,8% (– 1,0 %) 
        Matematika    50,0 % ( – 0,4 %) 
        Biológia     48,1 % (+ 0,1 %) 
        Geografia     52,3 % (+ 8,7 %) 
       Všeobecné študijné predpoklady  49,9 % (– 4,6 %) 
  –  testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ 
Úspešnosť: Slovenský jazyk a literatúra  62,6 % (– 2,0 %) 
        Matematika                53,4 % (+ 4,0 %) 
 
  
                                  
i) Stručná charakteristika školského vzdelávacieho programu „JAMOSENKO“:  
 
Školský vzdelávací program našej školy vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu       
pre 1. a 2. stupeň základnej školy, ktorý zahŕňa rámcový model absolventa, rámcový učebný 
plán a jeho rámcové učebné osnovy. Celý projekt je pochopenie a vytvorenie nadväznosti     
na predškolské vzdelávanie a na výchovu v rodine. Základné vzdelávanie je jedinou etapou 
vzdelávania, ktorú povinne absolvuje celá populácia žiakov v dvoch obsahovo, organizačne 
a didakticky na seba nadväzujúcich stupňoch. Základné vzdelávanie vyžaduje na oboch 
vzdelávacích stupňoch podnetné a tvorivé školské prostredie, ktoré stimuluje najschopnejších 
žiakov, povzbudzuje menej nadaných žiakov, chráni a podporuje žiakov slabších a zaisťuje, 
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aby sa každý žiak prostredníctvom výučby prispôsobenej individuálnym potrebám optimálne 
rozvíjal v súlade s predpokladmi pre vzdelávanie. 
Dôležitým prvkom nášho vzdelávacieho programu je dôraz na otvorenosť školy všetkým 
deťom, rodičom a verejnosti, s dodržiavaním pravidiel slušného správania, vzájomnej úcty, 
tolerancie a pochopenia. Snažíme sa o zapojenie rodičov do chodu školy, do mimoškolských 
aktivít, športových akcií, exkurzií, výletov, ekologických stretnutí. Snahou všetkých 
pedagogických zamestnancov školy je maximálna informovanosť rodičov o práci 
a výsledkoch ich detí. 
Školský vzdelávací program „JAMOSENKO“ je podľa svojho motta „ Jazykovými 
a matematickými spôsobilosťami rozvíjame environmentálne a komunikačné kompetencie 
každého absolventa našej školy“ zameraný na všestranný rozvoj mladej osobnosti. Okrem 
základov kladieme dôraz na výučbu cudzích jazykov – stanovená stratégia je postavená        
na systematickej výučbe prvého cudzieho jazyka – anglického jazyka od 1. ročníka. Keď  
majú žiaci základy jedného cudzieho jazyka vybudované, prichádza v 5. ročníku druhý cudzí 
jazyk – nemecký jazyk. Žiakom 6. ročníka sme ponúkli na budúci školský rok výučbu            
2. cudzieho jazyka – nemeckého jazyka a technickej výchovy pre žiakov začlenených 
a prospechovo slabších. Vzhľadom k tomu, že škola sa dlhodobo venuje rozšírenému 
vyučovaniu matematiky a prírodovedných predmetov, zvýšili sme  dotáciu disponibilných 
hodín na prírodovedné predmety. Dôraz kladieme aj na ekologickú výchovu žiakov, snažíme 
sa prebúdzať v deťoch nielen vzťah k prírode, k svojmu mestu, k vlasti, ale učiť ich aj 
hospodárnosti, šetreniu energiami, šetrnému zaobchádzaniu so zverenými učebnicami, 
zariadením školy a k triedeniu odpadu. 
 
 
 
RÁMCOVÉ  UČEBNÉ PLÁN 
 
 
Školský vzdelávací program                      Rámcový učebný plán                                          

pre primárne vzdelávanie  
2017 / 2018 

Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 
Jazyk a komunikácia  slovenský jazyk a  literatúra  9 8 7 6+ 24+7 

1 
1.cudzí jazyk - ANJ 2 2 3 3 7+3 

Práca s informáciami   1 1 1+1 
 

 32+11 
Príroda a spoločnosť  
 

prvouka 1 2   3 
prírodoveda   1+ 1 2+2 

1 1 
vlastiveda    1+ 1 2+1 

 1 
 7+3 
Človek a hodnoty   etická výchova /náboženská výchova 1 1 1 1 3+1 

 
 

 
 2+2 
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Matematika  a práca s informáciami matematika 4 4 4 3+ 12+5 
2 

informatická výchova 
informatika 

 1 1 1 2+1 
 

 14+6 

Človek a  svet práce  pracovné vyučovanie     1 1 
 

 1 

Umenie a kultúra  výtvarná výchova  2 2 1 1 5+1 

hudobná výchova  1 1 1 1 3+1 
 

 8+2 

Zdravie a pohyb  telesná výchova 
telesná a športová výchova 

2 2 2 2 6+2 
 

 6+2 
Spolu :   20 

+2 
20 
+3 

23 
+2 

26 70+26 

Školský vzdelávací program Rámcový učebný plán  
2017/2018   pre  nižšie stredné  vzdelávanie 

        

Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník 5. 6. 7. 8. 9. spolu 
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 5 

5 
4 + 5 5 15+10 

      1       
  Prvý cudzí jazyk - NEJ / ANJ 3 + 3+ 3 3 3 11+6 
    1 1         

  
Druhý cudzí jazyk - ANJ / NEJ / 
RUJ      1 + 1 + 4+5 

    1 1 2 1 2   
              30+21 
Človek a príroda Fyzika   2 1 2 1 + 3+4 
            1   
  Chémia    

2 
1 + 2 2+4 

       1     
  Biológia 

2 
1 + 

2 
1 + 1 6+3 

    1 1     
              11+11 

Človek a spoločnosť Dejepis 1 1 1 1 
2+ 
1 4+3 

  Geografia 2 1 
1 

1 + 1 4+3 
        1     
  Občianska náuka  1 1 0,5 + 0,5 + 2+2 
          0,5 0,5   
              10+8 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / Náboženská 
výchova 1 1 1   0,5+ 3+1 

            0,5   
              3+1 



9 
 

 
 

 
j) Údaje o fyzickom počte a zložení pedagogických zamestnancov v súlade so zákonom 

č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch: 
 
Kategórie zamestnancov  Celkový počet z toho nekvalifikovaných 
Pedagogickí zamestnanci  50 + 2 MD - 
Učiteľ 38 + 2 MD - 
Vychovávateľ 8 1 
Pedagogický asistent 5 - 
Zahraničný lektor - - 
Odborní zamestnanci 2  
Školský psychológ * - 
Školský logopéd - - 
Školský špeciálny pedagóg 2 - 
 
Poznámka:  *   Na škole pôsobil každý utorok a stredu Mgr. M. Majko, PhD., ako zamestnanec CPPP v Galante 

Matematika a práca s 
informáciami Matematika 4+ 4+ 4 + 4+ 4+ 15+10 
    1 1 1 1 1   
  Informatika  1 1 

1 
0,5+ 0,5+ 3+2 

       0,5 0,5   
              18+12 
Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 

    
  
  

  
  

  
    

 Svet práce       1   1 
  Technika 1  1  1     3 
              3+1 
Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 1 1     3 
  Výtvarná výchova 1 1 1     3 
  Výchova umením       0,5+ 

 
1 

          0,5   
              6+1 
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 6+4 
              6+4 

Spolu   
24+ 

3 
25+ 

4 
26+ 

4 30 
29+ 

1 87+59 

        

Kariérová pozícia Počet 
Pedagogický zamestnanec špecialista  
Triedny učiteľ 27 
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k)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v šk. roku 2017/2018 

 
 
Druh vzdelávania  

počet zamestnancov, ktorí štúdium 

začali ukončili 
Adaptačné  1 1 
Špecializačné 1 1 
Funkčné 1 - 
Funkčné inovačné 1 1 
Prípravné atestačné 2 2 
Aktualizačné 30 26 
Inovačné 1 1 
Kvalifikačné 1 1 
 
Iné druhy vzdelávania 
 
 
Druh Počet účastníkov 
Odborné semináre pre pedagógov prírodných vied a informatiky 18 
Odborné semináre pre pedagógov humanitných vied a jazykov 5 
Semináre enviro., zdravý život. štýl,... 4 

Výchovný poradca 1 
Kariérový poradca - 
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec 1 
Vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia, vedúci študijného 
odboru 

11 

Koordinátor informatizácie - 
Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti 4 
Odborný zamestnanec špecialista  
Uvádzajúci odborný zamestnanec - 
Supervízor - 
Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti - 
Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec  
Riaditeľ  1 
Zástupca riaditeľa 2 
Vedúci vychovávateľ - 
Vedúci odborného útvaru - 
Ďalší pedagogický alebo odborný zamestnanec určený podľa § 9 ZP 1 

Kariérový stupeň 
Počet 

začínajúci samostatný s  1. atestáciou s  2. atestáciou 
Pedagogický zamestnanec   1 20 13 18 
Odborný zamestnanec - 1 - - 
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Semináre výchov. poradcu a špec. pedagóga 5 
Semináre- inovácie vo vyuč. procese 17 
Legislatíva v školstve- semináre 5 
 
l) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 

 
 

Aktivita 
 

prezentovaná  
počet účastníkov, z toho 

 
žiakov/detí/ 
mládeže 

pedagógov 

Memoriál Dr. Ševečku - atletický trojboj  Športový areál ZŠ JAK 50 8 
Šarkaniáda –ŠKD  Športový areál ZŠ JAK 130 6 
Európsky deň jazykov ZŠ JAK, Bratislava 150 8 
Folklórna Sereď  CVČ pri ZŠ JAK 15 5 
Naše mesto, naše rodisko – lit. A výtv. Súťaž pre ZŠ CVČ pri ZŠ JAK 100 8 
Memoriál I. Lipovského – malý futbal Športový areál ZŠ JAK 60 6 
Cezpoľný beh žiačok ZŠ – obvod. Kolo park Galanta 6 1 
Lampiónový sprievod  - ŠKD  Škola – námestie  120 10 
Hallowenská párty ZŠ JAK 60 3 
Mihálikova Sereď- regionálna súťaž  CVČ pri ZŠ JAK 50 9 
Týždeň  tolerancie ZŠ JAK 40 2 
Burza informácií SŠ ZŠ JAK 90 5 
Deň otvorených dverí pre MŠ  ZŠ JAK 100 12 
Pietna spomienka obetí holokaustu park Sereď 40 2 
Pietna spomienka obetí vojen Sereď 40 2 
Vianočné tvorivé dielne Škola, ŠKD 350 20 
Vianočné trhy Mestský park – námestie 20 2 
Kultúrny program na vianočných trhoch Sereď 15 1 
Majstrovstvá mesta v plávaní Sereď ZŠ J. Fándlyho-

plaváreň 
15 2 

Hráme sa na školu – vyučovanie pre predškolákov ZŠ JAK 60 5 
Otvorené hodiny pre rodičov ZŠ JAK – 1. – 4.ročník 200 12 
Poďte s nami do rozprávky-akcia v knižnici pre 
predškolákov 

ZŠ JAK, školská knižnica 90 3 

Detské dopravné ihrisko Galanta 230 12 
Majstrovstvá v SUDOKU MsÚ Sereď 10  1 
Karneval - ŠKD ŠJ pri ZŠ 80 7 
Veľkonočné tvorivé dielne ŠJ pri ZŠ 80 6 
Beh pre zdravie pri príl. oslobod. Serede Mestský  park 40 7 
Deň narcisov Verej. zbierka-škola,mesto 40 2 
Noc s Andersenom ZŠ JAK 50 3 
Marec mesiac knihy – Z rozprávky do rozprávky ZŠ JAK 80 4 
Environmentálny projekt – Zbieram baterky ZŠ JAK 56 38 
Projekt „ Celé Slovensko číta deťom“ ZŠ JAK 100 10 
Projekt „Čítajme si“ – čitateľský maratón ZŠ JAK 350 10 
Pilotný projekt „Knižná záhada“ ZŠ JAK 40 2 
Jarný futbalový turnaj pre 1.st.ZŠ. Multifunkč.ihrisko ZŠ 120 8 
Futbal. turnaj  Multifunkč. ihrisko ZŠ 50 5 
Mestská atletická olympiáda ZŠ JAK 120 8 
Deň Zeme“Myslíme logicky, žijeme ekologicky ZŠ JAK 500 38 
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Olympiáda netradičných hier Športový areál ZŠ JAK 230 20 
Na bicykli bezpečne ZŠ JAK, Galanta 40 2 
JA Slovensko – projekt OA Sereď ZŠ JAK 40 2 
Lyžiarsky výcvik Penz. Javorina, Pod 

Magurou 
40 5 

Škola v prírode Skalka, hotel Minciar 50 4 
Cvičenia v prírode 1. - 4.ročník školský areál 230 20 
Športový deň: “Škola v pohybe“ Školský areál 230 20 
Týždeň zdravej výživy škola 230 20 
Zbierka pre OZ Tulák škola 100 5 
Retro deň škola 230 20 
Dopoludnie plné zábavy Škola 300 35 
Ukážkové hodiny - LEGO škola 150 6 
Letná činnosť ŠKD- 2turnusy  CVČ a ŠKD pri ZŠ JAK 36 4 
 
 
Preventívne programy: 
 
Eliminácia rizikových faktorov v sexuálnom správaní mládeže MUDr. V. Kráľ 
Čas premien (MP education)“Dievčatá z Venuše“ – dievčatá 6., 7.ročník 
 
Spolupráca s CPPPaP Galanta: 
PROFORIENT – výber povolania 
Srdce na dlani – 3.ročník 
Druhý krok – 3.ročník 
Vzťahy v triede – 4.ročník 
Učíme sa tolerancii – 4.ročník 
Rozvoj sociálnych zručností – 5., 6., 7.ročník 
Rešpekt k sebe a druhým – 8.ročník 
 
Spolupráca s ORPZ Galanta: 
Oliho príbeh – 1.ročník 
Stop násiliu a šikane – 5., 7. 8.ročník 
Kyberšikana – 6.ročník 
Obchodovanie s ľuďmi – 9.ročník 
Všetko pre moju bezpečnosť – 9.ročník 
Extrémizmus – 9.ročník 
Trestná zodpovednosť mladistvých – 8., 9.ročník 
Drogy legálne a nelegálne – 7., 8., 9.ročník 
Nové drogy – 9.ročník 
 
Spolupráca s MsP: 
Kontakt s neznámymi osobami – 2.ročník 
Spoznávame kráľovstvo vnútorného sveta – 2.ročník 
Moja zóna – tvoja zóna – 3.ročník 
Empatia a akceptácia iných – 3.ročník 
Počítač – dobrý sluha – zlý pán(bezpečný internet) – 3., 4.ročník 
Agresívne správanie – 4.ročník 
Pozriem a vidím – 5.ročník 
Konflikt a ja – 5.ročník 
Porozprávajme sa o šikanovaní – 5.ročník 
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Kamaráta nehodnotím – 2., 3.ročník 
Zippyho kamaráti – 1.ročník 
Interaktívna dielňa – alkohol – 7.ročník 
Po rebríku hodnôt – 7., 8.ročník 
Iný, divný... – 6.očník 
Fajčenie a jeho riziká – 8.ročník 
Riešenie konfliktov – 4.ročník 
Alkohol a jeho riziká – 8., 9.ročník 
Hranice mojej tolerancie – 6.ročník 
Zákon myslí aj na nás – 9.ročník 
Internetové priateľstvá – 7.ročník 
Bezpečnostné návyky – 5.ročník 
Nelátkové závislosti – 9.ročník 
Marihuana a jej vplyv na ľudský organizmus – 9.ročník 
„Čo môžem urobiť ja, čo môžu urobiť iní“ – 3.ročník 
 
 
m) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a v rôznych súťažiach  
       
PREDMETOVÉ  OLYMPIÁDY                                      KOLO 

Matematická olympiáda      
 

OKRESNÉ KRAJSKÉ CELOSLOVENSKÉ 

Marko Šereg – 5.B        
                    

4. miesto   

Matematická pytagoriáda 
 

   

Marco Šereg – 5.B 
Gabriel Aleš – 5.C 
Gedeon Dávid – 6.A 
Ščevík Matej – 4.B 
Lopašovský Artur – 4.B 
Barienčík Alex – 4.B 

4.miesto 
5.miesto 
6.miesto 

úspeš.riešiteľ 
úspeš.riešiteľ 
úspeš.riešiteľ 

  

Matematický klokan    

Javor Lukáš – 4.A 
Tóthová Nela – 2.A 
Helienková Zuzana –4.C 

  Školský šampión 
úspeš. riešiteľ 
úspeš. riešiteľ 

SUDOKU    

Nitrayiová Viktória – 4.B 2.miesto   

VŠETKOVEDKO    

Lopašovský Artur – 4.A 
Javorová Tamara – 4.A 

  Všetkovedko školy 
Všetkovedko 

I Bobor    

6 žiakov   Drobec 

12 žiakov    Bobrík 

Šereg Marco 
38 žiakov 

  100% - UR  
úspešný riešiteľ 

Olympiáda v anglickom jazyku    

Guláš Samuel – 9.B 
Kašíková Sofia – 7.B 

1.miesto 
1.miesto 
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Olympiáda v nemeckom jazyku    

Chmelár Sebastián – 9.B 
Holbíková Natália – 9.A 
Navrátilová Laura – 8.B 

1.miesto 
2.miesto 
3.miesto 

  

Olympiáda v slovenskom jazyku    

Gálová Elizabeth účasť   

Technická olympiáda    

Čačaný Lukáš – 8.C 
Chmelár Sebastien – 9.B  

4.miesto   

Geografická olympiáda 
 

   

Gabriel Aleš – 5.C 
Domaracký Daniel – 6.B  
Gedeon Dávid – 6.A                       

úspeš. riešiteľ 
5.miesto 
2.miesto 

 
 

ÚR 

 

Chemická olympiáda 
 

   

Holbíková Natália – 9.A 
Da Costa Menezes Kristián – 9.A 
Pavileková Margaréta – 9.A 
Fidlerová Paulína – 9.A                       

úspeš.riešiteľ 
úspeš.riešiteľ 
úspeš.riešiteľ 
úspeš.riešiteľ 

  

Biologická olympiáda    

Viktor Tamaškovič – 8.C 6. miesto – 
kat. E 

  

Biblická olympiáda    

Aleš Gabriel – 5.C 
Sabová Laura – 6.B 
Velčická Petra 

 
3.miesto 

  

 
 
UMELECKÉ SÚŤAŽE   
 

                                    KOLO 

LITERÁRNE  
 

 
 

OKRESNÉ KRAJSKÉ CELOSLOVENSKÉ 

Šaliansky Maťko    

Bartošová Linda – 4.B 
 

2.miesto   

Čaro slova    

Barienčík Alex – 4.C 
Vargová Lenka – 3.C 
Kopčáková Sandra – 7.C 

3.miesto 
3.miesto 
2.miesto 

  

VÝTVARNÉ    
 

   

Chutné maľovanie    

Januška Samuel Viliam – 8.A   účasť 

Čaro našej prírody    

Krivošíková Tamara – 8.B   2.miesto 
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Kľúče od zlatého mesta    

Krivošíková Tamara – 8.B   2.miesto 

HUDOBNÉ      
 

   

Slávik Slovenska    

Skladaná Erika – 5.A 
Kavický Matúš – 2.A 
Skladaná Nikoleta – 8.B 

2.miesto 
účasť 
účasť 

  

Martina Gombíková – 6.B strieborné 
pásmo 

  

Folklórna Sereď    

Nikoleta Skladaná – 8.B 
Gombíková Martina – 7.B  

1.miesto 
účasť 

  

 
 
 
ŠPORTOVÉ  SÚŤAŽE 
 

                                    KOLO 

BRANNÉ ŠPORTY: OKRESNÉ KRAJSKÉ CELOSLOVENSKÉ 

Branný viacboj žiakov ZŠ 
Mladý záchranár 

účasť 
3.miesto 

  

ATLETIKA:    

MO v cezpoľnom behu – R.Ďuračková;L.Vaňovčeková 
                                        družstvo 

1.miesto; 1.miesto 
1.miesto 

9.m. ; 11.m. 
5.miesto 

 

Atletika družstiev ZŠ- žiačky 2.miesto 5.miesto  

Atletika jednotlivci   K. Tulej – 9.B 
                                  N. Dudnová -8.C   
                                  L. Vaňovčeková – 7.A 
                                  N. Paulíková – 9.C 
                                  L. Holičová – 9.A 
                                  P. Zajková –9.B 

1.miesto 
1.m., 3.m. 
2.miesto 
3.miesto  
2.miesto 
2.miesto 

3.miesto 
3.miesto 

 

BASKETBAL:    

MO basketbal žiačky 1.miesto 3.miesto  

FLORBAL:    

MO  žiaci 
        žiačky 

2.miesto 
5.miesto 

  

VYBÍJANÁ     

 najmladšie žiactvo 
mladšie žiačky 
Vybíjaná o Pohár predsedu COOP Jednota Galanta 

2.miesto 
1.miesto 
4.miesto 

 
3.miesto 

 

FUTBAL    

Malý futbal  Jednota CUP – žiačky 
Minifutbal McDonald´s 
Futsal 
Futbal – ml.žiačky 
 

4.miesto 
1.miesto 
2.miesto 
2.miesto 

 
účasť 
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n) Údaje o projektoch, do ktorých je / bola/ škola zapojená: 
 

1. Škola priateľská deťom – Schválený MŠ SR, v spolupráci s  UNICEF  
– šk. r. 2012/2013; Výchovno-vzdelávací projekt, ktorého  cieľom   je výchova 
k tolerancii, multikulturalite, zodpovednosti, implementácie Dohovoru 
o právach dieťaťa (realizácia počas celého školského roku). 

2. Škola podporujúca zdravie – schválený  MŠ SR, uskutočňovaný priebežne 
od r. 2002,  v rámci neho Dni Zeme a iné aktivity 

3. Školské ovocie – v rámci projektu Zdravá škola sme sa zapojili do uvedeného 
projektu, ktorý zabezpečoval denne žiakom čerstvé ovocie (jablká) a jablčnú 
šťavu cez veľké prestávky v rámci zdravej výživy. 

4. Srdce na dlani – v r.2012 absolvovali učitelia prvého stupňa zaškolenie pre 
prácu s programom „ Srdce na dlani „. Vyučujúci využívajú zakúpenú učebnú 
pomôcku na hodinách etickej výchovy. Práca s programom pomáha 
eliminovať prejavy nežiadúceho správania sa v triedach, prispieva 
k zlepšovaniu sociálnej klímy v triedach a učí žiakov prosociálnemu správaniu. 
Tento projekt sme realizovali aj v spolupráci s mestskou políciou. 

5. Projekt: „Čas premien“ – cieľom tohto projektu je pripravovať 
predpubertálne deti na obdobie dospievania, umožniť im chápať fyzické 
a psychické zmeny, ktorými budú prechádzať alebo už prechádzajú. 

6. Projekt: „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných 
školách s využitím elektronického testovania“ 

7. Projekt: „Komplexný poradenský systém, prevencie a ovplyvňovania 
socio-patologických javov v školskom prostredí“ – tento národný projekt 
realizujeme v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie 
a patopsychológie. V rámci tohto národného projektu škola získala odborné 
metodiky, publikácie, časopiseckú literatúru, diagnostické a edukačné balíčky, 
metodologické nástroje sprístupnené prostredníctvom internetového úložiska 
pre potreby výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga a jeho poradenských  

8. Medzinárodná spolupráca Sereď– Tišnov, uskutočňovaný  každoročne           
od r. 2003 

9. Projekt „Záložka do knihy spája školy“ – uskutočňovaný každoročne 
10. Projekt: „Zbieram baterky“ – v rámci tohto projektu sa v škole celoročne 

zbierali jednočlánkové batérie. 
11. Infovek – schválený MŠ SR (od r.2003) 
12. V ZŠ úspešnejší – „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích 

výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole 
Sereď“ – týmto projektom sme získali finančné prostriedky z eurofondov na 
podporu školského psychológa a 5 asistentov učiteľov pre žiakov so ŠVVP – 
ZZ – projekt je schválený na obdobie 6/2018 – 5/2021. 

13. Učíme s LEGOM – projekt prostredníctvom zamestnancov Volgswagen 
14. Podpora mládežníckych aktivít – Letná činnosť ŠKD 

 
o) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole  
 
      V šk. roku 2017/2018 sa uskutočnila na škole  inšpekčná činnosť – prešetrenie sťažnosti 
zákonného zástupcu – „Neobjektívne udelenie výchovného opatrenia synovi sťažovateľky“. 
Osoba, proti ktorej sťažnosť smerovala bola riaditeľka školy Mgr. Zuzana Súdinová. 
Sťažnosť prešetrovali: Mgr. Marek Nádaský, školský inšpektor ŠIC Trnava,                      
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Mgr. Ivana Kubáňová, školská inšpektorka ŠIC Trnava dňa 7.9.2018 v ZŠ Jana Amosa 
Komenského, Komenského 1227/8, Sereď. K prešetreniu sťažnosti bola prizvaná riaditeľka 
školy Mgr. Zuzana Súdinová a triedna učiteľka žiaka Mgr. Zuzana Grycová, obe menované 
dali aj písomné vyjadrenie ku sťažnosti. Školská inšpekcia prešetrovala námietku 
prostredníctvom rozhovoru a analýzou pedagogickej dokumentácie.  
Záver z prešetrenia sťažnosti: Námietka je neopodstatnená.  
Štátna školská inšpekcia prešetrením sťažnosti nezistila porušenie všeobecne záväzných 
právnych a interných predpisov.  
  
p) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy      
Naša škola sa nachádza v priestoroch na Komenského ulici. V budove „A“ bolo umiestnených 
12 tried primárneho vzdelávania (1.stupňa) a 3 oddelenia ŠKD. 4 oddelenia ŠKD boli 
umiestnené v budove CVČ pri ZŠ. V budove „B“ bolo umiestnených 15 tried nižšieho 
stredného vzdelávania (2.stupňa).  
Priestorové a materiálno technické vybavenie školy a jej zariadení je v oblasti výchovy 
a vzdelávania na  dobrej úrovni. Žiaci a pedagógovia majú k dispozícii špeciálne učebne:       
4 PC, FU, CHU, učebňu kreativity, Jazykové laboratórium, Školskú knižnicu, Cvičnú 
kuchynku, Multifunkčnú učebňu. V prípade teplého a priaznivého počasia sa žiaci  mohli učiť 
vo vnútro bloku, kde je vybudovaná „Škola v prírode“. 
Na vyučovanie telesnej výchovy sme využívali 2 telocvične, gymnastickú sálu a posilňovňu. 
Okrem týchto priestorov sme využívali aj športové priestory vonku – viacúčelové ihrisko, 
atletický areál a asfaltové futbalové ihrisko. Technickú výchovu a pracovné vyučovanie sme 
realizovali v dielni, cvičnom byte a v okolí budov školy. ŠKD  pracoval na škole v dobrých 
podmienkach, každé oddelenie malo svoju učebňu.  
Škola je vybavená modernými učebnými  pomôckami, ktoré zodpovedajú súčasným potrebám 
a požiadavkám kladeným na vzdelávanie. 
Aj v tomto šk. roku pokračovala veľmi dobrá spolupráca s Rodičovskou radou, ktorá 
preplácala našim žiakom cestovné náklady na jednotlivé súťaže počas celého školského roka 
financovala vedomostné súťaže a taktiež financovala testovanie KOMPARO,  finančne 
prispievali na všetky školské súťaže. Na záver školského roka zakúpili odmeny pre žiakov    
za reprezentáciu školy v rôznych súťažiach, za zber papiera, ekopakov a bateriek.  
V tomto školskom roku  v spolupráci so zriaďovateľom sa podarilo zabezpečiť vymaľovanie 
chodieb a tried v budove B, odstránenie havarijného stavu dlažby v ŠJ, uskutočnila sa  
výmena okien na telocvični pri budove B, taktiež výmena okien na šatniach prislúchajúcich    
k telocvični, prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí a na 1. Poschodí 
v budove B.V rámci projektu MŠ SR – rekonštrukcie a údržby telocviční – sa uskutočnilo 
zateplenie telocvični a rekonštrukcia strechy  telocvične pri budove A.  
Zakúpili sme  inovatívne učebné pomôcky – dataprojektory, počítače, monitory ku žiackym 
počítačom – takto sme vybavili  3 počítačové učebne, niektoré triedy. 

 
r)  Školské zariadenia pri ZŠ 
 
Školský klub detí 
 
 

 k 15.09.2017 k 30.06.2018 
Počet oddelení 7 7 
Počet žiakov (priemer na 1 oddelenie) 181 (25,9) 173 (24,7) 
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Centrum voľného času 

 

 
 
s)  Ďalšia mimoškolská činnosť 
 – záujmové útvary pri škole  / v rámci vzdelávacích poukazov / 
 
 Krúžok - zameranie Vedúci ZÚ 
1. Plavecký krúžok  Mgr. Ľubica Holičková 
2. Plavecký pre zdravie Mgr. Ľubica Holičková 
3. Angličtina hrou pre 1.ročník Mgr. Jana Fogelová 
4. Výtvarný ateliér Mgr. Zuzana Kuciaková 
5. Krúžok šikovných rúk I. Mgr. Erika Sabová 
6. Krúžok šikovných rúk II. Mgr. Erika Sabová 
7. Turisticko-poznávací krúžok Mgr. Štefan Haringa 
8. Z každého rožku trošku Mgr. Eva Hradská 
9. Počítačoví kamaráti Ing. Viera Kisová 
10. Technický krúžok Ing. Peter Kostolányi 
11. Športom ku zdraviu Ing. H. Kožárová 
12. Športové hry I. Mgr. Zuzana Krajčovičová 
13. Tvorivé dielne I. Mgr. Zuzana Krajčovičová 
14. Športové hry II. Mgr. Martina Ludviková 

Záujmový útvar - zameranie Počet 
členov 

Celkový týždenný 
počet hodín v ZÚ 

Vedúci ZÚ 

Taekwondo 14 3 Milan Rajský 
Taekwondo 14 3 Milan Rajský 
Basketbal – šp.prípravka 1.-2.roč. 29 3 Miloš Procházka 
Basketbal – šp.prípravka 3.-4.roč. 16 3 Jozef Ištok 
Basketbal – žiačky 15 4,5 Martin Bosý 
Basketbal – žiaci 14 4,5 Jozef Ištok 
Basketbal – mladší žiaci 12 3 Jozef Ištok 
Basketbal – starší mini 14 4 Martin Bosý 
Basketbal – staršie mini 14 4 Miloš Procházka 
Basketbal – kadeti 14 4,5 Joze Ištok 
Florbal I.(ml.ž.+st.ž.) 31 4 Ondrej Balák 
Florbal II.(dorast) 31 4 Peter Janda 
Florbal III.(muži+juniori) 31 4 Peter Zámečník 
Futbal– prípravka U 7 13 3 Ivan Jurík 
Futbal- prípravka U 11 13 3 Kollarovič 
Futbal- mladší žiaci 12 3 Ivan Jurík 
Futbal- prípravka U 8 12 3 Peter Sokol 
Futbal- prípravka U 9 12 3 Peter Sokol 
Futbal – starší žiaci 13 3 Róbert Scherhaufer 
Futbal – mladší dorast 12 3 Peter Bohunický 
Futbal – starší dorast 12 3 Rudolf Blaško 
Tanec Ly Dance – deti I. 16 2 Alena Krivosudská 
Tanec Ly Dance – deti II. 16 2 Alena Krivosudská 
Tanec Ly Dance – juniori  13 3 Alena Krivosudská 
Spolu ZÚ: 24 367   
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15. Plávanie I.  Mgr. Martina Ludviková 
16. Plávanie II. Mgr. Martina Ludviková 
17. Tvorivé dielne II. Ing. Eva Válkyová 
 Spolu 17 krúžkov  
 
Celkový počet vzdelávacích poukazov rozdaných:  523     prijatých:  437              ( 83,56 % ) 
 
t)  Školská jedáleň 
 
Žiaci našej školy sa stravovali v šk. roku 2017/2018 v ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského. 
Bola zabezpečená  mliečna desiata prostredníctvom automatu – brejky, túto možnosť 
využívali prevažne žiaci 1.stupňa. Žiaci 2.stupňa mali možnosť využívať desiate v ŠJ. 
V priebehu školského roka  prebiehala akcia školské ovocie – raz týždenne žiaci dostávali 
ovocie (prevažne jablká) alebo ovocnú šťavu (jablkovú alebo broskyňovú). 
 
u) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja na školský rok 2017/ 2018 
     a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
Cieľom našej školy je žiak pripravený po všetkých stránkach – vzdelanostnej, morálnej 
i emocionálnej  na ďalšie štúdium, ale aj  pre uplatnenie sa v živote. 
Dôsledne sme sa pridržiavali ŠVP a ŠkVP, vzdelávacích štandardov, postupovali sme  podľa 
tematických výchovno-vzdelávacích plánov, vnášali do nich poznatky zo súčasnosti, 
z regiónu,  používali sme nové formy a metódy práce, najmä problémové, projektové, 
integrované a programové vyučovanie, na hodinách sme využívali medzi predmetové vzťahy.  
Rozvíjali sme kľúčové kompetencie žiakov vo všetkých predmetoch, vsúvali do tematických 
výchovno-vzdelávacích plánov globálne rozvojové vzdelávanie. 
Zvýšenú pozornosť  sme venovali vyučovaniu spoločenskovedných predmetov.                   
Ich prostredníctvom sme prehlbovali povedomie žiakov k slovenskej štátnosti, upevňovali 
sme základy morálneho života. 
Vo vyučovaní slovenského jazyka sme venovali zvýšenú pozornosť osvojeniu si štátneho 
jazyka, čítaniu s porozumením, čitateľskej gramotnosti, komunikácii v spolupráci s inými 
predmetmi. Zapájali sme žiakov do rôznych druhov olympiád.  Organizovali sme akcie          
v školskej knižnici ( Medzinárodný deň knižníc, Knižné hody, Čitateľský maratón,...) 
Výučbe cudzích jazykov (ANJ, NEJ) bola venovaná pozornosť už od 1.ročníka,  na hodinách 
využívali starší žiaci  Európske jazykové portfólio.  
Vo výchovnej práci sme rešpektovali práva dieťaťa podľa „Deklarácie práv dieťaťa“              
a  ,,Dohovoru o právach  dieťaťa",  zohľadňovali nielen  práva, ale aj povinnosti žiaka . 
Venovali sme  sa deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
Opäť sme boli zapojení do programu Škola priateľská deťom, v rámci neho sme 
spolupracovali s UNICEF.  
V spolupráci s psychológom sme venovali zvýšenú pozornosť šikanovaniu žiakov i učiteľov.  
Realizovali sa  aktivity , ako besedy, prednášky, súťaže, zamerané na multikultúrnu výchovu 
a výchovu proti predsudkom.  
Organizovali sme  aktivity zamerané na environmentálnu výchovu ( uvedomelá spotreba 
zdrojov, zdravé potraviny, čistá voda, separovaný zber, skrášľovali si svoje životné prostredie 
- areál školy. Pestovali sme  pozitívny vzťah detí k okoliu, k prírode ( Dni Zeme, 
Medzinárodný deň mlieka ). 
Upevňovali sme v žiakoch pozitívny vzťah k národu, k Zemi – projekt súťaže Folklórna 
Sereď, Mihálikova Sereď. Rozvíjali a formovali sme u žiakov najmä postoje osobnosti, ktoré 
obsahujú ekologické, sociokultúrne a ekonomické prvky. 
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V rámci členstva v Európskej únii sme kladne reagovali  na projekty zamerané na spoznanie 
života v členských krajinách EÚ, pokračovali sme naďalej v spolupráci so ZŠ Smíškova          
v Tišnove v ČR. Venovali sme zvýšenú pozornosť starostlivosti  o zdravie,  fyzickú zdatnosť, 
odolnosť. Vo vedomí žiakov sa pestoval negatívny vzťah k drogám, k iným látkam.  
Pokračovalo sa  v realizácii projektu „ Škola podporujúca zdravie“. Tematika zdravia bola 
vsúvaná priebežne do vyučovacieho ( besedy, nástenky, Deň zdravia, Svetový deň výživy, 
Svetový deň mlieka,...). V rámci plnenia úloh národného programu boja proti drogám sa 
venovala osobitná pozornosť žiakom z menej sociálne podnetného prostredia. V oblasti  
výchovy k manželstvu a rodičovstvu a prevencie drogových závislostí sa postupovalo podľa 
vypracovaného plánu.  
Najlepší žiaci boli za svoje úspechy ohodnotení  pochvalou riaditeľa a  na konci školského 
roka aj vecnými cenami, na ktoré prispela Rada rodičov.  
Žiaci boli priebežne vyzývaní k šetrnému zaobchádzaniu s majetkom školy, starali sa formou 
brigád  o školský areál. 
Učitelia spolupracovali s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a Špeciálno-
pedagogickým poradenským centrom. Priebežne sledovali dochádzku žiakov, dbali o to, aby 
najmä Rómovia nevymeškávali vyučovanie.   
Vytvárali sme  dobré  podmienky pre začlenených žiakov, žiakov so špecifickými výchovno- 
vzdelávacími potrebami. Maximálnu pozornosť sme venovali nadaným a talentovaným 
žiakom. Pripravovali a zapájali sme ich do rôznych súťaží . 
Pozornosť sa venovala príprave žiakov na celoslovenské testovanie piatakov a deviatakov: 
Testovanie  5 – 2017; Testovanie 9 – 2018.  
Pokračovali sme v spolupráci s Radou rodičov a Radou školy, Žiackym parlamentom, 
Mestom Sereď, všetkými ZŠ a MŠ v Seredi i okolí .V spolupráci s RR  sa zrealizoval zber 
papiera (jesenný a jarný). V spolupráci s Mestom Sereď sa zorganizoval Beh oslobodenia- 
beh pre zdravie, basketbalový turnaj dievčat „O pohár primátora“, futbalový turnaj  chlapcov 
„ O pohár primátora“ .  
Organizovali sa pre MŠ kurzy na PC a deň otvorených dverí. 
V rámci školení a seminárov si pedagógovia rozširovali obzor v rôznych oblastiach: 
pedagogickej, psychologickej, právnej, atď. v spolupráci s MC, ŠPÚ a VŠ. 
Zorganizovali sme Dni športu, didaktické hry pre žiakov primárneho  vzdelávania, účelové 
cvičenie žiakov pre nižšieho  stredného  vzdelávania, lyžiarsky výcvikový kurz a školu            
v prírode, žiacku športovú olympiádu pre žiakov 1.stupňa. 
Organizovali sme školský program „Dopravná výchova“ formou besied, súťaží a v rámci 
telesnej výchovy, využívali sme  dopravné ihrisko v Galante. 
V ŠKD bola činnosť zameraná na pravidelnú prípravu na vyučovanie, relaxačno- oddychové  
a záujmové činnosti podľa potrieb a požiadaviek detí, v čase víkendu boli zorganizované 
rôzne spoločenské a športové aktivity. 
 V  CVČ sme sa orientovali na relaxačno- oddychové a záujmové činnosti podľa potrieb          
a požiadaviek mládeže, organizovali sme v čase víkendu a prázdnin jednorazové aktivity, 
resp. letnú činnosť ŠKD. 
 
v)  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
     a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (SWOT 
     analýza)    
 
 
Silné stránky:  
 
1.  odbornosť pedagogických zamestnancov, 19 pedagógov má 2. atestáciu 
2.  100% odbornosť vo vyučovaní cudzích jazykov 
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3.  individuálna integrácia žiakov so ŠVVP 
4.  individuálna integrácia nadaných žiakov  
5.  zapájanie sa do projektov 
6. 100% ovládanie základov práce s PC pedagógmi 
7.  veľká mimoškolská činnosť 
8.  aktívna  medzinárodná spolupráca škôl  
9.  dobré podmienky na  prácu s IKT – 4 PC učebne s internetom 
10. dobré podmienky na výučbu cudzích jazykov –  jazykové laboratórium, 
      multimediálna učebňa, jazykové učebne  
11. dobré podmienky na rozvoj komunikačných schopností – školská knižnica 
12. modernizácia výchovno – vzdelávacieho procesu – používanie nových foriem a metód 
 
 
Slabé stránky:  
 
1. nedostatočné ohodnotenie zamestnancov v školstve 
2. nedostatok financií na opravu a údržbu 
3. nedostatok financií na školský nábytok a inovačné učebné pomôcky 
 
 
Príležitosti:  
 
1. veľmi dobré personálne a technické podmienky pre výchovno – vzdelávací proces  žiakov  
2. veľmi dobré podmienky pre vzdelávanie  pedagógov 
3. široký výber záujmových útvarov v rámci vzdelávacích poukazov 
4. zaujímavá činnosť v CVČ a ŠKD 
5. dobrá spolupráca s Radou rodičov pri ZŠ, s MŠ, Mestom Sereď, MS a DK  v meste 
 
 
Ohrozenia:  
 
1. nedostatok finančných prostriedkov 
2. nepriaznivý demografický vývoj 
 
 
z) spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom, rodičom,  vzájomné    
    vzťahy medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými  
    osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú: 
 

Veľmi dobrá spolupráca je s Radou rodičov, najmä spoluorganizovanie jesenného 
a jarného zberu papiera a materiálna pomoc pri vyhodnotení najúspešnejších žiakov                 
v školskom roku.  Rada rodičov prispieva finančne na všetky súťaže, ktoré škola organizuje, 
poskytuje finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok. Pre budúcich prvákov zakúpili 
školské pomôcky, takže každý prvák dostal v novom školskom roku školské pomôcky 
v hodnote 15,- €.        

Rada rodičov spoločne s DK a MO MS zabezpečuje organizovanie umeleckých 
súťaží, ako sú Jeseň Jána Navrátila, Mihálikova Sereď, Folklórna Sereď, Naše mesto, naše 
rodisko a iné...   

V rámci spolupráce s MŠ sa realizuje výučba na PC, organizovanie Dňa otvorených 
dverí a športové akcie v telocvični, organizovanie Tangramiády pre seredské MŠ.  
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Veľmi dobrá spolupráca je so zriaďovateľom, mestom a školským úradom. Podpora je 
zabezpečená na údržbe areálu, kde nám veľmi vypomáhajú s  udržiavaním zelene – 
zabezpečenie výsadby stromov a kríkov, odvoz nepotrebného materiálu na zberný dvor, 
pomoc pri havarijných a problémových situáciách, na zakúpenie pomôcok a získavaním 
finančných prostriedkov z rôznych projektov. 

Nemôžeme zabudnúť aj na dobrú spoluprácu s mestskou políciou, ktorá nám 
zabezpečuje riešiť bezpečnostnú situáciu v areáli školy i pred školou a tiež zabezpečuje 
preventívne programy pre našich žiakov a riešenie dopravnej výchovy. 
 
 
 
 
V Seredi dňa  30.septembra 2018                              Vypracovala: Mgr. Zuzana Súdinová 

                                                                                                      riaditeľka školy 
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Správa o výsledkoch a  podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti   ZŠ Jana Amosa 
Komenského v Seredi za školský rok 2017/2018 bola prerokovaná  v pedagogickej rade školy  
dňa   17. októbra 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ:  
  
  
 
 
 
 
 
     
Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestu Sereď schváliť   Správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi   za školský 
rok 2017/2018,   ktorá bola prerokovaná na zasadnutí RŠ dňa   17.októbra 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Seredi dňa ...........................                       .................................................... 
                      PaedDr. Sylvia  Vrábelová 
                predseda Rady školy  
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