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Dôvodová správa: 
 
 
     Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve upravuje 
pôsobnosť a úlohy štátnych orgánov, obcí a orgánov školskej samosprávy. 
     V súlade s ustanoveniami § 6 ods. 18 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve, obec prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy, alebo 
školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom, správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej 
činnosti a podmienkach v škole a školskom zariadení. 
     V súlade s ustanoveniami § 5 ods. 7 písm. f) riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na 
schválenie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 
ods. 5 písm. e). 
     Štruktúra a obsah správy je v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z.z. 



Návrh na uznesenie: 
 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 26.10. 2010 v zmysle § 11 ods.4 
písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a v nadväznosti na § 6 ods. 18 písm. e) zákona SNR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov prerokovalo a 
 
 
s c h v a ľ u j e  
 

1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy           
ZŠ Juraja  Fándlyho v Seredi v školskom roku 2009/2010 

 
 
        a/   s pripomienkami 
    
        b/   bez pripomienok 



 
 
 
 
 
     

Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho  763/7A, 926 01  Sereď 

 
 
 
 

 
 

Školský rok 2009/2010 
 

 
 
V Seredi  22.9.2010 
 
Počet strán: 17 
Prílohy: 12 strán  
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi 

v školskom  roku 2009/2010 
 

a) Identifikačné údaje: 
 

Zriaďovateľ: Mesto Sereď   Štatutár zriaďovateľa: Mgr. Vladimír Vranovič
  
Kontakty: Adresa: ZŠ J. Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď 
 tel. 031 7892581                                 fax: 031 7892110 

      031 7892110                                      e-mail: riaditel@zsjfsered.edu.sk 
      031 7016841                                                  sekretariat@zsjfsered.edu.sk 
 031 7892484     zastupca1@zsjfsered.edu.sk  
       zastupca2@zsjfsered.edu.sk  
       jedalen@zsjfsered.edu.sk  
       vychpor@zsjfsered.edu.sk  

 
Riaditeľ:    PaedDr. Jaroslav Čomaj 
Vedúci zamestnanci školy:  Mgr. Elena Földešiová              - zástupkyňa RŠ pre II. stupeň 
    Mgr. Emília Poláková               - zástupkyňa RŠ pre I. stupeň 
    Eva Veľká                                 - vedúca Školskej jedálne 
    
Údaje o rade školy: 
 
Rada školy pri ZŠ Juraja Fándlyho 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 po voľbách dňa 18.3.2008 . Funkčné 
obdobie začalo dňom  18.3.2008 na obdobie 4 rokov. 
 
Členovia rady školy: 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 

1. Božena Vydarená predseda zriaďovateľa 

2. Bc. Ľubomír Veselický podpredseda zriaďovateľa 

3. Mgr. Jana Šípová člen pedagogických zamestnancov 

4. Mgr. Marek Tóth člen zriaďovateľa 

5. Mgr. Beáta Petrášová tajomník pedagogických zamestnancov 

6. Eva Veľká člen nepedagogických zamestnancov 

7. Adriana Bašová člen rodičov 

8. Martina Hilkovičová člen rodičov 

9. Monika Hanáková člen rodičov 

10. Marián Mičányi člen rodičov 

11. Ing. Jozef Prívozník člen  zriaďovateľa 
 
 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2009/2010:  
Rada školy má vypracovaný plán práce na celý rok. Stretáva sa podľa plánu 4 krát do roka. 
Rada školy sa vyjadrovala k: 

- Správe o hospodárení 
- Plánu práce školy 
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- Školskému vzdelávaciemu programu: „JaPoNec“ 
- Výchovno-vyučovacím výsledkom 
- Návrhu rozpočtu 

Zaoberala sa materiálno-technickým zabezpečením, vyhodnotením koncepcie rozvoja školy, 
informáciou o počte zapísaných detí do 1. ročníka.  
 
 
Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 
riaditeľa školy:  
 
Por. č.  Názov vedúci 

1. Metodické združenie 1.-4.ročník Mgr. Silvia Slováková 
2. Metodické združenie ŠKD Oľga Haršányová 
3. PK Slovenský jazyk Mgr. Jana Válkyová 
4. PK Prír., Zem., Chémia Mgr. Edita Valenčíková 
5. PK Telesná výchova Mgr. Jolana Čomajová 
6. PK Matematika, fyzika Mgr. Beata Petrášová 
7. PK Ev, Vv, Hv, Nv Mgr. Eva Beskidová 
8. PK Pracovné vyučovanie Mgr. Dagmar Pomothyová 
9. PK Dejepis, Občianska výchova Mgr. Oľga Écsiová 

10. PK Cudzie jazyky Mgr. Ružena Kaducová 
 

b) Údaje o žiakoch 
 

Údaje k 15. 09. 2009 Údaje k 30. 06. 2010  
 
Ročník 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
žiakov so 
ŠVVP 

z toho 
začlenený
ch žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
žiakov so 
ŠVVP 

z toho 
začlenený
ch žiakov 

1. 3 62   3 62   
2. 3 52   3 54   
3. 3 76 2 2 3 73 2 2 
4. 3 57 3 3 3 56 3 3 
5. 3 71 5 5 3 67 8 8 
6. 3 63 3 3 3 63 3 3 
7. 3 62 4 4 3 61 4 4 
8. 3 73 3 3 3 75 3 3 
9. 3 65 3 3 3 65 3 3 
Spolu: 27 581 23 23 27 576 26 26 
 
 
 
 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2010/2011 
 

Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka:  61    
       z toho deti s odloženou šk. dochádzkou: 6      
Počet vydaných rozhodnutí o prijatí žiaka do prvého ročníka ZŠ: 61 
Počet vydaných rozhodnutí o odklade školskej dochádzky:   6             
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d) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 
- žiaci 9. ročníka 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ  Počet 
žiakov 
9. roč. 

 

Gymnáziá Stredné odborné 
školy* 

SOŠ bez mat. SOŠ-2.ročné OU-2.ročné 

Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 67 
15 15 37 37 14 14 1 1   

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

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

žiakov 
5. roč.   osemročné gymnáziá  Na iné školy 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 
67 

2 2 2    
 

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

 
Počet žiakov 

prijatých na SŠ 
Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

8. ročník 1 SOŠ Polytechnická, odbor stolárske práce Trnava 
7. ročník   
6. ročník   
5. ročník   

 
 
- Iné skutočnosti, vysvetlivky.   

 
 

- Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou 
 
Počet žiakov: 0 
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov za II. polrok :  
 
Ročník 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  Spolu 

Počet tried v ročníku 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Počet žiakov v ročníku 62 54 73 56 67 63 61 75 65 576 

Celkový prospech 

Prospelo 62 53 71 55 63 62 60 72 64 562 

Neprospelo z 1- 2 predmetov     2   1  3 

Neprospeli z viac predmetov  1 2 1 2 1 1 2 1 11 

Neprospeli spolu  1 2 1 4 1 1 3 1 14 

Neklasifikovaní            

Priemerný prospech v povinných predmetoch 

Slovenský jazyk a literatúra 1,42 1,40 1,92 1,82 2,69 2,62 2,69 2,80 2,75 2,27 

Matematika 1,17 1,21 1,84 1,82 2,21 2,57 2,70 2,64 2,55 2,11 

Nemecký jazyk 1,43 1,83 1,69 1,32 2,16 2,29 2,67 2,23 2,85 2,27 

Anglický jazyk 1,10 1,45   2,94 2,59 2,50 2,35 2,16 2,11 

Vlastiveda, zemepis, geografia  1,08 1,53 1,63 2,15 2,03 2,05 2,05 1,91 1,80 

Prírodoveda, ekológia, prírodopis 1,10 1,11 1,68 1,48 1,94 1,83 2,11 2,53 1,54 1,70 

Dejepis, Regionálna výchova     2,10 2,08 2,59 2,52 2,34 2,33 

Fyzika      2,30 2,70 2,29 2,28 2,39 

Chémia      2,32  2,80 2,58 2,58 

Biológia     1,63 2,32    1,96 

Hudobná výchova     1,78 1,60 1,25 1,35 1,05 1,40 

Svet práce     1,22 1,29    1,26 

Technická výchova, technika     1,49 1,21 1,00 1,16 1,03 1,18 

Výtvarná výchova     1,07 1,00 1,10 1,15 1,18 1,10 

           

           

           

Pochvaly, pokarhania 

Pochvala triednym učiteľom 6 20 4  2 6  10 4 52 

Pochvala riaditeľom 41 32 13 21 10 5 4 3 6 145 

Knižná odmena 6 9 9 7 10 9 18 19 9 96 

Napomenutie triednym učiteľom        1 8 9 

Pokarhanie triednym učiteľom     2 5 1 1 3 12 

Pokarhanie riaditeľom  1 1 1 1 2  5 2 13 

Znížené známky zo správania 

Stupeň 2 1  1 1 3   1 3 10 

Stupeň 3    1 1  1 1  4 

Stupeň 4  1 1 1 2   1  6 

Dochádzka 

Počet ospravedlnených hodín 2170 1310 2449 2048 2711 3195 3379 3652 3953 24867 

             priemer na 1 žiaka 35,00 24,26 33,55 36,57 40,46 50,71 55,39 48,69 60,82 43,17 

Počet neospravedlnených hodín 82 449 573 627 425 4 91 366 59 2676 

             priemer na 1 žiaka 1,32 8,31 7,85 11,20 6,34 0,06 1,49 4,88 0,91 4,65 
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Výsledky externých meraní :                                                         
 
Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ 
 
Úspešnosť: Slovenský jazyk  -                                         ZŠ J. Fándlyho      70,90 %  
                                                                                          Slovensko              67,60 %   
  
                   Matematika         -                                         ZŠ J. Fándlyho       50,20 %      
                                                                                         Slovensko               60,10 %         
               
 
KOMPARO – testovanie žiakov 8. ročníka ZŠ 
 
Úspešnosť: Slovenský jazyk - ZŠ J. Fándlyho   55,40 % 
 Slovensko   50,30 % 
 
  Matematika -  ZŠ J. Fándlyho   44,00 % 
  Slovensko               48,80 % 
 
 Všeobecné študijné predpoklady - ZŠ J. Fándlyho    48,30 % 
  Slovensko    47,40 % 
 
Výsledkami žiakov v slovenskom jazyku a literatúre sa škola zaradila medzi 25% 
najúspešnejších škôl a získala titul: „ZŠ J. Fándlyho to s kvalitou vzdelávania myslí 
vážne“. 
 
Naša základná škola sa zapojila do projektu IES CERTIFIKATE a požiadala 
medzinárodnú organizáciu International education society London o pridelenie ratingu. Na 
základe predložených materiálov expertná komisia IES konštatovala, že škola si počas 
svojej existencie vybudovala dobrý kredit, má dobré výsledky a pevne sa etablovala na 
vzdelávacom trhu regiónu, pridelila našej škole rating B – „Spoľahlivá inštitúcia 
dosahujúca trvalo dobré výsledky“. 
 
Ostatné výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2009/2010 – viď príloha.  
 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  

I. stupeň - ZŠ       II. Stupeň - ZŠ 
 

Trieda Uplatňované učebné plány 
 

Trieda 
Uplatňované učebné plány 

1.A ŠkVP  5.A ŠkVP 
1.B ŠkVP  5.B RVJ 3-9, ŠkVP 
1.C ŠkVP  5.C ŠkVP 
2.A ŠkVP  6.A ŠkVP 
2.B ŠkVP  6.B RVJ 3-9 
2.C ŠkVP  6.C ŠkVP 
3.A Variant 1  7.A Variant 1 
3.B RVJ 3-9  7.B RVJ 3-9 
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3.C Variant 1  7.C Variant 1 
4.A Variant 1  8.A Variant 1 
4.B RVJ 3-9  8.B RVJ 3-9 
4.C Variant 1  8.C Variant 1 

   9.A Variant 1 
   9.B RVJ 3-9 
   9.C Variant 1 

 
 
Charakteristika Školského vzdelávacieho programu „JAPONEC“ 
 
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 . Dôraz celého projektu 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 nadväzujúcich stupňoch. Základné vzdelávanie vyžaduje na 1. aj na 
2. stupni podnetné a tvorivé školské prostredie, ktoré stimuluje najschopnejších žiakov, 
povzbudzuje menej nadaných, chráni a podporuje žiakov slabších a zaisťuje, aby sa každé 
dieťa prostredníctvom výučby prispôsobenej individuálnym potrebám optimálne rozvíjalo 
v súlade s vlastnými predpokladmi pre vzdelávanie. Hodnotenie výkonov a pracovných 
výsledkov žiakov musí byť postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh, na 
posudzovaní individuálnych zmien žiaka a pozitívne ladených hodnoteniach. Žiakom musí 
byť daná možnosť zažívať úspech, nebáť sa chýb a pracovať s nimi. 
Dôležitým prvkom, ktorý sa prelína celým naším školským vzdelávacím programom je dôraz 
na otvorenosť školy všetkým deťom, rodičom a verejnosti, avšak s dodržiavaním pravidiel 
slušného správania, vzájomnej úcty, tolerancie a pochopenia. Bez dodržiavania morálnych 
noriem a pravidiel, ktoré sú dané v školskom poriadku by prichádzalo k anarchii, ktorá nie je 
naším cieľom. Snažíme sa o zapojenie rodičov a nielen ich, do chodu školy. Snahou všetkých 
pracovníkov školy je maximálna informovanosť rodičov o práci a výsledkoch ich detí, 
o zapojenie rodičov do mimoškolských aktivít, športových akcií, exkurzií, výletov 
a plánovaných ekologických pobytov. 
Školský vzdelávací program nám bude slúžiť ako naša dohoda, ako budeme rozvíjať 
schopnosti detí v oblasti učenia, riešenia problémov, v oblasti spolupráce, komunikácie, 
sebahodnotenia, ako sa budeme učiť pracovať s informáciami. Aby sme mohli všetky tieto 
spôsobilosti od žiakov očakávať, musíme sa to najskôr naučiť sami. Všetci chápeme, že sme 
sa dali na cestu zmeny: „Zmenou sa učíme, zmena systému začína u každého z nás“. 
Zavedením Školského vzdelávacieho programu sa snažíme aj o dosiahnutie zlepšenia 
spolupráce v rámci pedagogického zboru. Učitelia využívajú vzájomné hospitácie a následné 
výmeny skúseností k dosahovaniu lepších výsledkov vo výučbe. Cieľom týchto aktivít je 
nevidieť žiaka len cez svoj predmet, ale komplexne. Našou snahou je aj dosiahnutie 
maximálnej otvorenosti pri vzájomnej spolupráci a bezproblémového riešenia vzniknutých 
nedorozumení medzi spolupracovníkmi. 
Tradícia našej školy vo vyučovaní cudzích jazykov už sama predurčuje zameranie školy na 
výučbu cudzích jazykov. K tomu prispeli aj dve špičkovo vybavené jazykové laboratóriá 
a plánujeme vytvoriť i tretie. Od školského roku 2008/2009 sa s vyučovaním cudzieho jazyka 
začína v 1. ročníku. Škola má k tomu vytvorené všetky materiálne i personálne podmienky. 
Vyučujúce 1. stupňa sa prihlásili na doplňujúce štúdium cudzieho jazyka, ale už v súčasnej 
dobe máme plne zabezpečené kvalifikované vyučovanie cudzích jazykov. Stanovená stratégia 
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je postavená na systematickej výučbe prvého zvoleného jazyka hneď od 1. ročníka. Spolu 
s prvými slovami, či slabikami, ktoré samostatne žiak prečíta, zaspieva aj prvú cudzojazyčnú 
pieseň, ktorej rozumie, reaguje na stručné príkazy a odpovie na jednoduchú otázku, či už 
anglicky alebo nemecky. Keď sú základy jedného cudzieho jazyka vybudované prichádza v 6. 
triede druhý cudzí jazyk. Vysoká intenzita výučby umožní raketový štart a rýchly pokrok. 
Druhou oblasťou je zameranie školy na ekologickú výchovu. Snažíme sa už od ranného 
veku 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. Prijatím zásad „zdravej školy“ pokračujeme už v 
osemročnej tradícii projektu: Škola podporujúca zdravie. Zapojili sme sa do projektu Zelená 
škola v rámci programu: „Eco-schools“ – „Eko-škola“. Tento program je zameraný na 
environmentálny manažment, certifikáciu a environmentálne vzdelávanie škôl. Škola má 
zostavený plán činností, ktorého účelom je rozvrhnutie opatrení, ktoré vedú k zlepšeniu 
ekologizácie prevádzky školy. Škola má taktiež zostavený i vlastný Ekokodex. 
Treťou oblasťou je zameranie školy na šport. Škola dlhodobo dosahuje výborné výsledky 
v rôznych športových súťažiach. Už v roku 1981 vzniklo Školské športové stredisko hádzanej 
žiačok a neskôr v roku 1997 vzniklo na našej škole Školské športové stredisko basketbalu 
žiakov. Obidve ŠŠS dosahovali veľmi dobré výsledky nielen v rámci kraja, resp. oblasti, ale 
aj v rámci Slovenska. Od roku 2005 sú tieto športové činnosti v Školskom stredisku 
záujmovej činnosti pri našej škole. Pohybové spôsobilosti, vplyv športu na zdravie detí, 
utváranie trvalého vzťahu k pohybovým aktivitám, športovanie, vytváranie medziľudských 
priateľských vzťahov v športových kolektívoch, aj to je cieľom učiteľov nielen v rámci hodín 
telesnej výchovy, ale aj v mimoškolských aktivitách. 
 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie  a údaje 
o fyzickom počte a zložení pedagogických zamestnancov v súlade so zákonom č. 
317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

 
Základná škola Počet ŠKD, ŠSZČ Počet 

zamestnanci ZŠ  50 zamestnanci  9 
Z toho PZ* 33 Z toho PZ 9 
Z počtu PZ   Z počtu PZ   
- kvalifikovaní 30 - kvalifikovaní 8 
- nekvalifikovaní 3 - nekvalifikovaní 1 
- dopĺňajú si vzdelanie 2 - dopĺňajú si vzdelanie 1 
Z toho NZ** 17 Z toho NZ  
Z počtu NZ  Z počtu NZ  
- školský psychológ***  - upratovačky  
- špeciálny pedagóg 1   
- upratovačky 9 Školská kuchyňa a jed.  
- ostatní  7 zamestnanci -spolu 5 
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 
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Kategórie zamestnancov  Celkový počet z toho nekvalifikovaných 

Pedagogickí zamestnanci  42 4 

Učiteľ 33 3 

Vychovávateľ 9 1 

Pedagogický asistent 0 0 

Zahraničný lektor 0 0 

Odborní zamestnanci 1 0 

Školský psychológ 0 0 

Školský logopéd 0 0 

Školský špeciálny pedagóg 1 0 

 
Počet 

Kariérový stupeň začínajúci samostatný s  1. atestáciou s  2. atestáciou 

Pedagogický zamestnanec   1 13 15 7 

Odborný zamestnanec 0 0 1 0 

 

Kariérová pozícia Počet 
Pedagogický zamestnanec špecialista 38 

Triedny učiteľ 27 

Výchovný poradca 1 

Kariérový poradca 0 

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec 1 

Vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia, vedúci študijného 
odboru 

8 

Koordinátor informatizácie 1 

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti 0 

Odborný zamestnanec špecialista 0 

Uvádzajúci odborný zamestnanec 0 

Supervízor 0 

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti 0 

Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec 3 

Riaditeľ  1 

Zástupca riaditeľa 2 

Vedúci vychovávateľ 0 

Vedúci odborného útvaru 0 

Ďalší pedagogický alebo odborný zamestnanec určený podľa § 9 ZP 0 
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h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v š. roku 2009/2010  
 

počet zamestnancov, ktorí štúdium  
Druh štúdia  

začali ukončili 
adaptačné vzdelávanie 1 1 
aktualizačné vzdelávanie 4 1 
inovačné  vzdelávanie 0 0 
špecializačné vzdelávanie 1 1 
kvalifikačné vzdelávanie 7 0 
funkčné vzdelávanie 0 0 
inovačné funkčné vzdelávanie 1 0 
 
 
Iné druhy vzdelávania 
Druh Počet účastníkov 
Priebežné vzdelávanie 36 
 
 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 

počet účastníkov, z toho Aktivita prezentovaná kde 
žiakov pedagógov 

Výstava Tatry nezomreli Vestibul školy 620 43 
Interaktívna výstava Klíma nás spája Čitáreň školy 208 14 
Zelená škola RTV KREA   
Vianočné trhy OD Kaufland 10 2 
Týždeň otvorených dverí ZŠ J. Fándlyho 85 6 
Bližšie k sebe DK Sereď 23 1 
Vianočné vystúpenie pre dôchodcov Cukrovar Sereď 23 3 
Futbalový turnaj o pohár primátora OA Sereď 23 1 
Škôlkarska olympiáda Mesto Sereď 23 1 
Predaj vianočných pohľadníc UNICEF Mesto Sereď 20 1 
Deň narcisov - zbierka Mesto Sereď 6 1 
Týždeň modrého gombíka 2010 - zbierka Mesto Sereď 5 1 
Hodina deťom - zbierka Mesto Sereď 5 1 
 

 
Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 
Umiestnenie -                              

dosiahnuté výsledky 
Umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach Názov súťaže, 
olympiády okresné 

kolo 
krajské 

kolo 
celoslovenské 

kolo názov súťaže umiestnenie 

Streľba zo VzPu jednotl. 1.     
Branný viacboj jednotl.  2.,3. 3.   

Plávanie 1.,1.,1.,1.,
1.,2.,2.,2.,
2.,2.,3.,3., 

1.,3.    
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Atletika 1.,1.,1.,1.,
1., 

1.,2.,3.,6.    

Olympiáda v Aj 3.,3.     
Matematická olympiáda 1.,1.,2.     

Biblická olympiáda 3.,3.,3.     
Európa v škole – lit.súťaž 1.,1.,2.,3.     

Olympiáda zo Sj a lit. 2.     
Olympiáda v Nj 2.,2.     

Čaro slova – um.prednes 2.,3.,3.,     
Matematická pytagoriáda 1.     
Nestlé basket ml.žiačky 1. 2.    
Nestlé basket ml.žiaci 1. 1. 7.   
Basketbal žiačky ZŠ 1. 1. 5.   
Basketbal žiaci ZŠ 1. 1. 7.   
Hádzaná žiačky ZŠ 1. 2.    
Hádzaná žiaci ZŠ 1. 2.    

Branný viacboj družstvá 1.,3. 3. 7.,10.   
Streľba zo VzPu družstvá 1.,1. 3.,3.    

Poznámka: Umiestnenia v postupových súťažiach, v jednotlivých kolách uvádzať len pri 
dosiahnutí 1.,2.,3., miesta. Výsledky v medzinárodných súťažiach uvádzať všetky. 
 
 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (vypracované a podané 
projekty, úspešné projekty získaná suma, výchovno-vzdelávacie projekty, 
termíny trvania projektu)  

 
1. Projekt: „Škola podporujúca zdravie“ – realizovaný desiaty rok podľa 

schváleného projektu. Plnenie programu sa odráža v celej činnosti školy, vo 
vyučovacom procese i v čase mimo neho a zameraný je nielen na žiakov, 
zamestnancov školy, ale aj na rodičov žiakov školy. Počas školského roku boli 
organizované akcie na rozvoj pohybovej aktivity, na podporu nefajčenia 
a prevenciu drogových závislostí, na ochranu životného prostredia 
a ozdravenia výživy. Dlhodobý projekt. 

2. Projekt: „Tak to vidím ja“ – na hodinách výtvarnej výchovy ( realizácia: 
počas celého školského roku ) 

3. Projekt: „Cesta – výchova k emocionálnej zrelosti“ – v rámci etickej 
výchovy na II. stupni ( realizácia: počas celého školského roku ) 

4. Projekt: „Zelená škola“ – podporovanie činností vedúcich 
k environmentálnemu správaniu sa žiakov školy, vplyv na širšie okolie školy. 
Škola bola po vyhodnotení Akčného plánu školy zaradená do siete Eco-schools 
a obhájila certifikát a vlajku Zelenej školy 3. – najvyššieho stupňa. 

5. Projekt: „Škola priateľská deťom“. Výchovno – vzdelávací projekt. Cieľom 
projektu je výchova k tolerancii, multikulturalite, zodpovednosti, 
implementácia Dohovoru o právach dieťaťa. ( realizácia počas školského 
roku.) 

 
 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole  

 

Dňa 10.03.2010 bola vykonaná informatívna inšpekcia na Realizáciu celoslovenského 
testovania žiakov 9. ročníkov v základnej škole. 
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Závery: Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 9. 
ročníkov boli v základnej škole dodržané. Školskí koordinátori a administrátori 
zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových 
zásielok a časový harmonogram zadávania testov. V priebehu testovania sa nevyskytli 
rušivé momenty. 

 
 

l) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy  
 

Škola má k dispozícii: 
- 27 bežných učební  
- 3 špeciálne učebne ( prírodopisu, chémie a fyziky ) 
- 3 počítačové učebne 
- 2 jazykové laboratóriá s interaktívnymi tabuľami 
- 3 učebne na vyučovanie predmetov delených na skupiny 
- dielne pre žiakov 
- čitáreň s multimediálnym vybavením 
- cvičnú kuchyňu 
- 2 telocvične 
- 25 m plavecký bazén 
- posilňovňu 
- futbalové ihrisko 
- 250 m bežeckú dráhu 
- asfaltové ihrisko s plochou 1.600 m² 
Na aktívny pohyb slúži prestávkový dvor s rozlohou 1024 m² a zatrávnená plocha 
v uzavretom školskom areáli. 
 
Športový areál školy je vo veľmi zlom stave. Nie je v možnostiach školy udržiavať 
športový areál v prevádzkyschopnom stave. Asfaltové ihrisko sa nedá používať vôbec pre 
nebezpečie úrazu ( nerovnosti, vypukliny ). Je spracovaný projekt na výstavbu 
všešportového areálu, ktorý by bol využívaný i občanmi mesta Sereď.  
Vzhľadom na stav športového areálu a možnostiam jeho využitia pre všetkých obyvateľov 
mesta Sereď bude nutné aby sa tomuto problému venovala väčšia pozornosť aj zo strany 
zriaďovateľa. 

 
 

m) školské zariadenia pri ZŠ 
 

1. Školský klub detí 
 

 k 15.09.2009 k 30.06.2010 
Počet oddelení 5 5 
Počet žiakov (priemer na 1 oddelenie) 24,4 24,1 
 

Charakteristika výchovného programu: Zábava – radosť – učenie 

         Výchovný program ŠKD je v súlade s cieľmi a princípmi zákona o výchove 
a vzdelávaní. 
Dôležitým prvkom, ktorý sa prelína celým výchovným programom je dôraz na otvorenosť 
výchovného zariadenia deťom prvého stupňa tejto školy, ktoré nemajú zabezpečenú 
starostlivosť v mimo vyučovacom čase. Je maximálnou snahou zapojiť do mimo vyučovacej 
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činnosti s deťmi aj rodičov, aby deti mohli svoju prácu prezentovať nielen pre 
vychovávateľkou. 
Vzdelávací program školského klubu detí umožňuje osobnostný rozvoj každého žiaka 
v prospech jeho osobnostného maxima. 
Školský klub detí ponúka: 
                ▪    záujmovú činnosť 
                ▪    zdravý životný štýl 
                ▪    primeranú komunikáciu 
                ▪    rovnosť príležitostí 
                ▪    toleranciu, solidaritu, otvorenosť, dôveru 
                ▪    sebamotiváciu 
                ▪    integritu osobnosti 
                ▪    bezpečnosť 
                ▪    priateľstvo 
                ▪    estetické prostredie 
                ▪    podporu tímovej spolupráce 
                ▪    rozmanitý program 
                ▪    rovnosť príležitostí 
        ŠKD je súčasťou školy. Zabezpečuje výchovu detí v popoludňajších hodinách mimo 
vyučovania. Ponúka rôzne záujmovej činnosti spoločensko-vedného, prírodovedného, 
umeleckého a športového charakteru. Nadväzuje na školský vzdelávací program Japonec 
(Jazyky, pohyb, naučiť ekologicky cítiť). 
 
Školský klub detí navštevujú deti prvého stupňa tejto školy na základe písomnej prihlášky 
rodičov.  
ŠKD navštevujú deti z Vinohradov nad Váhom. Váhoviec, Dolnej Stredy, Šintavy, ktoré sú 
žiakmi tejto školy. 
 

2. Školské stredisko záujmovej činnosti 

záujmový útvar Počet 
prihlásených 

Týždenný počet hodín 
záujmovej činnosti 

Ochrancovia prírody 9 2 
Anglický jazyk 15 2 
Basketbal – starší mini 16 6 
Basketbal – mladší žiaci 9 6 
Basketbal - kadeti 14 6 
Hádzaná – mladšie žiačky 9 6 
Hádzaná – staršie žiačky 11 6 
 
 
Charakteristika výchovného programu: Kalokagatia 
 

         Výchovný program ŠSZČ je v súlade s cieľmi a princípmi zákona o výchove 
a vzdelávaní. 
         Dôležitým prvkom, ktorý sa prelína celým výchovným programom je dôraz na 
otvorenosť školského zariadenia všetkým žiakom, rodičom a verejnosti, avšak s dodržiavaním 
pravidiel slušného správania, vzájomnej úcty, tolerancie a pochopenia. Bez dodržiavania 
morálnych noriem a pravidiel, ktoré sú dané v školskom poriadku by prichádzalo k anarchii, 
ktorá nie je našim cieľom. Snažíme sa o zapojenie rodičov a nielen ich do chodu ŠSZČ. 
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Snahou všetkých pracovníkov ŠSZČ je maximálna informovanosť rodičov o práci 
a výsledkoch ich detí, o zapojenie rodičov do športových a iných akcií ŠSZČ. 
        Výchovný program nám bude slúžiť ako naša dohoda, ako budeme rozvíjať schopnosti 
žiakov v oblasti športu, ekologického cítenia a cudzích jazykov. 
        Výchovný program je podobne ako Školský vzdelávací program našej školy JAPONEC 
zameraný na: 

1. Šport: basketbalový klub chlapcov a hádzanársky klub dievčat 
2. Cudzie jazyky: anglický jazyk 
3. Ekológiu 
Školské stredisko záujmovej činnosti navštevujú prevažne žiaci ZŠ Juraja Fándlyho. 
Okrem týchto žiakov i žiaci z ostatných základných  škôl v Seredi: ZŠ J.A. Komenského, 
ZŠ P.O. Hviezdoslava, Osemročné gymnázium. Okrem škôl v Seredi i zo ZŠ Dolná 
Streda, ZŠ Šintava. Nejedná sa o žiakov so ŠVVP. 

 
 

3. Školská jedáleň 
 
Potenciálny počet stravníkov  581 
Počet vydaných hlavných jedál – priemer na 1 pracovný deň 292 
 
 

n) Krúžková činnosť – vzdelávacie poukazy 
 
Krúžok Počet žiakov 
Basketbalový krúžok – mladší žiaci 10 
Basketbalový krúžok – kadeti 14 
Basketbalový krúžok – minibasketbal 16 
Basketbalová prípravka 18 
Cykloturistický krúžok 13 
Hádzanársky krúžok 19 
Levíčatá – čitateľstvo, literárna tvorivosť 19 
Lienka – tanečný krúžok 23 
Logické hry - matematika 25 
Malý informatik 22 
Nebojme sa matematiky 31 
Nemecký jazyk – začiatočníci 21 
Počítač nás učí 20 
Plávanie 22 
Počítačový krúžok 15 
Pohybová príprava 19 
Praxmat 23 
Pripravme sa na skúšky z matematiky 14 
Slovenčina veselo i vážne 19 
Stolný tenis 12 
Strelecký krúžok 20 
Strojopis na počítači 24 
Šikovné ruky 17 
Športové hry 23 
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Škola hrou 18 
Výtvarný krúžok 20 
Základy športového plávania 21 
 
 
Celkový počet vzdelávacích poukazov    - vydaných:   581 
                                                                    - prijatých:    439 
 
 
 
 
 

o) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 
 
1. Personálna oblasť: 
 

       -  spracovať ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov –  
           splnené 
       -   podporovať odborný rast pedagogických zamestnancov - plnené 
    
 
2. Materiálno-technická oblasť: 
 

      -    zapojiť sa do projektu ESF: Premena tradičnej školy na modernú – nesplnené  
            Ministerstvo školstva SR odložilo termín vyhlásenia výzvy. 
      -    v spolupráci so zriaďovateľom vytvoriť multifunkčné ihrisko v areáli školy – splnené 
      -    postupná výmena podlahových krytín na chodbách a triedach – nesplnené 
           Nedostatok finančných prostriedkov – znižovanie rozpočtu 
      -   v záujme úspory energií odpojiť sa od centrálneho vykurovania budovy ŠKD MBP a  
           vykurovať budovu vlastným kotlom – nesplnené 
           Nedostatok finančných prostriedkov – znižovanie rozpočtu 
 
 

3. Ekonomická oblasť: 
 

- posilňovanie vlastného rozpočtu získavaním mimorozpočtových zdrojov za prenájmy 
priestorov – splnené .  

 
 

4. Výchovno-vzdelávacia oblasť 
 

- pokračovať v súčasnej veľmi dobrej starostlivosti o začlenených žiakov – splnené. 
- ponúkať nadštandardnú ponuku vo vyučovaní – pestrá ponuka voliteľných 

a nepovinných predmetov – splnené zavedením Školského vzdelávacieho programu 
JaPoNec v 2. a 6. ročníku. 

 
 

5.  Oblasť voľného času detí: 
 

     -   zaviesť čo najväčší počet kvalitných záujmových útvarov – splnené . 
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p) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 
opatrení  

 

Silné stránky: 
 

1. Vyučovanie zamerané na výuku cudzích jazykov – nemecký a anglický jazyk 
od 1. ročníka plne kvalifikovanými učiteľmi 

2. Kvalifikovaná práca so začlenenými žiakmi 
3. Výuka plávania počas hodín telesnej výchovy 
4. Počítačové učebne 
5. Jazykové laboratóriá 
6. Ponuka záujmových krúžkov 
7. Kvalitná práca s talentovanými žiakmi 
8. Práca a výsledky Školského strediska záujmovej činnosti ( hádzaná, basketbal ) 
9. Plná kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 
10. Upravené a udržiavané exteriéry a interiéry školy 
11. Internetová žiacka knižka, čipový systém v jedálni a zaznamenávanie 

dochádzky žiakov elektronicky pre potreby rodičov 
 

Slabé stránky: 
 

1. Technický stav interiéru školy ( podlahy v triedach, na chodbách, sociálne 
zariadenia ) 

2. Nedostatočné využívanie počítačových učební po vyučovaní 
3. Nedostatok moderných učebných pomôcok 
4. Nedostatočná motivácia pedagógov prostredníctvom finančného ohodnotenia 
5. Vonkajší športový areál školy 

 

Príležitosti: 
 

            1.   Vytvorenie všešportového areálu pre žiakov i širšiu verejnosť mesta 
            3.   Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov prostredníctvom MC 
            4.   Podpora cezhraničnej spolupráce s partnerskou školou v Tišnove, najmä  
                  v oblasti výmeny skúseností a zavádzania nových foriem vyučovania 

5. Napojenie rodičov na školu a získavanie ich podpory 
6. Zameranie na projektové vyučovanie 

 

Ohrozenia: 
 

1. Nedostatok finančných prostriedkov znásobený finančnou krízou 
2. Nepriaznivý demografický vývoj v meste 
3. Nedostatočné vybavenie odborných učební novými modernými pomôckami 
4. Nedostatok finančných prostriedkov na motivovanie pedagogických 

i prevádzkových zamestnancov školy 
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q) 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  

 
Spolupráca s radou rodičov i s výborom rady rodičov bola na veľmi dobrej úrovni 

a pomohla vyriešiť nejeden problém už v zárodku. Darí sa viacej pritiahnuť rodičov na 

spoluprácu v triedach najmä v čase mimo vyučovania. Bohužiaľ naďalej pretrváva 

i nezáujem niektorých rodičov o dianie v škole. V rámci komplexnejšieho poskytnutia 

informácií o žiakoch pre rodičov je v škole zavedená Internetová žiacka knižka, kde 

majú rodičia možnosť vidieť všetky známky svojho dieťaťa, taktiež i dochádzku 

a v prípade, že sa dieťa stravuje v škole i čas kedy si odobralo obed.  

 

 

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy  dňa : 22. septembra 2010  
 
 
 
 
         PaedDr. Jaroslav Čomaj 
                                                                                                                  riaditeľ školy 
 
 
 
Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ:  
 
Prerokované v Rade školy pri ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi dňa: 19.10.2010 
       
Rada školy odporúča zriaďovateľovi mestu Sereď s c h v á l i ť  Správu o výsledkoch a 
podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi  za školský rok 
2009/2010.    
 
 
      .............................................................. 
          Božena Vydarená  

 predseda Rady školy  



Zdftladnh Skola Juraja F6nd1yho, Ffndlyho 76317A, Sered'

Klasifikfcia Skoly
Skolskf rok200912010 L polrok (2009/2010 19-X-2010 1452:57)

R o d n i k  l l .  1 2 . J . 4. 5 . 6. n 8 .  |  9 .  l S p o l u

Potty Ziakov

Podet tried v rodniku 3 3 3 5 J J J 3 J 27

Podet chlapcov 36 27 34 30 J T 42 27 3 1 28 292

Podet dievdat 26 27 39 26 30 21 ) 4 44 t t 284

Podet iiakov v rodniku 62 54 t ) 56 67 63 6 l 75 65 576

St"ai;nc vfstedky

Prospeli 62 53 71 f ) 63 60 54 69 55 542

Vfbomi Ziaci (priemer 1.0) 50 30 T4 2A o 2 4 I 5 132

Zaosthv ajici Liaci (4+ 5) 1 5 6 21 2 l 29 26 26 1 3 5

Neprospeli zl a2 predmetov 2 1 j 4 4 t 6

Neorospeli z viac predmetov 2 I 2 2 2 2 6 l 8

Neprospeli spolu I 2 4 a
J 7 6 l 0 34

Neklasifikovani

Neklasifikovani z predmetu 1 I 2 I 6

CelkoW Studiini' Driemer 1 , 1 6 t ,23 1,74 t ,64 1 .77 t,94 J  I \ 7 1 2 2,44 1 ,88

Vfchovn6 opatrenia

Pochvala triedny T
I 7 8 2 J 6 I 4 32

Pochvala riaditef 50 30 l 4 20 7 2 4 J 7 137

IfuiZn6 odmena

Spolu 5 l ) t 22 22 l 0 8 4 4 I t t69

Napomenutie triednv J 5 I I l 0

Pokarhanie triednv I 4 4 9

Pokarhanie riaditef I J 6 l l

Spolu ) I 2 ) 8 l l 30

Zniilen0 zndmlcy zo sprAvania

Stupefi 2 I 2 3 J I 4 t 4

Stupei 3 2 I 3

Stupei 4 I 1 I I 2 6

Spolu 2 2 4 I J J J 4 23

Dochidzka

Ospravedlnen6 h. l 8 i  9 1486 2279 1724 26t5 2390 2584 3257 3637 2t791

Neospravedlnen6 h. J Z  I 406 726 357 207 42 556 59 2680

Ospravedlnen 6 h. na Liaka 29,34 11  <1 31,22 34,79 39,03 37,94 42,36 43,43 55,95 37,83

Neospravedlnene h. na Ziaka < )'7 1 5 ) 9,95 6,38 3,09 0,69 7,41 0,91 4,65



Zhkladnh Skola Juraja F6ndlyho, Fdndlyho 76317A, Sered'

Klasifikfcia Skoly
Skolskf rok2009l2010 U. polrok (2009/2010 19-X-2010 1 4:53:21)

Rodnik I J 4. 5 . 6. 8. 9. Spolu

Poity iiakov

Podet tried v rodniku J 3 J 3 3 J
a
J 27

Podet chlapcov 36 27 34 30 37 42 27 3 1 28 292

Poiet dievdat 26 z7 39 26 30 2 l 34 44 J I 284

Podet Ziakov v rodniku 62 54 I J 56 67 63 61 75 65 s76

Stuoijno vfsledlry

Prospeli 62 53 1 1
t l ) ) O J 62 60 72 64 562

Vfborni Ziaci (priemer 1.0) 5Z zt 21 6 4 4 z 6 98

ZaostAvajtci i:iaci (4+ 5) I 8 6 22 2A 28 27 25 t37

Neprospeli z7 a2 predmetov 2 J

Neprospeli z viac predmetov I 2 I 2 I I 2 11

Neprospeli spolu I 2 I 4 I I J t 4

Neklasifikovani

Neklasifikovani z predmetu I I 2 5

Celkov'-i Studijni priemer t ,2 l t ,26 1,74 1,65 1 ,83 1,99 2,49 2, t5 2,O0 1,90

Vfchovn6 opatrenia

Pochvala triednv 6 20 4 ) 6 1 0 4 52

Pochvala riaditel' 4 l 23 2 l 1 0 ) 4 J 6 145

KniZn6 odmena 6 9 9 l 0 9 l 8 t 9 q 96

Spolu 47 52 27 2 l t 2 1 1 4 I J l 0 t97

Napomenutie triedny I 8 9

Pokarhanie triedny 2 5 I I J t2

Pokarhanie riaditel' I I I I 2 5 l 3

Spolu I 1 I J I 7 1 3 34

ZniLen6 zndmky zo sprdvania

Stuoefi 2 I I I J I J l 0

Stupeil 3 I I
I I 4

Stuoefl 4 I I 2 I o

Soolu I I 2 -l 6 I J J 2A

Dochildzka

Ospravedlnen6 h 2r70 I 3  l 0 2449 2048 2711. 3 195 3379 3652 3953 24867

Neospravedlnen6 h 82 449 573 o/. I 425 4 91 366 59 2676

Ospravedlnen 6 h. na Liaka 35 24,26 33,55 36.57 40,46 50,71 55,39 48,69 60,82 43,17

Neospravedlnen6 h. na iiaka 1,32 8,31 7,85 tr,z 6,34 0,06 1,49 4,88 0,91 4,65



Ziftladnh Skola Juraia F6ndlyho, F6ndlyho 76317A. Sered'

Priemery predmetov - rebriiek tried strana 1
Skolskf rok2009l20l0I.polrok (2oos/zolole-x-2010r4:56:2s)

Anglickijazyk ANJ
l.B-1,00 l.A-1,08 2.A-1,08 2.8-r,r3 t.c-1,17 2.c-1,47 9.8-r,64 6.8-2,10 7.8-2,29 8.8_2,56
5.C-2,86 7.C-2,87 6.C-2,90 6.A-2,91 5.A-3,00 8.C-3,06 9.C-3,22
Biol6gia BIO
5.B-1,05 5.C-1,40 6.8-1,50 6.C-2,r0 6.A-2,23 5.A-2,33
Dejepis DEJ
5.8-1,29 9.8-1,73 6.8-2,00 8.8-2,16 8.A-2,38 6.A-2,41 7.8-2,53 5.C-2,60 6.C-2,60 5.A-2.62
7.C-2,63 9.C-2,68 9.A-2,75 8.C-3,04 7.A-3,25
Ekol6gia EKL
s.B-1,29 5.A-1,95 5.C-2,08
Ekol6gia EKO
6.C-1,65 6.8-1,70 6.A-2,41
Etick6 rlichova ETV
Fyzika FYZ
9.B-1,68 6.8-1,80 8.8-1,80 7.8-2,18 8.A-2,33 6.A-2,s9 9,A-2,70 7.C-2,79 6.C-2,S0 7.A-2,85
9.C-3,00 8.C-3,04
Geografia GEG
s.B-l,52 5.4-2,29 5.C-2,32
Geografia GEO
6.B-1,65 6.C-1,95 6.A-2,14
Hudobn6 qichova HIIV
7.8-1,00 8.B-r,00 9.8-1,00 9.c-1,05 7.c-r ,13 8.A-1,13 5.B-1,19 6.8-1,35 9.A_1,55 5.C_1,60
6.C-1,60 7.A-r,6s 6.A-r,77 8.C-1,81 5.A-1,86
Chdmia CIIE
8.8-1,40 6.8-1,55 8.A-1,75 9.B'-t,82 8.C-2,31 6.C-2,40 9.A-2,65 6.N2,82 9.C-3,41
Informatickri vj'chova INV
Informatika INF
5.B-1,48 6.4-1,59 5.A-1,62 6.C-1,65 6.8-1,70 5.C-1,72
Matematika MAT
l.B-1,00 4.B'-1,04 2.B-1,06 2.C-1,12 r.C-1,22 l.A-1,26 3.B-1,35 2.A_r,35 s.B-1,52 3.A_1,75
6.8-2,00 4.C-2,07 9.8-2,18 8.A-2,38 3.C-2,39 7.8-2,47 8.8-2,52 6.C-2,60 5.A-2,62 4.1.2,63
6.4-2,73 5.C-2,80 7.A-3,00 8.C-3,04 7.C-3,13 9.C-3,23 9.A-3,35
N6boiensk6qichova NAV
N6boZensk6 rr'-ichova NBV
Nemechjrja:ryk NEJ
4.B-1,40 5.B-1,s7 9.B-1,82 1.A-1,86 3.B'-r,92 2.A-2,00 8.A-2,r7 6.A-2,18 8.8-2,28 6.B.-2,30
6.C-2,45 7.A-2,60 7.8-2,82 5.C-3,09 9.A-3,15 9.C-3,42 8.C-3,50 7.C-3.56
Obdianska n6uka OBN
Obdianska qichova OBV
Pracovn6 vnrdovanie PVC
Prirodopis PRI
9.B-1,00 9.1.-1,70 7.8-1,82 9.C-2,05 8.8-2,20 7.A-2,45 7.C_2,46 8.A_2,67 8.C-3,12
Prirodoveda PDA
l.B-1,00 2.B-1,00 2.c-1,00 4.8-1,00 t .A-1,16 t .c-1,17 z.A-t ,25 3.A-1,38 4.C-1,47 3.8-1,65
4.4-2,19 3.C-2,43
Regiondlnavfchova REV
6.C-1,40 6.8-1,45 6.A-1,45
Regionalna rlichova RGV
5.8-1,00 5.A-1,52 5.C-1,64
Slovensh-i jazyk a literatfra SJL
l.B-1,00 4.8-1,04 3.B-t,23 2.8-1,25 t.A-1,32 l.C-1,39 2.C-1,47 2.A-1,65 5.B,-1,67 3.A-1,92
6,8-2,A5 9.8-2,09 4.C-2,13 3.C-2,26 7.8-2,35 S.B-2,44 6.A-2,64 4.A-2,69 7.C-2,75 8.A-2,88
5.C-2,96 5.4'-3,00 6.C-3,00 7.,{-3,00 9.A-3,00 8.C-3,31 9.C-3,45
Spr6vanie SPR
l.B-1,00 2.B-1,00 2.c-1,00 3.8-1,00 4.B-1,00 4.c-1,00 5.8-1,00 5.c-1,00 6.8-1,00 6.c-1,00
7.A-1,00 7.8-1,00 8.A-1,00 8.8-1,00 9.8-1,00 3.A-1,08 9.c-1,09 9.A-1,10 1.A-1,11 1.C-1.11
7.C-1,13 6.A-1,14 5.4-1,14 4.A-1,19 2.A-1,20 3.C-1,22 8.C-1,27
Svetpnice SEE
5.8-1,00 5.A-1,10 5.c-1,36
Svetpr6ce SVP
6.8-1,00 6.c-1,00 6.A-2,05
Technicld Wchova TEC



Zhkladnd Skola Juraia Fdndlyho, Fdndlyho 76317A. Sered'

Priemery predmetov - rebriiek tried shana r
Skolskf rok200912010 tr. polrok (200e/2010 re-x-2010 t4:56:44)

Angliclcf jazyk ANJ
l.B-1,00 l.A-1,08 2.8-1,13 1.C-1,22 z.A-t,43 2.C-1,76 8.B-1,80 9.B-1,83 6.B-1,90 7.8-2,24
7.C-2,80 5.C-2,86 6.C-2,90 6.A-2,91 5.A-3,00 9.C-3,00 8.C-3,1I
Biol6gia BIO
5.B-1,05 s.C-1,76 6.8-2,00 5.A-2,05 6.C-2,25 6.A-2.65
Dejepis DEJ
5.B-1,19 9.B,-1,52 8.A-2,04 6.8-2,20 7.8-2,24 8.8-2,24 s.A-2,48 s.C-2,56 6.C-2,60 7.C-2.71
7.4-2,75 9.A-2,75 6.A-2,78 9.C-2,82 8.C-3,23
Ekol6gia EKL
5.8-1,00 5.A-2,05 s.C-2.64
Ekol6gia EKO
6.8-1,65 6.C-1,80 6.A-2,00
Eticld vfchova ETV
Fyzika FYZ
9.B-1,61 8.B-1,96 6.8-2,00 8.A-2,13 7.8-2,18 6.A-2,30 9.A-2,55 6.C-2,60 9.C-2,73 8.C-2,77
7.4-2,85 7.C-2,96
Geografia GEG
5.8-1,29 5.4-2,43 5.C-2,64
Geografia GEO
6.8-1,70 6.C-1,90 6.A-2,43
Hudobn6vfchova HUV
7.B-1,00 9.B-1,00 9.c-1,00 8.B-1,04 8.A-1,13 5.B-1,14 9.A-1,15 7.C-1,t7 6.B-1,50 6.C-1,50
7.A-1,55 6.A-1,78 8.C-1,85 5.C-1,92 5.A-2,24
Ch6mia CIIE
9.8-1,83 6.8-2,00 8.8-2,28 6.A-2,43 6.C-2,50 8.A-2,63 9.A_2,90 9.C_3,09 8.C_3,46
Informatick6 rlichova INV
Informatika INF
5.8-1,05 5.C-1,44 6.B-1,60 6.C-1,70 5.A-t ,76 6.4-1,78
Matematika MAT
l.B-1,00 4.8-1,04 2.8-1,06 5.B-1,14 3.B-1,19 1.C-1,22 2.C-1,24 2.A-1,30 l .A-1,32 9.8-1.87
3.A-1,88 6.8-2,20 7.8-2,35 4.C-2,40 8.8-2,40 4.A-2,50 8.4-2,50 3.C-2,52 5.A-2.67 5.C-2.72
6.4-2,74 6.C-2,75 7.C-2,83 7.A-2,85 9.A-2,90 9.C-2.95 8.C-3.00
N6boiensk6 r{chova NAV
N6boZensk6 v'-ichova NBV
Nemec\i'jazyk NEJ
4.8-t,32 r.A-t,43 3.8-1,69 5.8-1,81 2.A-1,83 S.A-1,91 6.8-1,95 9.8-2,26 8.8-2,28 6.C-2,35
6.4-2,52 7.8-2,59 7.A-2,60 5.C-2,82 7.C-3,00 8.C-3,00 9.C-3.25 9.A_3.30
Obdianska n6uka OBN
Obdianska vfchova OBV
9.B-1,00
Pracovnd vyudovanie PVC
Prirodopis PRI
9.8-1,00 7.B-1,6s 9.c-r,73 9.A-1,95 8.8-2,08 7.A-2,20 7.C-2.38 8.4_2.50 8.C-3.00
Prirodoveda PDA
l.B-1,00 2.8-1,00 2.c-1,00 4.B.r,04 l .c-1,15 LA-l ,16 3.B-1,19 2.A-1,30 3.A-1,46 4.C-1,47
4.4-2,19 3.C-2,48
Region6lna vj'chova REV
6.8-1,45 6.C-1,55 6.A-1,91
Region6lnaqichova RGV
5.8-1,00 5.A-1,43 5.C-2,00
Slovens\i, jazyk a literatirra SJL
4.8-1,08 2.8-t ,13 1.8-1,14 3.B'-1,27 2.C-1,35 t .C-1,44 2.A-1,65 5.P,-1"67 r.A-r,74 3.A-1,83
9.8-2,OA 6.B-2,t5 4.C-2,27 8.8-2,25 7.8-2,41 4.A-2,56 7.C-2,67 3.C-2,74 6.A-2,74 8.A-2.83
6.C-2,95 7.A-2,95 5.A-3,10 9.C-3,14 5.C-3,20 9.A-3,20 8.C-3.27
Spr6vanie SPR
l.A-1,00 l .B-1,00 2.B-1,00 2.c-1,00 3.B-1,00 4.8-1,00 4.c-1,00 5.8-1,00 6.4-1,00 6.B-1.00
6.C-1,00 7.A-1,00 7.8-1,00 8.A-1,00 8.8-1,00 9.B-1,00 3.A-1,04 9.C-1,05 l .C-1,06 5.C-1,08
7.C-1,08 9.A-1,10 3.c-I ,13 2.A-r, ts 8.C-r,23 4,A-1.38 5.A-1.43
Svetpr6ce SEE
5.B-1,00 5.C-1,32 5.A-1,33
Svetpr6ce SVP
6.B-1,00 6.c-1,00 6.A-1,78



Ziftladni Skola Juraia F6ndlyho, F6ndlyho 76317A, Sered'

Angliclcf jazyk ANJ
l.A:1,08 l .B:1,00
2.A:1,08 2.8:1,13
5.,4;3,00 5.C:2,86
6.4:2,91 6.8.2,10
7.8:2,29 7.C:2,87
8.8:2,56 8.C:3,06
9.8:1,64 9.C:3,22
Biol6gia BIO
5.4:2,33 5.8:1,05
6.4:2,23 6.8:1,50
Dejepis DEJ
5.4:2,62 5,8:1,29
6.4:2,41 6.8:2,AO
7.4:3,25 7.B:2,53
8.4:2,38 8.8:2,16
9.4:2,75 9.8:1,73
Ekol6gia EKL

l . C : 1 , 1 7
2.C:1,47

6.C:2,9O

5.C:1,40
6.C:2,10

5.C:2,60
6.C:2,60
7.C:2,63
8.C:3,04
9.C:2,68

Priemery predmetov - prehl'ad roinfkov
Skolskf rok200912010I. polrok eoos/2010

strana I

l9-X-2010 14:54:54)

1;2:5;6;7;8;9:2,15
I.ABC:1,08
2.ABC:1,24

5.AC:2,94
6.ABC:2,65

7.BC:2,56
8.BC:2,77
9.BC:2,10

5;6.1,76
5.ABC:1,58
6.ABC:1,95

5;6;7;8;9:2,45
5.ABC:2,19
6.ABC:2,34
7.ABC:2,80
8.ABC:2,53
9.ABC:2,38

5:1 ,79
5.ABC:1,79

6:1,94
6.ABC:1,94

6;7;8;9:2,47
6.ABC:2,4O
7.ABC:2,64
8.ABC:2,40
9.!rBC''2,45

5:2,O6
5.ABC:2,06

6:1,92
6.ABC:1,92

5;6;7;8;9:1,38
5.ABC:1,55
6.ABC:1,58
7.ABC|,26
8.ABC:1,32
9.ABC:1,19

6:8;9:2,22
6.ABC:2,27
E.ABC:1,83
9.ABC:2,63

5;6:1,63
5.ABC:1,61
6.ABC:1,65

l:2;3;4:1,50 5;6;7;8;9:2,65 1;2;3;4;5;6;7;8:9:2,16
l .ABC:1 ,15
2.ABC:1,19
3.ABC:1,81
4.ABC| ,77
5.ABC:2,34
6,ABC:2,45
7.ABC:2,90
8.ABC:2,65
9.ABC:2,91

l;2;3;4:1,72 5;6;7;8;9:2,48 l :2;3;4:5;6;7;8;9:2,33
l .A ;1 ,86
2.4:2,00
3.8:1,92
4.8:1,4O

5;6:1,76

5;6;7;8;9:2,45

5:1 ,79

6" t ,94

6;7:8;9:2,47

5.2,06

6'.1,92

5;6;7;8;9:1,38

6;8;9:2,22

5;6:1,63

5.4:1,95 5.8:1,29 5.C:2,08
Ekol6gia EKO
6.4:2,41 6.8:1,70 6.C:1,65
Eticlci qichova ETV
Fyzika FYZ
6.4:2,59 6.8:1,80 6.C:2,80
7.4:2,85 7.8:2,18 7.C:2,79
8.4:2,33 8.8:1,80 8.C:3,04
9.4:2,70 9.B:1,68 9.C:3,00
Geografra GEG
5.4:2,29 5.8:1,52 5.C:2,32
Geografia GEO
6.4:2,14 6.B:1,65 6.C:1,95
Hudobn6 vj'chova HUV
5.A:1 ,86  5 .B ;1 ,19  5 .C:1 ,60
6.4:1,77 6.8;1,35 6.C:1,60
7.4:1,65 7.B:1,00 7.C:1,13
8.A:1 ,13  8 .8 :1 ,00  8 .C:1 ,81
9.A:1,55 9.B;1,00 9.C:1,05
Ch6mia CIIE
6.4:2,82 6.8:1,55 6.C:2,40
8.A:1,75 8.B:1,40 8.C:2,31
9.4:2,65 9.8:1,82 9.C:3,41
Informaticki qichova INV
Informatika INF
5.4:1,62 5.8:1,48 5.C:1,72
6.A:1,59 6.8:1,70 6.C:1,65
Matematika MAT
l .A :1 ,26  1 .8 :1 ,00  7 .C:1 ,22
2.4:1,35 2.8:1,06 2.C:1,12
3.4:1,75 3.8:1,35 3.C:2,39
4.4:2,63 4.8:1,04 4.C:2,07
s.4,2,62 5.8:1,52 5.C:2,80
6.4:2,73 6.8:2,00 6.C:2,60
7.A:3,00 7.8:2,47 1.C:3,13
8.A:2,38 8.8:2,52 8.C:3,04
9.A:3,35 9.8:2,18 9.C:3,23
N6boZenski v.ichova NAV
N6boZensk6qichova NBV
Nemeckj jazyk NEJ
l.A:1,86
2.4:2,00
3.8:1,92
4.B:1.40



Zikladnd Skola Juraia Fdndlyho, F6ndlyho 76317A, Sered'

Priemery predmetov - prehl'ad roinfkov
Skolskf rok 2009 1201 0 I. polrok

stlana 2

2;3;4:1,42
2.ABC:1,08

Nemec(ijazyk NEJ
1.A:1 ,86
2.4:2,40
3.8:1,92
4.B:1,40
5.B:1,57 5.C:3,09
6.4:2,18 6.8:2,30
7.4:2,60 7.8:2,82
8.4:2,17 8.8:2,28
9.A:3,15 9.B:1,82
Obdianska n6uka OBN
Obdianska rn-ichova OBV
Pracovn6 vnrdovanie PVC
Prirodopis PRI
7.4:2,45 7.8:1,82
8.4:2,67 8.8:2,2A
9.4:1,70 9.B:1,00
Prirodoveda PDA
l .A :1 ,16  1 .8 :1 ,00
2.4:1,25 2.B:1,00
3.A:1 ,38  3 .8 :1 ,65
4.4:2,19 4.B:1,00
Region6lna vj'chova REV
6.4:1,45 6.B:1,45
Region6lna qichova RGV
5.A:1 ,52  5 .B :1 ,00
Slovenslqf jazyk a literatrira
l .A :1 ,32  l .B :1 ,00
2.4:1,65 2.8:1,25
3.4:1,92 3.8:1,23
4.4:2,69 4.8:1,44
5.,{ :3,00 5.8:1,67
6.4:2,64 6.8:2,05
7.A:3,00 7.8:2,35
8.A:2,88 8.8:2,44
9.,{:3,00 9.8:2,09
Spr6vaaie SPR
1 . A l , 1 l  l  B : 1 , 0 0
2.4:1,20 2.8:1,00
3.A:1 ,08  3 .8 :1 ,00
4.A:1,19 4.8:1,00
5.A:1 ,14  5 .B ;1 ,00
6.,4.:1,14 6.8;1,00
7.A:1,00 7.B:1,00
8.A:1,00 8.8:1,00
9.A:1,10 9.B:1,00
Svetpr6ce SEE
5.A:1 ,10  5 .B :1 ,00
Svetpr6ce SVP
6.ll.2,A5 6.8:1,00
Technick6vfchova TEC
7.A:1,00 7.8:1,00
8.A:1,00 8.B:1,00
9.A:1,30 9.B:1,00
Technika TECH
6.A:1,68 6.8:1,00
Technika THD
5.A l , l4  5 .B :1 ,00
Telesn6 a 5portov6 qichova
Telesn6vychova TEV
Vlastiveda VLA
2.4:1,20 2.B:1,00

6.C:2,45
7.C:3,56
8.C:3,50
9.C:3,42

7.C:2,46
8.C:3 ,12
9.C:2,05

1 . C . 1 , 1 7
2.C:1,00
3.C:2,43
4.C:1,47

6.C'.1,40

5.C:1 ,64
SJL
l .C:1 ,39
2.C:1,47
3.C:2,26
4.C:2,13
5.C:2,96
6.C:3,00
7.C:2,75
8.C:3 ,31
9.C:3,45

l . C : 1 , 1 1
2.C:1,00
3,C, t ,22
4.C:1,00
5.C;1,00
6.C:1,00
7.C.1 ,13
8.C:1,27
9.C:1,09

5.C:1 ,36

6.C:1,00

7.C:1 ,00
8.C:1,23
9.C:1 ,00

6.C:1,00

5.C:1 ,40
TSV

2.C:1,00

7:8:9:2,20

l ;2 ;3;4:1,40

6:1,44

5:1 ,40

1:2;3:4:1,58 5;6;7;8;9:2,72

l:2;3;4' .1,07

5 : 1 , 1 6

6:1 ,37

7;8;9:1,06

6:1,24

5 :  I , l 9

(2009/2010 19-X-2010 14:54:54)

1 ;2;3 ;4 ;5 ;6 ;7 ;8 ;9 .2,3 3
l  A :1 ,86
2.4:2,00
3.8:1,92
4.8"1,40

5.BC:2,09
6.ABC:2,31
7.ABC:2,87
8.ABC:2,41
9.ABC:2,67

7;8;9:2,20
7.ABC:2,28
LABC:2,67
9.ABC:1,58
l;2;3;4:1,40
I .ABC:1 ,10
2.ABC:1,09
3.ABC:1,81
4.ABCI,46

6:1,44
6.ABC:|,44

5:1 ,40
5.ABC:1,40

1 ;2 ;3 :4 ;5 ;6 ;7 :8 ;9 :2,24
I .ABC| ,22
2.ABC..r,47
3.ABC:1,78
4.ABC:1,80
5,ABC:2,57
6.ABC:2,56
7.ABC:2,72
8.ABC:2,88
9.ABC:2,84

| ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 :8 ;9 : 1,07
I.ABC:1,07
2.ABC:1,08
3.ABC:1,10
4.ABC:1,05
5.ABC:1,04
6.ABC:1,05
7.ABC:1,05
8.ABC:1,09
9.ABC:1,06

5 : 1 , 1 6
5.ABC:1,16

6:1 ,37
6.ABC:|,37

7;8;9:1,06
7.ABC:1,00
8.ABC:1,08
9.ABC:1,09

6:1,24
6.ABC:|,24

5 : 1 , 1 9
5.ABC:1,19

2;3;4.1,42



Zi*Jadnh Skola Juraja Fandlyho, Fdndlyho 76317A, Sered'

stana 3

Vlastiveda VLA
2.A;l,2O 2.8:1,00
3.4:1,42 3.8:1,15
4.4:2,19 4.B:1,00
Vjtvarn6 vfchova VY!'
5.A:1,14 5,B:1,00
6..{':1,00 6.B:1,00
7.4:1,00 7.8:1,00
8.A:1,00 8.8:1,00
9.A;1,25 9.8:1,00
Zemepis ZEM
7.4:2,15 7.8:1,,47
8.A:1,71 8.B:1,84'
9.A:1,80 9.8:1,05

(2ffi9l2z010 19-X-2010 1454:54)

2;3;4:1,42
2.ABC:1,08
3.ABC:1,51
4.ABC:1,64

5:6;7;8;9:1,09
5.ABC:1,04
6.ABC;1,00
7.ABC:1,02
8.ABC:1,12
9.ABC:1,25

7;8;9:1,88
7.ABC:|,92
8.ABC:2,11
9.ABC:1,58

5;6;7;8;9:I,09

7;8;9:1,88

Priemery predmetov - prehl'ad rodnikov
Skolskf rok2009 /2010 I. polrok

2;3;4:1,42
2.C:1,00
3.C:2,00
4.C:2,13

5.C:1,00
6.C:1,00
7.C:1,04
8.C:1,35
9.C:1,50

7.C:2,04
8.C:2,73
9.C:1,91



Zfukladnh Skola Juraja Fdndlyho, F6ndlyho 76317A, Sered'

Priemery predmetov - prehl'ad roinfkov strana I
Skolskf rok2$09l2010 il. polrok {2o0s/2010 1e-x-20r0 t4:s5:37)

1,2:1,26 5;6;7;8;9.2,52Angliclcijazyk ANJ
LA:1,08 l .B:1,00
2.4:1,43 2.8:1,13
5.,4;3,00 5.C:2,86
6.4:2,91 6.8:1,90
7.8:2,24 7.C:2,80
8.8 :1 ,80  8 .C:3 ,11
9.8:1,83 9.C:3,00
Biol6gia BIO
5.4:2,05 5.8:1,05
6.4:2,65 6.8:2,00
Dejepis DEJ
5.4:2,48 5.B:1,19
6.4:2,78 6.8:2,20
7.4:2,75 7.8:2,24
8.4:2,O4 8.8:2,24
9.4:2,75 9.8:1,52
Ekol6gia EKL
5.4:2,05 5.8:1,00
Ekol6gia EKO
6.4:2,OO 6.8:1,65
Etick6vjchova ETV
Fyzlka FYZ
6.4.2,30 6.8:2,00
7.A:2,85 7.8:2,18
8.A:2,13 8.8:1,96
9.4:2,55 9.8:1,61
Geografia GEG
5.A:2,43 5.8:1,29
Geografra GEO
6.4:2,43 6.8:1,70
Hudobn6vlchova HUV
5.4:2,24 5.B:1,14
6.A:1,78 6.8:1,50
7.A:1,55 7.8:1,00
8.A:1,13 8.B:1,04
9.A:1 ,15  9 .8 :1 ,00
Ch6mia CIIE
6.A.2,43 6.8:2,00
8.4:2,63 8.8:2,28
9.4:2,90 9.B:1,83
Informatick6 vj,chova INV
Informatika INF
5.l l .1,76 5.B:1,05
6.A:1,78 6.B:1,60
Matematika MAT
l .A :1 ,32  l .B :1 ,00
2.4:1,30 2.B:1,06
3.A:1 ,88  3 .8 :1 ,19
4.4:2,54 4.8:1,04
5.4:2,67 5.B:1,14
6.4:2,74 6.8:2,20
7.4:2,85 7.8:2,35
8.4:2,50 8.8:2,44
9.4.2,90 9.B:1,87
N6boZensk6vfchova NAV
N6boiensk6 rlichova NBV
Nemeclcj ja:ryk NEJ
1.A:1,43
2.4:1,83
3.B:1,69
4.8:1,32

LC:|,22
2.C:1,76

6.C:2,90

5.C:1,76
6.C:2,25

5.C:2,56
6.C"2,60
7.C:2,71
8.C:3,23
9.C:2,82

5.C:2,64

6.C:1 ,80

6.C:2,60
7.C:2,96
8.C:2,'17
9.C:2,73

5.C:2,64

6.C:1,90

5.C:1,92
6.C:1,50
7.C"r,r1
8.C:1 ,85
9.C:1,00

6,C:2,50
8.C:3,46
9.C:3,09

5.C:1,44
6.C:1,70

r .c"1,22
2.C.1,24
3.C:2,52
4.C:2,40
5.C:2,72
6.C:2,75
7.C:2,83
8.C:3,00
9.C,,2,95

5;6 ' .1 ,96

5;6;1;8;9:2,42

5"1 ,94

6:1 ,83

6;7;8;9:2,39

5:2,I5

6:2,Q3

5;6;7;8;9:1,40

6;8;9:2,58

5 ;6 :1 ,55

l ;2;5;6;7;8;9:2,11
I .ABC:1 ,10
2.ABC:I,45

5.AC..2,94
6.ABC:2,59

7.BC:2,5O
8.BC:2,35
9.BC:2,16

5;6 :1 ,96
5.ABC:1,63
6.ABC.2,32

5;6;7;8;9:2,42
5.ABC:2,10
6.ABC:2,54
7,ABC.2,59
8.[B.C.2,52
9.ABC:2,34

5:1 ,94
5.ABC:1,94

6;1 ,83
6.ABC:1,83

6;7;8;9:2,39
6.ABC:2,30
7.ABC:2,70
8.ABC:2,29
9.!\BC'.2,28

5:2 ,15
5.ABC:2,15

6"2,03
6.ABC:2,03

5;6;7;8;9:1,40
5.ABC:1,78
6.ABC:1,60
7.ABC:|,25
8.ABC:1,35
9.ABC:1,05

6;8;9:2,58
6.ABC:2,32
8.ABC:2,80
9.ABC:2,58

5;6 :1 ,55
5.ABC:|,42
6.ABC:1,70

1;2;3;4:1,53 5;6:7;8;9:2,53 1:2;3:4;5:6;7;8;9:2,11
I .ABC:1 ,17
2.ABCI,21
3.ABC:1,84
4.ABC:\,82
5.ABC.2,21
6.ABC2,57
7.ABC.Z,7O
8.ABC:2,64
9.ABC:2,55

l;2;3;4:l,53 5;6;7;8',9:2,45 l;2;3;4;5;6;7,8;9:2,27
l.A:1,43
2.4:1,83
3.B:1 ,69
4.8 :1 ,32



Zirftladnh Skola Juraja F6ndlyho, Fdndlyho 76317A, Sered'

Priemery predmetov - prehload rodnikov
Skolskf rok200912010 IL polrok

l ;2;3;4:1,53 5;6;7;8;9:2,45

strana 2

Nemeclqijazyk NEJ
l.A:1,43
2.4:1,83
3.B:1 ,69
4.8:1,32
5.B:1,81 5.C:2,82
6.4:2,52 6.B:1,95
7.4:2,60 7.8:2,59
8.A:1,91 8.8:2,28
9.4:3,30 9.8:2,26
Obdianska n6uka OBN
Obdianska vj'chova OBV
9.B:1,00
Pracorm6 vntdovanie PVC
Prirodopis PRI
7.A'.2,20 7.8:1,65
8.4:2,50 8.8:2,08
9.A:1,95 9.B:1,00
Prirodoveda PDA
l .A :1 ,16  l .B :1 .00
2.4:1,30 2.8:1,00
3.4 :1 ,46  3 .B :1 ,19
4.4:2,19 4.8:1,04
Region6lna qichova REV
6.,4.:1,91 6.8:1,45
Region6lnavfchova RGV
5.4:1,43 5.8:1,00
Slovens\i jazyk a literatrira
l .A :1 ,74  l .B :1 ,14
2.4 :1 ,65  2 .8 :1 ,13
3.A:1,83 3.8:1,27
4.4:2,56 4.B:1,08
5.A:3,10 5.B:1,67
6.4:2,74 6.8:2,15
7.4:2,95 7.8:2,41
8.A:2,83 LB:2,28
9.4:3,20 9.8:2,00
Spr6vanie SPR
l .A :1 ,00  l .B :1 ,00
2.4:1,15 2.B:1,00
3.A:1,04 3.B:1,00
4.A:1,38 4.B:1,00
5.A:1,43 5.8:1,00
6.4:1,00 6.8:1,00
7.A:1,00 7.B:1,00
8.A:1,00 8.8:1,00
9.A:1 ,10  9 .B :1 ,00
Svet pr6ce SEE
5.A:1,33 5.B:1,00
Svet pr6ce SVP
6.A:1,78 6.8:1,00
Technickii r''-ichova TEC
7.A:1,00 7.B:1,00
8.A:1,00 8.B:1,00
9.A:1,10 9.B:1,00
Technika TECH
6.A:1,57 6.8:1,00
Technika THD
5.A:1 ,14  5 .B :1 ,00
Telesn6 a Sportov6 qichova
Telesn6 vj'chova TEV
9.B:1,00

6.C:2,35
7.C:3,O0
8.C:3,00
9.C:3,25

7.C:2,38
8.C:3,00
9.C:1,73

1 . C : 1 , 1 5
2.C:1,00
3.C:2,48
4.C:1,47

6.C:1 ,55

5.C:2,00
SJL
1.C:1 ,44
2.C:1 ,35
3.C:2,74
4.C:2,27
5.C:3,20
6.C:2,95
7.C.2,67
8.C:3,27
9.C:3,14

1 C:1,06
2.C:1,00
3.C:1 ,13
4.C:1,00
5.C:1 ,08
6.C:1,00
7.C:1,08
8.C:1,23
9.C:1,05

5.C:1 ,32

6.C:1,00

7.C:1,00
8.C:1,46
9.C:1,00

6.C:1,00

5.C:2,20
TSV

9:1 ,00

7;8;9:2,08

l;2;3:4:1,3' l

6 :1 ,65

5 : 1 , 5 1

l;2;3;4:1,66 5;6;7;8;9:2,71

l ;2 ;3;4:1,06 5;6;7;8;9:1,07

5:1,22

6:1,29

7;8;9:1,01

6.1 ,21

5:1 ,49

9:1,00

(2009 /2010 1 9-X-2010 1 4:55:37)

| ;2;3 ;4 ;5 ;6 ;7 ;8 ;9 :2,27
l.A:1,43
2.A:1 ,83
3.8:1,69
4.8:1,32

5.BC:2,16
6.ABC:2,29
7.48C..2,67
8.ABC:2,23
9.ABC:2,85

9;1 ,00
9.B:1,00

7;8;9:2,08
7.ABC.2,11
8.ABC:2,53
9.ABC:1,54
l;2;3;4:1,37
l .ABC:1 ,10
2.ABC: l , l l
3.ABC:1,68
4.ABC:1,48

6:1 ,65
6.ABC:1,65

5 : 1 , 5 1
5.ABC:1,51

| ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 ;8 ;9 .2,27
I.ABCI,42
2.ABC:1,40
3./rBC|,92
4.1^BC..1,82
5.ABC:2,69
6.ABC:2,62
7.ABC:2,69
8.ABC:2,80
9.ABC:2,75

1 ;2;3 ;4;5 ;6;7 ;8;9: 1,06
I.ABC:1,02
2.ABC:1,06
3.ABC:1,05
4.ABC: l , l l
5.ABC:1,16
6.ABC:1,00
7.ABC:1,03
8.ABC:1,08
9.ABC:1,05

5"1,22
5.ABC|,22

6.7,29
6.ABC\ ,29

7;8;9:1,0'1
7.ABC:1,00
8.ABC:1,16
9.ABC:1,03

6:1 ,21
6.ABC:1,21

5:1 ,49
5.ABC:1,49

9:1,00
9.B:1,00



Zfukladnh Skola Juraia Fdndlyho, Fdndlyho 76317A, Sered'

Vlastiveda VLA
2.4:L,20 2.B:1,00
3.A:1,50 3.8:I ,12
4.k2,44 4.8:1,04
Vjtrnandvfchova VYV
5.A:1,19 5.8:1,00
6.,A:1,00 6.8:1,00
7.A:1,00 7.8:1,06
8.A:1,00 8.8:1,00
9.A:1,40 9.8:1,00
Zernepis ZEM
7.4:2,00 7.8:1,76
8.A:1,79 8.B:1,88
9.k2,2O 9.B:1,35

strana 3

(2C09 1201,0 1 9-X-20 l0 1 4:55:37)

2;3;4:1,43
2.ABC:1,08
3.ABC:1,53
4.ABC:1,63

5;6;7:8:9: l )A 5;6;7;8;9:1,10
5.ABC:1,07
6.ABC:1,00
7.ABC:1"10
8.ABC:1,15
9.ABC:1,18

7;8;9:?,AA 7;8;9:2,44
7.ABC:2,05
8.ABC:2,05
9.ABC:1,91

Priemery predmetov - prehl'ad rodnikov
Skotskf rok200912010 tr polrok

2;3;4:1,43
2.C:1,00
3.C:2,04
4.C:1,73

5.C:1,04
6.C:1,00
7.C:1,21
8.C:1,42
9.C:1,18

7.C:2,29
8.C:2,46
9.C:2,23



Zfukledna Skola Juraja F6ndlyho, Fdndlyho 76317A,926 0l Sered'

Prehl'ad tried a roinfkov
Skolskf rok 2009 nAfi I. polrok

Trieda Ziakov ChlapcovDievdat Triedny uditef

(2009 /2010 I 9-X-201 0 I 4 :54:09)
strana I

1.A
1.8
1 .C
2.4
2.8
2.C
3.A
3.8
3 .C
4.A
4.8
4.C
5.A
5.8
5.C
6.A
6.B
6,C
7.4
7.8
7.C
8.A
8.8
8.C
9.A
9.8
9.C

1.
2.
3 .
4.
5 .
6.
7.
8.
9.

Spolu

62
54
73
56
67
63
6t
75
65

576

146
10 t2
128
146
3 t4

107
l0  t4
14 t2
l0  t3
97

t2  t3
96

147
10  11
13  12
t67
11  9
155
11  9
6  11

10 t4
618
916

16 10
9  11
617

139

20
22
2A
2A
t7
t7
24
26
23
l 6
25
15
2l
2 l
25
23
20
20
20
l 7
24
24
25
26
20
23
22

Msr. Zdenka Pekarikovd
Msr. Andrga Pauerovd
Msr. Jana Sioov6
Mpr. Silvia Pgldanovrl
Msr. Renata Sidlikov6
Msr. Andrea Gomb6rikov6
Mer. Natalia Chovancovd
Mgr. Ztszana Ga5oarikovil
Msr. Silvia Slov6kov6
Mer. Edita Straokov6
Msr. Jurai Ho5tdk -
PaedDr. Michaela Duri3ovd
Msr, Daemar Pomothyov6
Msr. Jana V6lkvovri
}y':sr, Zvzana Hodirov6
Msr. Jana Oravcovf
Marta Kri5lqpvf
Msr. Erika Svandovi
Msr. Jozef Uilachf
Mer. RuZena Kaducov6
Msr. Milan Nov6k
PaedDr. Jana Psotov6
Msr. Be6ta Petrd5ovf
Mer. Viera Vrankovd
Mgr. Milada Kramrlrov6

Bc. Michaela Bublincovri

27 tried

36 26
27 27
34 39
30 26
37 30
42 2l
27 34
31 44
28 37

292 284



Zhkladni Skola Juraja F6ndlyho, Fdndlyho 76317A,926 0l Sered'

Prehl'ad tried a roinikov (2009 12010 1 9'X-2010 1 4:5425)
strana 1Skolskf rok 200912010II. polrok

Trieda Ziakov ChlapcovDievdat Triedny uditel
1 .A
l .B
1 .C
2.4
2.8
2.C
3.A
3.8
3.C
4.4
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C
6.A
6.8
6.C
7.4
7.8
7.C
8.A
8.8
8.C
9.A
9.8
9.C

l .
2.
3 .
4.
5 .
6.
7.
8.
9.

Spolu

2A
22
20
20
17
t7
24
26
23
t6
25
15
2l
2 l
25
23
20
2A
20
T7
24
24
25
26
2A
23
22

62
54
73
56
67
63
61
75
65

576

36
27
34
30
37
42
27
31
28

292

6
12
8
6

t4
7

l4
t2
13
7

13
6
7

11
t2
7
9
5
9

l1
l4
18
t6
10
11
t7
9

26
27
39
26
30
2 l
34
44
37

284

t4
t0
t2
t4

a
J

10
10
l4
l0
9

12
9

t4
10
l3
t6
l l
15
11
6

10
6
9

T6
9
6

13

Mm. Zdenka Pekarikov6
Msr. Andrga Pauerov6
Msr. Jana Sioov6
Mer. Silvia Pgldanovf
Msr. Renata Sidlikovi
Msr. Andrea Gomb6rikov6
Mer. Natalia Chovancovf
lidsl.. Zuzana Gasnarikovd
Mpn. Silvia Slovdkov6
Msr. Edita Straokov6
Msr. Jurai Ho5t6k -
PaedDr. Michaela Duri3ov6
Msr. Dasmar Pomothvov6
Msr. Jana V6lkvov6 

-

Mw. Zuzana Hodrirovd
Mer. Jana Oravcovd
Marta Kri5lqpv6
Msr. Erika Svandovd
Msr. Jozef Uilachf
Msr. Ruiena Kaducovd
Msr. MilanNov6k
PaedDr. Jana Psotovd
Mer. Be6ta Petr65ov6
Mm. Viera Vrankov6
Mgr. Milada Kram6rov6

Bc. Michaela Bublincovi

3 :  1.A. 1.8.  l .C
3  :2 .A .2 .8 -2 .C
3  :  3 .A .3 .8 .3 .C
3 :  4.A. 4.8.4.C
3  :  5 .A .5 .8 .5 .C
3 :  6. ,4 ' .6.8.6.C
3 :7 .A .7 .F -7 .C
3  :  8 .A .8 .B .8 .C
3  :9 .A ,9 .8 ,9 .C

27 tried
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Dôvodová správa: 

 
Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti za šk. rok 2009/2010 Základnej školy Pavla 

Országha Hviezdoslava je predložená na rokovanie MsZ v zmysle zákona č.596 Z.z. 

z 5. novembra 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého v § 5 ods. 7 písm. f) predkladá 

riaditeľ zriaďovateľovi na schválenie správu o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods.5 písm. e). 

 

 



Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 09.11.2010 v zmysle § 11 ods. 4 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s § 5 ods. 7 

zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov prerokovalo a 

 

s c h v a ľ u j e 

 

1. správu o výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2009/2010 

a) s pripomienkami 

b) bez pripomienok 



Správa  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava v Seredi za školský rok 

2009/2010 
 
a) Identifikačné údaje školy: 
 
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava 
Komenského 3064/41, 926 01  Sereď 
 
Tel.: 031/789 75 50   Fax: 031/789 08 13 
Internet. adresa školy: www.zspohsered.edu.sk 

riaditel@zspohsered.edu.sk 
 
zriaďovateľ:   Mesto Sereď, Nám.republiky1176/10, 926 00  Sereď 
 
vedúci zamestnanci:  Mgr. Ján Horniak – riaditeľ školy 
    Mgr. Zuzana Súdinová – zást. riaditeľa pre II. st. ZŠ 
    Mgr. Dagmar Kuričová – zást. riaditeľa pre I. st. ZŠ 
         p. Antónia Míková – vedúca školskej jedálne 
 
Údaje o Rade školy: 
Rada školy pri Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava, Komenského 3064/41, 926 01  
Sereď bola ustanovená  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 12.3.2008 . Funkčné obdobie začalo dňom  18.3.2008 na obdobie 4 rokov. 
 
Členovia Rady školy: 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 

1. Mgr. Z. Krajčovičová predseda 16 hl. z 30 hl. 
2. p. H. Rajčová podpredseda 14 hl. z 30 hl. 
3. p. J. Loišová tajomník 12 hl. zo 16 hl. 
4. p. B. Bokora  za rodičov 
5. p. V.Talapková  za rodičov 
6. p. R. Kupec  za rodičov 
7. p. M. Behýlová  za rodičov 
8. p. S. Tvrdík       poslanec za MsÚ v Seredi 
9. p. M. Koričanský  poslanec za MsÚ v Seredi 

10. MUDr. T. Plézel  poslanec za MsÚ v Seredi 
11. p. R. Šipka      poslanec za MsÚ v Seredi 

+ za rodičov, za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov, 
delegovaný za zriaďovateľa, delegovaný zástupca práv. alebo fyz. osoby, ktorá sa podieľa na 
výchove a vzdelávaní 
 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2009/2010:  
     V školskom roku 2009/2010 boli naplánované 4 zasadnutia, uskutočnili sa 4 zasadnutia, na 
ktorých sa preorokovávalo: – rozpočet ZŠ, koncepcia rozvoja školy, správa o výchovno-
vyučovacích výsledkoch za šk.rok 2008/2009; riešenie dostavby ihriska, prístupová cesta ku 
škole, požiadavka na CZŠ o uvoľnenie triedy, triedy pre mimoriadne nadané deti, triedenie 
odpadu a monitoring – testovanie žiakov 9. ročníkov. 
 
Rodičovská rada:       p. Branislav Bokora – predseda 
    p. Mariana Behýlová  – pokladník 
    + volení zástupcovia jednotlivých tried 
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Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 
riaditeľa školy:  
 
1. Prehľad (zoznam) poradných orgánov riaditeľa školy:    
                                                               Pedagogická rada 
                                                               Metodické združenia 
                                                               Predmetové komisie - spoločenskovedných predmetov 
                                                                                                 - prírodovedných predmetov 
                                                                                                 - výchovných predmetov  
                                                               Školský parlament 
                                                               Inventarizačná a škodová komisia 
 
2.   Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy (systém práce 
poradných orgánov, rozpracovanie plánu práce školy do plánov poradných orgánov, systém 
kontroly práce poradných orgánov zo strany vedenia školy, atď.) 
 
Pedagogická rada zasadá 6-krát ročne, schvaľuje plán hlavných úloh, hodnotenie a 
klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov. 
 
      Práca v PK a MZ bola v šk. roku 2009/2010 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 vedenia orgány na škole pracujú podľa vopred vypracovaných plánov, 
pokynov vyšších metodických orgánov a potreby školy. Schádzajú sa minimálne 4 x 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. 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 na škole, 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 ČTP v jednotlivých predmetoch. V predmetoch M, Sj 
zabezpečujú kontrolné písomné previerky a sledujú realizáciu laboratórnych prác. Spolu 
s triednymi učiteľmi zabezpečujú koordináciu pri vstupných a koncoročných previerkach, 
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. 

Por. č. Názov vedúci 
1 PK Slovenský jazyk Mgr. J. Červeňová 
2 PK Cudzie jazyky Mgr. H. Eliášová 
3 PK Matematika RNDr. Z. Šalmíková 
4 PK Prírodné vedy (P,F,CH) Mgr. M. Takáčová 
5 PK Spoloč.vedy (D,Z,Ov,Nv,Ev) Mgr. M. Švehlová 
6 PK Výchovy (Hv, Vv, Tv, Tchv) Mgr. M. Šimáková 
7 PK MZ (1.-4. ročník) Mgr. A. Novosadová 
8 PK ŠKD p. H. Rajčová 

 
    Školský parlament – obhajuje záujmy žiakov pred riaditeľom školy, pomáha pri realizácii 
mimoškolských akcií. 
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b) Údaje o žiakoch 

 

Údaje k 15. 09. 2009 Údaje k 31.08.2010 
 
 

Roční
k 

Poč
et 

trie
d 

Počet 
žiakov 

Počet 
intel. 

nadan
. 

žiakov 

Počet 
žiakov 

so ŠVVP 

z toho 
integro
vaných 
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiako

v 

Počet 
intel. 
nada
n.žia
kov 

Počet 
žiakov 

so 
ŠVVP 

z toho 
integro
vaných 
žiakov 

I. 3 50 10 2 2 3 50 9 3 2 
II. 3 45 6 - - 3 46 6 4 - 
III. 3 59 10 2 1 3 59 9 5 2 
IV. 3 53 10 1 1 3 52 10 5 2 
V. 2 49 - 2 1 2 50  2 1 
VI. 2 33 - 3 2 2 32  2 2 
VII. 1 26 - 7 5 1 25  7 5 
VIII. 2 31 - 3 1 2 31  4 1 

IX 2 31 - 6 3 2 31  6 3 
Spolu

: 
21 377 36 26 16 21 376 34 38 18 

 
 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ pre šk. rok 2010/2011 
 

Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka:     36 
       z toho deti s odloženou šk. dochádzkou:      2 
Počet vydaných rozhodnutí o prijatí žiaka do prvého ročníka ZŠ:  34 
 
 

d) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 
  

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ Počet 
žiakov 
9. roč. 

 

Gymnáziá Stredné 
odborné 
školy* 

SOU-4. ročné SOU-3. ročné OU-2.ročné 

Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 
31 

6 6 18 18 6 6 1 1 - - 
* priemyslovky, združené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické  
akadémie, umelecké školy 
 

- žiaci 5. ročníka 
 

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

  osemročné gymnáziá  Na iné školy 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 
50 

7* 7* 7* 2* 2* 2* 
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- žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 
 

Ročník 
 

Počet žiakov 
prijatých na 

SŠ 

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

8. ročník -  
7. ročník -  
6. ročník -  
5. ročník -  

- Iné skutočnosti, vysvetlivky.   
* žiačka Skokáneková bola prijatá na dve školy, pokračuje však v štúdiu na ZŠ 
* žiačka Švorcová bola prijatá na dve školy, pokračuje na Súkr.konzerv. v Trnave 

 
- Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou 

 
Počet žiakov: 0 
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov:  
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II. polrok 2009/2010 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 
Počet tried v ročníku 3 3 3 3 2 2 1 2 2 21 
Počet žiakov v ročníku 50 46 59 52 50 32 25 31 31 376 

Celkový prospech 
Prospelo 47 45 59 52 48 32 25 31 31 370 
Neprospelo z 1- 2 predmetov 3 1        4 
Neprospeli z viac predmetov     2     2 
Neprospeli spolu 3 1   2     6 
Neklasifikovaní            

Priemerný prospech v povinných predmetoch 
Slovenský jazyk a literatúra 1,28 1,24 1,69 1,69 1,92 2,10 2,64 2,55 2,74 1,87 
Matematika 1,22 1,13 1,78 1,63 2,24 2,16 2,42 2,42 2,84 1,88 
Nemecký jazyk - - - 1,47 1,78 1,90 2,12 2,19 2,84 1,52 
Anglický jazyk 1,00 1,00 1,33 1,20 1,82 1,97 2,16 1,53 2,58 1,85 
Vlastiveda - 1,02 1,41 1,54 - - - - - 1,34 
Geografia - - - - 1,68 1,61 - - - 1,65 
Zemepis - - - - - - 1,52 2,19 1,84 1,87 
Prvouka, prírodoveda, prírodopis 1,16 1,09 1,56 1,44 - - 1,54 1,74 1,68 1,50 
Biológia - - - - 1,36 1,32 - - - 1,35 
Dejepis - - - - 1,46 1,90 1,32 2,03 2,35 1,79 
Fyzika - - - - - 1,84 2,38 2,42 2,77 2,35 
Chémia - - - - - 1,39 - 1,97 2,23 1,86 
Informatika, inform.výchova 1,07 1,00 1,00 1,00 1,08 1,13 - - - 1,04 

Pochvaly, pokarhania 
Pochvala triednym učiteľom  27  12 9 2  5 4 59 
Pochvala riaditeľom        3 1 4 
Knižná odmena           
Napomenutie triednym učiteľom    2 3 1  2 7 15 
Pokarhanie triednym učiteľom      2  1 4 7 
Pokarhanie riaditeľom     1   2 5 8 

Znížené známky zo správania 
Stupeň 2 1  1  2  2  3 9 
Stupeň 3 1         1 
Stupeň 4     1     1 

Dochádzka 
Počet ospravedlnených hodín 1500 889 1934 2333 2364 1151 1366 2028 3153 16718 
             priemer na 1 žiaka 30 19,33 32,78 44,87 47,28 35,97 54,64 65,42 101,71 44,46 
Počet neospravedlnených hodín 124 0 78 0 530 0 1 15 49 797 
             priemer na 1 žiaka 2,48 0 1,32 0 10,6 0 0,04 0,48 1,58 2,12 
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Výsledky externých meraní :                                                         
Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ 
Celoslovenský priemer             Slovenský jazyk a literatúra    67,62  % 
                                                  Matematika                             60,11 % 
Úspešnosť našich žiakov:         Slovenský jazyk a literatúra   60,1 %  
                                                  Matematika                       44,5 %    
 
KOMPARO – testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (nebolo uskutočnené pre 8. ale pre 9. ročník) 
Úspešnosť: Slovenský jazyk  50,89 % 
                   Matematika          32,50 % 
 
        

f) Stručná charakteristika školského vzdelávacieho programu  
 

     Náš ŠVP vychádza z myšlienok projektu Zdravá škola, je zameraný na utváranie osobnosti 
dieťaťa, 
integráciu intelektovo nadaných žiakov a podporu cudzích jazykov. 
Vízia školy: 

     Škola, preferujúca rovnosť šancí, škola, v ktorej každý žiak môže byť lepším a 
zodpovedným za svoj rozvoj. 
     Základnou filozofiou školy je vytvoriť zo školy príjemné a bezpečné miesto, kde učiteľ, 
žiak a rodič sú partnermi, kde každé dieťaťa má právo sa vzdelávať podľa svojich 
individuálnych možností a potrieb. Chceme rozvíjať tvorivosť, zodpovednosť, toleranciu 
a schopnosť komunikácie tak, aby dieťaťa bolo schopné ovplyvňovať budúcnosť a nájsť si 
svoje vlastné miesto v spoločnosti. Našim prianím je, aby škola bola úspešná, aby žiaci, 
rodičia a zamestnanci boli spokojní, aby u nás bola príjemná atmosféra. 
     V šk.roku 2009/2010 sme v našom ŠkVP posilnili vyučovanie Sj v 2. a v 3. ročníku o 2 
vyučovacie hodiny. Zaviedli sme cudzí jazyk od 1. ročníka ZŠ v 1. a v 2. ročníku s dotáciou 2 
vyučovacích hodín. Posilnili sme Prírodovedu v 1. ročníku o 0,5 hodiny, Vv v 1. a v 2. 
ročníku o 1 vyučovaciu hodinu a do 1. ročníka sme zaradili Dopravnú výchovu s dotáciou 1 
vyuč. hodiny.  V triedach pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov sme v 2. ročníku 
posilnili Sj o 2 vyuč. hod., Vv o 1 vyuč.hod. a zaradili sme nový vyuč. predmet Obohatenie 
v 1. a v 2. roč. s dotáciou 1 vyuč. hod..  
     Na II. stupni sme posilnili prvý Cj o 1 vyuč. hod. v 5. a v 6. ročníku. Zaradili sme 
vyučovanie druhého Cj od 5. ročníka v dotácii 2 vyuč. hod. a v 6. roč. sme uvedený Cj 
posilnili o 1 vyuč. hodinu. V 6. roč. sme posilnili predmet Chémia o 0,5 hod., Biológia v 5. 
a v 6. roč. o 1 vyuč. hodinu; Matematika o 1,5 v 5.roč., 1 vyuč. hod. v 6. roč. a Informatiku 
v 5. roč. o 0,5 hod. a v 6. roč. o 0,5 hod..  

 
Zoznam uplatňovaných učebných plánov v 3. – 4. a 7.  – 9. ročníku 

I. stupeň - ZŠ      II. Stupeň - ZŠ 
 

Trieda Uplatňované učebné plány 
 

Trieda Uplatňované učebné plány 

3.A RVJ (Nj)  7.A RVJ (Nj) 
3.B RVJ (Nj)  8.A RVJ (Nj) 
3.N Intelek.nadané deti  8.B Základný variant č. 3 
4.A RVJ (Nj)  9.A RVJ (Nj) 
4.B RVJ (Nj)  9.B RVJ (Nj) 
4.N Intelek.nadané deti    

 

*RVNj – rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka od I. roč. 
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g) Údaje o fyzickom počte a  zložení pedagogických zamestnancov v súlade so 

zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odbroných 
zamestnancoch: 

 

Kategórie zamestnancov  Celkový počet 
z toho 

nekvalifikovaných 
Pedagogickí zamestnanci    

Učiteľ 29 1 

Vychovávateľ 5  

Pedagogický asistent 1  

Zahraničný lektor   

Odborní zamestnanci   

Školský psychológ   

Školský logopéd 1  

Školský špeciálny pedagóg 1  

 
 

Počet 
Kariérový stupeň 

začínajúci samostatný s  1. atestáciou s  2. atestáciou 

Pedagogický zamestnanec   1 7 + 5 ŠKD 16 4 

Odborný zamestnanec  1   

 
 

Kariérová pozícia Počet 
Pedagogický zamestnanec špecialista  

Triedny učiteľ 21 

Výchovný poradca 1 

Kariérový poradca  

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec 1 

Vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia, vedúci 
študijného odboru 

8 

Koordinátor informatizácie  

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti  

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  
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Vedúci odborného útvaru  

Ďalší pedagogický alebo odborný zamestnanec určený podľa § 9 ZP  

 
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v š. roku 2009/2010  
 

počet zamestnancov, ktorí štúdium  
Druh štúdia  

začali ukončili 
adaptačné vzdelávanie 1 1 
aktualizačné vzdelávanie - - 
inovačné  vzdelávanie 3 3 
špecializačné vzdelávanie 8 - 
kvalifikačné vzdelávanie 4 1 
funkčné vzdelávanie - - 
aktualizačné funkčné vzdelávanie 1 - 

 
 
Iné druhy vzdelávania 

Druh Počet účastníkov 
Rozvoj osobnosti učiteľa NBV 1 
Modernizácia vzdelávacieho procesu                5 
Minimálne signály pre sociálne patologické javy 16 
Funkčné inovačné vzdelávanie, kontinuál.vzd. 1 
Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutých   1 
Seminár pre učiteľov MAT 5.-6.roč. ZŠ, vzd.programy 1 
Seminár pre učiteľov CHE 1 
Školenie pre výchovných poradcov 1 
Besedy so žiakmi: Fajčenie, alkohol; Prenatálny vývin; 
Tolerancia             

2 

Školenie: Vyučovanie podľa Daltona                            1 
Škola, ktorej to myslí                                  12 
Zdravý životný štýl - projekt                                    12 
Seminár ROADSHOW MICROSOFT 1 
Združenie ORAVA                3 
Vzdelávanie učiteľov I. stupňa v oblasti cudzích jazykov 3 
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i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 

počet účastníkov, 
z toho Aktivita prezentovaná kde 

žiakov pedagógov 
Knižné hody MsÚ Sereď 49 5 
Kultúrny program – Deň matiek DK Sereď 184 15 
Deň otvorených dverí pre MŠ ZŠ P.O.Hviezdoslava 15 3 
Vianočné trhy – tvorivé dielne Sereď 25 2 
Veľká noc – tvorivé dielne ZŠ P.O.Hviezdoslava 25 2 
Príspevky do novín Seredské novinky priebežne 
Tvorivé dielne pre žiakov a rodičov 
ŠKD 

ZŠ P.O.Hviezdoslava 25 2 

Deň otvorených dverí pre rodičov ZŠ P.O.Hviezdoslava - 7 
Beseda – Nenápadní hrdinovia ZŠ – p. Neupauer 28 2 
Prednáška – Sexuálna výchova ZŠ – MUDr. V. Král 31 2 
Lyžiarsky výcvik Donovaly 34 3 
Beseda – Zmysel života ZŠ – dekan Cibir 11 1 
Beseda - Cenarollo ZŠ – F. M. Juriga 15 1 
Deň narcisov -  verejná zbierka Sereď 22 2 
Metodická návšteva ZŠ Vančurova Trnava 0 8 
Beseda – Zdravo s Adamkom ZŠ – Reg.úrad verej.zdr. 30 2 
Beseda – Fajčenie, alkohol ZŠ – Reg.úrad verej.zdr. 25 2 
Metodická návšteva druž.školy v ČR ZŠ Dolní Loučky - ČR 37 7 
Stretnutie s klientami DSS DSS Galanta 31 2 
Pokladn na Striebornom jazere DSS Galanta 5 2 
Beseda – Zdravá strava ŠJ pri ZŠ P.O.H. 207 12 
Beseda so spisovateľom p. E. Kopúnková 36 4 

 
 
 
Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach uvedených v prílohe 
POP na šk. rok 2009/2010, potom ostatné súťaže 
 

Umiestnenie -                                                                 
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 
súťažiach 

Názov súťaže, 
olympiády okresné 

kolo 
krajské 

kolo 
celoslov
enské 
kolo 

názov súťaže umiestnenie 

Plávanie 

1.m., 
2.m. 
a 2x 
3.m. 

 

   

Slávik Slovenska 
1.m., 
3.m. 

 
   

Galantský Slávik 
1.m., 
3.m. 

 
   

Matematická 
olympiáda 

2 x 2.m.  
   

      
Biologická olympiáda 2 x 1.m. 3.m.    
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Geografická 
olympiáda 

2.m.  
   

Chemická olympiáda 
2.m., 
3.m. 

 
   

Fyzikálna olympiáda      

Olympiáda v Nj 
1.m., 
3.m. 

 
   

Olympiáda v Aj 1.m. 2.m.    
Biblická olympiáda 2.m.     
Cezpoľný beh 2.m.     
MO SAŠŠ streľba zo 
VzPu 

2.m.  
   

MO SAŠŠ florbal 
dievčatá 

1.m. 3.m. 
   

Vybíjaná 3.m.     

Viacboj zdatnosti 
1.m., 
3.m. 

 
   

   
 Matematický  

klokan – 
celosvetová súťaž 

7 úspešných 
riešiteľov 

 
 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 

V šk. roku 2009/10 sa škola zapojila do nasledovných projektov: 
– Športom upevňujeme priateľstvo – cieľom projektu bol rozvoj partnerských vzťahov 

pedagógov ZŠ P.O.Hviezdoslava v Seredi a kolegov z českej školy v Dolních Loučkách, 
rozvoj priateľských vzťahov medzi žiakmi jednotlivých škôl, súťaživosť a fair-play hra, 
návšteva družobnej školy pri príležitosti otvorenia nového multifunkčného ihriska. 
V uvedenom projekte sme získali finančný príspevok vo výške 245,- €. 

– 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. 

– Zabráňme zlyhávaniu v škole – projekt je zameraný na pomoc deťom s poruchami 
učenia. V uvedenom projekte sme získali finančný príspevok vo výške 300,-. 

– Tenis do škôl – projekt je zameraný na oboznamovanie sa so základmi tenisu na hodinách 
Tv v ročníkoch 1. – 4.. Na základe tohto projektu škola dostala základný tenisový balíček, 
ktorý obsahoval tenisové rakety a loptičky, taktiež výukový program na základy tenisu 
v hodnote 514,17 €. 

– Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009/10 pre ŠJ pri ZŠ 
P.O.Hviezdoslava v Seredi – projekt je zameraný na zjednodušenie administrácie 
prostredníctvom informačných technológií, technického zabezpečenia, organizácie, 
prihlasovania a odhlasovania na stravu stravníkov v školskej jedálni.  

      Uvedený projekt nebol vyhlásený MŠ SR v šk.roku 2009/2010 a z toho dôvodu sme    
      elektronizáciu školského stravovania zabezpečili z vlastných finančných prostriedkov. 
– v školskom roku 2009/10 sme podali na TTSK v Trnave nasledovné projekty: 

1. Obujme si korčule 
2. Podaj mi ruku 
3. Rugby a iné športy 
4. Podpora tradícií a voľný čas detí 
Tieto projekty boli v dôsledku hospodárskej krízy pozastavené a škola nezískala na ne 
žiadne finančné prostriedky. 
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k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole  

 
V šk.roku 2009/2010 sa neuskutočnila na škole žiadna inšpekčná činnosť. 
 
 

l) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy  
 

              Naša škola sa nachádza v priestoroch na Komenského ulici. Päť tried I. stupňa sa 
nachádza v pav. „A“ – čo sú priestory prenajaté CZŠ v Seredi.  
Učebňu dielní sme pre nedostatok priestorov prerobili na klasickú triedu. 
Špeciálnu učebňu  chémie sme zmenili na triedu pre vyučovanie žiakov.  
Laboratórium a kuchynku využívame na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu na 
škole.  
Špeciálne učebne biológie, chémie, fyziky a dielní z nedostatku normálnych učební neslúžia 
svojmu pôvodnému účelu, ale sú v nich zriadené stabilné triedy. 
 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 
a taktiež financovala vedomostné súťaže z matematiky. Poskytla nám financie na zakúpenie  
výpočtovej techniky. 
- pavilón „C“- 2. stupeň + 3.A, 1.N, 2.N, 3.N a 4. N tr.  
- pavilón „A“ – 1.A,B, 2.A,B, 4.A tr. 
- pavilón „E“ – 3.B, 4.B tr.  
   V  pavilóne „C“ sme mali k dispozícii 16 učební a v pavilóne „E“ 2 uč. pre I. stupeň, 1 
dielňu, 4 šatne, 2 umyvárne, gymnastickú sálu, telocvičňu a posilňovňu.  
   Pavilón D tvorila moderná školská jedáleň, v ktorej sa stravujú aj žiaci z iných škôl. 
   Na škole sme využívali upravený športový areál za našou ZŠ, telocvičňu v pav. 
„F“a gymnastickú sálu v pav. E. 
   Na vyučovanie Tchv sme využívali dielňu, cvičný byt a priestor v okolí budov školy. 
   ŠKD pracoval na škole  v pomerne dobrých podmienkach. Triedy ŠKD sa však z nedostatku 
priestorov nachádzali v učebniach prvého stupňa. 
Škola je vybavená modernými učeb. pomôckami, ktoré zodpovedajú súčasným potrebám a 
požiadavkám kladeným na vzdelávanie. 
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m) Školské zariadenia pri ZŠ 
 

a. Školský klub detí 
ŠKD k 15. 10. 2009 k 30. 06. 2010 
Počet oddelení 5 5 
Počet žiakov (priemer za 1 odd.) 123 (24,6) 113 (22,6) 

 
 

b. Školské stredisko záujmovej činnosti 

záujmový útvar - zameranie Počet detí Týždenný počet hodín 
záujm. činnosti 

   
 
 

c. Ďalšia mimovyučovacia činnosť - krúžky na vzdelávacie poukazy 

Krúžok - zameranie Počet detí 
Šikovné ruky  9 
Športové hry 30 
Tvorivé dielne I. 19 
Športový krúžok  17 
Krúžok šikovných rúk 14 
Logopédia 34 
Stolný tenis 29 
Športovo-branný 14 
Plavecký krúžok II. 20 
Práca s PC 31 
Florbal 18 
Tvorivé dielne II. 13 
Turistický krúžok 48 
Výtvarné dielne  19 
Plavecký krúžok I. 45 

 
Celkový počet vzdelávacích poukazov  - rozdaných: 377 
      - prijatých:   347 
 

d. Školská jedáleň 
 
Potenciálny počet stravníkov  577 
Počet vydaných hlavných jedál – priemer na 1 pracovný deň 518 
 
 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 
Všetci pracovníci školy sa snažili vo svojej práci uplatňovať víziu“ Zdravá škola“  a plniť 
hlavné úlohy a ciele školy stanovené v školskom roku 2009/2010.  
V priebehu školského roka sa pedagogickí pracovníci usilovali splniť stanovené strategické 
ciele so zameraním na: 
• Zlepšiť výsledky celoslovenského testovania – uvedený cieľ je stále aktuálny.  
• Plnenie Školského vzdelávacieho programu školy v ročníkoch 1., 2. , 5. a 6. ZŠ – plní sa. 
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• Vychovávať proeurópsky orientovaných, zdravo sebavedomých a slušných ľudí, ktorí 
vedia stáť za svojimi názormi a rešpektujú názory druhých – plní sa.  

• Vytvárať školu s dobrou image, kvalitným vybavením a personálnym obsadením – plní 

sa.  

• Plniť úlohy vyplývajúce z projektu Škola podporujúca zdravie, viesť žiakov k zdravému 
spôsobu života – priebežné plnenie.  

• Viesť žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, 
komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne sa 
vzdelávať, vychovávať ich k zodpovednosti, samostatnosti, aby každý žiak zažil v škole 
úspech – priebežné plnenie. 

• V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých 
a slobodných so schopnosťou seba hodnotenia – priebežné plnenie. 

• Pri prevencii drogových závislostí sústavne pôsobiť proti fajčeniu, drogám 
a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným 
využívaním voľného času i vlastným príkladom – priebežné plnenie. 

• Umožniť žiakom dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých 
všeobecnovzdelávacích predmetoch – priebežné plnenie. 

• Zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní – priebežné plnenie. 

• Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov našej školy – priebežné plnenie. 
• Oboznámiť rodičov žiakov školy o opatreniach , ktoré škola vymedzila v školskom 

poriadku proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí – priebežné 

plnenie. 
• Budovať pozitívnu sociálnu klímu v škole a podporovať zdravý životný štýl – priebežné 

plnenie. 
• Podporovať a rešpektovať názory detí, zabezpečiť ľudskú dôstojnosť, meniť vzťah učiteľ -

žiak z direktívneho na nedirektívneho – priebežné plnenie. 
• Zvyšovať úroveň environmentálnej výchovy a výchovy k osvojovaniu si princípov trvalo 

udržateľného rozvoja – priebežné plnenie. 
• Dodržiavať všetky schválené dokumenty z oblasti vzdelávania žiakov so špeciálnymi 

výchovno- vzdelávacími potrebami – priebežné plnenie. 
 
     Hlavným cieľom školy bola aj v šk.r. 2009/2010 výchova, vzdelávanie, príprava žiakov na 
život a zdravý spôsob života. Vo  výchove a vzdelávaní sme aj v tomto školskom roku 
zamerali na úlohy mravnej výchovy, so zreteľom na trvalé hodnoty, morálneho presvedčenia 
a správneho konania žiakov s prvkami humanizmu a tolerancii v škole i mimo nej. Zamerali 
sme sa na humanizáciu vyučovania, formovanie zdravých medziľudských vzťahov, toleranciu 
medzi žiakmi, odstraňovanie negatív – najmä šikanovanie medzi žiakmi v triedach ale i 
mladších staršími žiakmi. 
     Úlohy podrobne rozpracované v pláne školy sa nám darilo priebežne plniť. Zamerali sme 
sa najmä na získanie trvalých vedomostí žiakov prostredníctvom moderných foriem práce. 
Dôraz sme kládli na zapájanie detí do rôznych aktivít, súťaží a olympiád. 
Prioritou bolo pre nás vytvorenie školských vzdelávacích programov zameraných na 
vyučovanie cudzích jazykov a všeobecné zameranie v ISCED I a ISCED II.  
V rámci skvalitňovania vyučovacieho procesu v IKT sme dobudovali novú učebňu 
informatiky. Taktiež sme zmodernizovali niektoré učebne novým školským nábytkom 
a školskými pomôckami.  
 
 Škola po súhlase MŠ SR a gestora projektu PhDr. J. Laznibatovej, CSc.naďalej pracovala  
v „Projekte ERIN ,  pre intelektovo  nadané deti“ bol premenovaný na program 
APROGEN (Alternatívny program edukácie nadaných ). 



 

 

 

15 

Obsah vyučovania je podľa platných osnov a súčasťou je aj výučba anglického jazyka, 
informatiky a obohatenia. 
 
    Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov bolo zamerané na rozvoj právneho 
vedomia, na vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov vo všetkých oblastiach 
riadenia, inovácií legislatívy, zdokonaľovanie zručností vo využívaní a práci na PC, na 
tvorivú prácu v zavádzaní nových metód a foriem práce pedagogických zamestnancov vo 
výchovno-vzdelávacom procese, na tvorbu Školského vzdelávacieho programu, pedagogickej 
diagnostiky. 
     Pri hodnotení výchovno-vzdelávacieho procesu môžeme konštatovať, že sa nám podarilo 
udržať výchovno-vzdelávaciu úroveň z predchádzajúcieho obdobia a uvedené ciele, ktoré boli 
stanovené v šk. roku 2009/10 sme splnili.  
   

 
o) 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 

� Práca v projekte pre intelektovo 
nadané deti od I.roč. ZŠ 

� Stála práca v projektoch 
(Kinderdeutsch, Otvorená škola, 
Práca v ŠVP, PEER Program a , 
INFOVEK) 

� výučba cudzích jazykov 
a informatickej výchovy od I. roč. 

� práca a aktivity spojené s drogovou 
prevenciou 

� plnenie učebných osnov 
environmentálnej výchovy 

� zlepšovanie podmienok výchovy 
a vzdelávania 

� bohatá záujmová činnosť 
� prezentácia školy na súťažiach 

a olympiádach  
� vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov 
� individuálna integrácia žiakov so 

ŠVVP 
� 100% úroveň ovládania IKT 

u pedagógov školy 
   

SLABÉ STRÁNKY 
� nedostatočné ohodnotenie pedagog. 

i nepedag. zamestnancov 
� nedostatočne nastavený systém 

prideľovania finančných prostriedkov 
od štátu – nízky normatív na žiaka 

� zapájanie sa do projektov 
� zaktivizovať činnosť školského 

parlamentu 
   
          

 
 

 
 

 

PRÍLEŽITOSTI 
� dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov 
� výborné podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných 
technológií 

� veľmi dobré podmienky na 
využívanie voľnočasových aktivít 
žiakov v škole spojených s aktivitami 

RIZIKÁ 
� nepriaznivý demografický vývoj 
� nedostatok finančných prostriedkov 
� nepostačujúce priestorové vybavenie 

školy 
� odchod kvalifikovaných pedagógov 

zo školstva (najmä cudzie jazyky a 
informatika) 
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s protidrogovou prevenciou 
� využívať podpory inštitúcií 

mimovládnych organizácií, snažiť sa 
získať financie cestou projektov 

  
 
 

 
 
 
p) 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  

Na spolupráci s rodičmi žiakov sa podieľajú všetci pedagogickí pracovníci. Hlavnou 
 úlohou v tejto oblasti bude aj v tomto šk. roku rešpektovanie práv, oprávnených požia- 
daviek rodičov na činnosť školy a výchovno-vzdelávaciu prácu.  
 

1   Formy spolupráce s rodičmi a RZ 
 
– spolupráca rodičov na zabezpečovaní akcií vyplývajúcich z projektu Zdravá škola 
– spolupráca rodičov pri realizácií protidrogového PEER programu 
– individuálne konzultácie ved. školy, tr. učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov 

s rodičmi, 
– spolupráca výchovného poradcu s rodičmi problémových žiakov, pri výchove k voľbe 

povolania / psycholog. vyšetrenie žiakov do 15. rokov možno uskutočniť len 
s písomným súhlasom rodiča/, 

– pravidelná informácia rodičov tr. učiteľom o prospechu, dochádzke, správaní žiakov na 
TR RZ 

– otvorené hodiny pre rodičov, 
– deň otvorených dverí - návštevy rodičov s možnosťou konzultácií. 
Rodičia sa aktívne podieľali na financovaní nákupu učebných pomôcok, medziokenných 

žalúzií do tried školy...) 
 
 

2   Spolupráca s CPPPaP v Galante 
 
     V školskom roku 2009-2010 bola spolupráca s CPPPaP v Galante a SCŠPP v Trnave na 
veľmi dobrej úrovni. Na škole pracovala školská špeciálna pedagogička Mgr. Eva Horáčková, 
ktorá sa priamo podieľala na výchove a vzdelávaní žiakov s vývinovými poruchami učenia 
a správania, na vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov, v procese 
vyučovania poskytovala žiakom individuálne špeciálno-pedagogické služby. Poskytovala 
konzultácie, rady a informácie pedagógom školy ako aj rodičom detí. Podľa potreby 
spolupracovala s poradenskými inštitúciami, predovšetkým so špeciálno-pedagogickou 
poradňou, pedagogicko-psychologickou poradňou a výchovným poradcom. 
V školskom roku 2009-2010 bolo podaných spolu 12 návrhov na psychologické vyšetrenie 
v CPPPaP Galanta. Z toho bolo 11 žiakov prvého stupňa a 1 žiak druhého stupňa. 
Všetci navrhnutí žiaci sa zúčastnili psychologického vyšetrenia. Bola nadviazaná spolupráca 
so SCŠPP v Trnave, ktoré nám zabezpečilo sociálneho terapeuta pre prácu so žiakmi 
s poruchami správania. 
V školskom roku 2009-2010 bolo na Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava 
individuálne integrovaných 18 žiakov. Z toho boli 4 žiaci s poruchami správania, 2 žiaci 
s telesným postihnutím  a 12 žiakov s poruchami učenia. 
Poruchy učenia zahŕňajú dyslexiu, dysgrafiu, dysortografiu a dyskalkúliu. Ide o heterogénnu 
skupinu problémov, ktoré sa prejavujú najmä pri osvojovaní a používaní písanej formy reči a 
v matematike. 
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Všetci integrovaní žiaci boli vzdelávaní podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho 
programu, pričom učebné osnovy a výchovné postupy boli prispôsobené ich potrebám. 
Pri hodnotení učebných výsledkov učitelia postupovali podľa metodických pokynov 
č.7/2009R na hodnotenie žiakov ZŠ, príloha č. 4: Zásady hodnotenia žiakov so zdravotným 
znevýhodnením. Učitelia rešpektovali psychický a fyzický zdravotný stav, druh a stupeň 
poruchy, ktorá mala vplyv na úroveň a výsledky práce žiakov v príslušnom predmete. 
     Možno skonštatovať, že integrácia všetkých žiakov je úspešná. Všetci žiaci zvládli učivo 
v rozsahu, naplánovanom v individuálno-vzdelávacích plánoch. 

Správu vypracovala: špeciálny pedagóg - Mgr. E. Horáčková 
 
 

3   Spolupráca školy a verejnosti 

     Spolupráca školy s verejnosťou je dobrá. Veľmi dobre spolupracujeme s Mestským 
úradom v Seredi  najmä odborom školstva, kultúry pri zabezpečovaní kultúrneho programu na  
rôznych podujatiach mesta. Štandardný je vzťah so strednými školami, pedagogicko-
psychologickou poradňou a ďalšími inštitúciami v meste. Škola je stále otvorená a 
nápomocná rôznymi aktivitami pre širokú verejnosť.  

 
4   Detský parlament 

 
Pracuje na škole už deviaty rok podľa vopred vypracovaného plánu práce, ktorý zostavia 
v septembri samotní žiaci. 
5. a 6. triedy v ňom majú po 1 zástupcovi, 
7.,8. a 9. triedy po 2 zástupcoch z každej triedy. Zástupcov si navrhujú samotní žiaci tried. 
V septembri si zvolia parlamentný výbor, ktorý má 5 členov. 
 

 
Vypracoval:   Mgr. Ján Horniak 
V Seredi dňa 15.10.2010 
 
 
Prerokované v pedagogickej rade školy  dňa:  18.10.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ........................... 

 Mgr. Ján Horniak 
   riaditeľ školy 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

18 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy pri Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava v Seredi:  
 
 
     Rada školy odporúča zriaďovateľovi mestu Sereď   s c h v á l i ť – n e s c h v á l i ť 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy Pavla 
Országha Hviezdoslava Sereď za školský rok 2009/2010.    

 
V Seredi, 18.10.2010 
 
 
 
      .............................................................. 
                Mgr. Zuzana Krajčovičová 
            predseda Rady školy  

 



Základná škola Jana Amosa Komenského 
ul. Komenského č. 1227/08, 926 01  Sereď 

 

 
Materiál č.   6C            na  prerokovanie MsR dňa    26.10.2010 

Materiál č.   13             na  prerokovanie MsZ dňa      9.11.2010 

 

 

 

 

 

 

Názov materiálu:                 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za 
2009-2010  

ZŠ Jana Amosa Komenského 

  
 

 

 

 

Materiál obsahuje: 
 

- Návrh na uznesenie 

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za 2009-2010  

- Dôvodová správa 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:     PaedDr. Slávka Kramárová  

                               riaditeľ školy    

 

 

Spracoval:   PaedDr. Slávka Kramárová     

                                    riaditeľ školy              

 



Dôvodová správa: 

 
Správa výchovno- vzdelávacej činnosti za 2009-2010 ZŠ Jana Amosa Komenského je 
predložená na rokovanie MsZ v zmysle zákona č.596 Z.z. z 5. novembra 2003 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe 
ktorého v § 5 ods. 7 písm. f) predkladá riaditeľ zriaďovateľovi na schválenie správu 
o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods.5 písm. e). 
 
 



Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 26.10.2010 v zmysle § 11 ods. 4 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s § 5 ods. 7 

zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov prerokovalo a 

 

Berie na vedomie 

 

1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za 2009-2010 

a) s pripomienkami 

b) bez pripomienok 

 



 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi 
v školskom  roku 2009/20010 

 
a) Identifikačné údaje: 

 
Zriaďovateľ: Mesto Sereď   Štatutár zriaďovateľa: Mgr. Vladimír Vranovič
  
Kontakty: Adresa: Komenského 1227/ 8 
 tel./ fax: 031/ 789 24 04                
                  tel.: 031/ 701 30 21  
                         031/ 701 30 22 
                         031/ 24 91 

www. zskomsered.edu sk   e-mail: riaditel@zskomsered.edu.sk                               
    
Vedúci zamestnanci školy:  PaedDr. Slávka Kramárová  - riaditeľka 
                                               Mgr. Hana Čížová                - zástupkyňa pre I. stupeň 
                                               Mgr. Eva Pirohová               - zástupkyňa pre II. stupeň  
 
Údaje o rade školy: 
 
Rada školy pri ZŠ J. A. 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 po voľbách dňa 27. 02. 2007, funkčné 
obdobie začalo dňom 27. 02. 2007 na obdobie 4 rokov.  
 
Členovia rady školy: 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   

1. Mgr. Ingrid Bohušová predseda pedagogických zamestnancov 

2. Mgr. Ivana Tušková podpredseda pedagogických  zamestnancov 

3. Iveta Némethová tajomník nepedagogických  zamestnancov 

4. Ing.arch. Robert Kráľ člen zriaďovateľa 

5. JUDr. Michal Irsák člen zriaďovateľa 

6. Robert Stareček člen zriaďovateľa 

7. Ing. Lubomír Kyselý člen zriaďovateľa 

8. Ing.  Dušan Scherhaufer člen Radu rodičov 

9. Katarína Jakubcová člen Radu rodičov 

10. Jana Trubačová člen Radu rodičov 

11. Silvia Jacková člen Radu rodičov 
 
 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2009/2010:  
Rada školy zasadala 3- krát / 12.10.2009, 10.3. a 7.6. 2010/. Na zasadnutiach prorokovala 
plán práce školy, záverečnú hodnotiacu správu, správu o hospodárení za r. 2008, schválila 
školský vzdelávací program. Členovia boli informovaní o výchovno- vzdelávacích 
výsledkoch, mimoškolských aktivitách a o podaných a schválených projektoch školy.  
 
 
 



Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 
riaditeľa školy:  
 
Por. č.  Názov vedúci 

1. MZ ŠKD Alena Kiradžievová 
2. MZ 1.- 4. ročník Mgr. M. Mandáková 

     3. PK Slovenský jazyk Mgr. Andrea Boženíková 
4. PK Matematika Mgr. Viera Bodišová 
5. PK Cudzie jazyky Mgr. Karin Žigová 
6. PK Prírodné vedy Mgr. Silvia Nagyová 
7. PK Spoločenské vedy Mgr. Alena Krivošíková 
8. PK Telesná výchova Mgr.Vladimír Šmátrala 
9. PK Ev,Ov, Hv, Vv, Nv, Techv Mgr. Mária Horváthová 

 
b) Údaje o žiakoch 
 

Údaje k 15. 09. 2009 Údaje k 31. 06. 2010  
 
Ročník 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
žiakov so 
ŠVVP 

z toho 
začlenených  
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
žiakov so 
ŠVVP 

z toho 
začlenených 
žiakov 

I. 2 33 0 0 2 34 0 0 
II. 2 38 0 0 2 37 0 0 
III. 2 36 0 0 2 37 0 0 
IV. 2 43 4 4 2 43 4 4 
V. 2 47 1 1 2 47 1 1 
VI. 2 44 4 4 2 44 4 4 
VII. 2 47 2 2 2 47 2 2 
VIII. 2 44 2 2 2 43 2 2 
IX 3 66 4 4 3 66 4 4 
Spolu: 19 398 17 17 19 398 17 17 
 
c) Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ  

 
Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka:                35        

 z toho deti s odloženou školskou dochádzkou:                       5  
Počet vydaných rozhodnutí o prijatí žiaka do prvého ročníka ZŠ:  30 
 
 
d) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 
 

 
Prehľad o počte žiakov prijatých na jednotlivé druhy SŠ  Počet 

žiakov  
spolu 

Gymnáziá Obchodná akad. 
 

SOŠ / SPŠ 
s maturitou 

SOU-3. ročné OU-2.ročné 

Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prjatí Prihlás. Prijatí 71 
11 11 18 18 22 22 17 17 3 3 

 
Poznámka: 2 žiaci boli prijatí do 8- ročného gymnázia z 5. ročníka, 3 žiaci ukončili 
dochádzku v 8. ročníku a boli prijatí na SOŠ 



e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov:  
Ročník 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  Spolu 

Počet tried v ročníku 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 

Počet žiakov v ročníku 34 37 37 43 47 44 47 43 66 398 

Celkový prospech 

Prospelo 32 37 37 43 44 43 46 41 63 386 

Neprospelo z 1- 2 predmetov - - - -- - 1 - 1 3 5 

Neprospeli z viac predmetov 2 - - - - - 1 1 - 4 

Neprospeli spolu 2 - - - - 1 1 2 3 9 

Neklasifikovaní  - 1 2 - - - - - - 3 

Priemerný prospech v povinných predmetoch 

Slovenský jazyk a literatúra 1,49 1,28 1,52 2,00 1,87 2,36 2,76 2,49 2,28 2,11 

Matematika 1,38 1,23 1,50 2,29 1,94 2,17 2,85 2,62 3,09 2,11 

Nemecký jazyk - - - - 1,33 1,78 2,34 2,45 3,28 2,23 

Anglický jazyk - - - 1,93 1,86 2,41 2,18 2,79 2,81 2,33 

Vlastiveda, zemepis, geografia - 1,21 1,28 1,87 1,49 1,85 2,22 2,43 2,18    1,81 

Prírodoveda, prírodopis, biol. 1,05 1,20 1,61 1,64 2,00 2,26 1,79 2,38 2,77 1,85 

Dejepis - - - - 1,41 1,82 1,77 1,87 1,95 1,76 

Fyzika - - - - - 1,68 2,35 2,50 2,03 2,14 

Chémia - - - - - 2,53 - 2,58 3,09 2,73 

 Ruský jazyk - - - - 1,45 2,10 - - - 1,77 

            

Pochvaly, pokarhania 

Pochvala triednym učiteľom 4 14 7 5 12 1 2 6 7 58 

Pochvala riaditeľom 3 4 1 9 9 4 7 15 7 59 

Knižná odmena 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Napomenutie triednym učiteľom - - - - 2 - - - - 2 

Pokarhanie triednym učiteľom - - - 3 - 3 - 2 4 12 

Pokarhanie riaditeľom - - - 2 - 5 - - 3 10 

Znížené známky zo správania 

Stupeň 2 1 1 - 1 - 1 2 1 6 13 

Stupeň 3 - - 1 - - - - 3 4 8 

Stupeň 4 - - - - - - 1 1 4 6 

Dochádzka 

Počet vymeškaných hodín spolu 2043 2162 2409 3540 5095 3828 4160 4625  6815 34677 

             priemer na 1 žiaka 60,08 58,43 66,91 78,67 108,4 81,44 99,04 107,6 103,25 87,12 

Počet neospravedlnených hodín 217 43 145 36 4 16 47 179 383 1070 

             priemer na 1 žiaka 6,38 1,15 4,02 0,83 0,08 0,37 1,15 4,16 5,80 2,69 

 
Výsledky externých meraní :                                                         
 
Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ- MONITOR 
Úspešnosť: Slovenský jazyk  59,0 % / SR 67,6 % / 
                   Matematika         52,1 % / SR 60,1 % / 
 
f) Stručná charakteristika školského vzdelávacieho programu :  
 
Škola je zameraná vo svojom ŠkVP na výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka / 2. cudzí jazyk 
od 5. ročníka /, informatickú výchovu / informatiku / od 1. ročníka. Vzhľadom k tomu, že 
škola sa dlhodobo venuje rozšírenému vyučovaniu matematiky a prírodovedných predmetov, 
zvýšili sme  dotáciu na prírodovedné predmety.  



V 1. ročníku boli posilnené predmety Prírodoveda, Etická výchova a Náboženská výchova. 
Zaviedli sme do ŠkVP voliteľné predmety  Informatická  výchova, Dramatická výchova 
a Anglický jazyk. 
 
V 2. ročníku boli posilnené predmety Slovenský jazyk a literatúra a Matematika. Zaviedli sme 
do ŠkVP voliteľné predmety Anglický jazyk a Dramatická výchova. 
 
V 5. ročníku boli posilnené predmety 1. cudzí jazyk, Matematika a Informatika, do ŠkVP  
boli zaradené voliteľné predmety 2. cudzí jazyk, Práca s informáciami  a Svet práce . 
 
V 6. ročníku boli posilnené predmety  2. cudzí jazyk, Slovenský jazyk a literatúra, 
Informatika, Fyzika, Biológia, Chémia a Geografia 
  
Zoznam uplatňovaných učebných plánov v 3. – 4. a 7.  – 9. ročníku   

I. stupeň - ZŠ       II. Stupeň - ZŠ 
 

Trieda Uplatňované učebné plány 
 

Trieda 
Uplatňované učebné plány 

3. A Variant 4- Informatická v.  7. A RVCJ 
3. B Variant 4- Informatická v.  7. B Variant 2- základný 
4. A RVCJ  8. A RVMP 
4. B Variant 3- jazykový  8. B Variant 2- základný 

   9. C Variant 2- základný 
 
Poznámka:  RVCJ- rozšírené vyučovanie cudzích jazykov 
                    RVMP- rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov 
 
 
g) 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   32  

Učiteľ  28  

Vychovávateľ  4 1 

Pedagogický asistent  - - 

Zahraničný lektor  - - 

Odborní zamestnanci    

Školský psychológ * - 

Školský logopéd - - 

Školský špeciálny pedagóg ** - 
 
 
Poznámka:  *   Na škole pôsobil každý utorok Mgr. M. Majko, PhD. Ako zamestnanec CPPP v Galante 
                    ** Do 30. 1. 2010 pracovala Mgr. Ľ. Lácová, do 30. 6. 2010 služby poskytovalo na dohodu  
                         Súkromné DIC / riad. Dr. M. Ormandyová / 
 
 
 



Počet 
Kariérový stupeň začínajúci samostatný s  1. atestáciou s  2. atestáciou 

Pedagogický zamestnanec    2  5  12  15 

Odborný zamestnanec      1   

 

Kariérová pozícia Počet 
Pedagogický zamestnanec špecialista   

Triedny učiteľ  19 

Výchovný poradca  1 

Kariérový poradca  - 

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec  2 

Vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia, vedúci študijného 
odboru 

 10 

Koordinátor informatizácie  1 

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti  5 

Odborný zamestnanec špecialista   

Uvádzajúci odborný zamestnanec  - 

Supervízor  - 

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti  1 

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   

 
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v šk. roku 2009/2010  

 
počet zamestnancov, ktorí štúdium  

Druh štúdia  
začali ukončili 

adaptačné vzdelávanie  1 
aktualizačné vzdelávanie  1 
špeciálne / inovačné/  vzdelávanie 3  
špecializačné / doplňujíce/ vzdelávanie 4  
kvalifikačné vzdelávanie 1  
funkčné vzdelávanie -  
 Funkčné inovačné  vzdelávanie 1  
 

 
 
 
 



Iné druhy vzdelávania 
 
Druh Počet účastníkov 
Odborné semináre pre pedagógov prírodných vied a informatiky 2 
Odborné semináre pre pedagógov humanitných vied a jazykov 3 
Semináre enviro.,zdravý život.štýl,... 1 
Semináre výchov. poradcu a špec. pedagóga 3 
Semináre- inovácie vo vyuč. procese 2 
Legislatíva v školstve- semináre 4 
Školenie knihovníkov 1 
 
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

 
počet účastníkov, z toho Aktivita prezentovaná kde 

žiakov pedagógov 
Športové hry  Sereď- Tišnov ZŠ Tišnov, ČR 35 5 
Mikulášsky florbalový turnaj ZŠ v Seredi Telocvičňa ZŠ  40 4 
Vianoč.turnaj vybíjaná- rodičia,žiaci,pedag. Telocvičňa ZŠ 30 10 
Mihálikova Sereď- regionálna súťaž Dom kultúry 50 9 
Folklórna Sereď- regionálna súťaž Dom kultúry 50 7 
PC kurz pre deti materských škôl ZŠ 40 detí 3 
V kráľovstve hračiek- tvorivé dielne pre  MŠ ZŠ 100 detí  10 
Deň Zeme- tvorivé dielne pre žiakov a hostí Areál ZŠ  400 27 
Memoriál Lipovského- futbal. Turnaj ZŠ Futbal.štadión 60 8 
Kvíz:Po stopách slov.spisovateľov pre ZŠ v regióne Školská knižnica 21 5 
Majster prezentácií – súťaž preZŠ v regióne ZŠ 20 7 
Basket. turnaj  dievčat O pohár primátora Telocvičňa ZŠ 50 7 
Považské hry / atletika, futbal, vybíjaná/ 3 ZŠ Športový areál ZŠ  100 10 
Detská olympiáda zdatnosti pre 1. stupeň- 3 ZŠ Športový areál ZŠ 160 12 
Letný tábor s Amoskom Camping  30 5 
Vystúpenia mažoretiek a skupiny 230V 1.máj,kniž.hody,jarmok ... 20 2 
 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

Umiestnenie -                                                                                                      
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 
súťažiach Názov súťaže, 

olympiády okresné 
kolo 

krajské 
kolo 

celoslovenské 
kolo názov súťaže umiestnenie 

Matematická olym. 3.,4.,7.,7.     
Matemat. pytagoriáda 1.,3.,3.,7.,9.     

Fyzikálna olym. 2.,3.,4.,5.     
Geografická olym. 1.,2.,6. 12    
Biologická olym. 1. 3.    
Chemická olym. 1., 13    

Olympiáda  v nemeckom j 3.     
Olympiáda v anglickom j 1.,4. 2.    
Komenský a my- literárna   1.   
Európa v škole- literárna 1.     
Rozprávkové vretienko-prednes 2.     
Šaliansky Maťko- prednes 3.     

Čaro slova – prednes 3.     



Hliadky mladých  zdravotníkov 2     
Galantský detský slávik- spev 3.     

Slávik Slovenska- spev. 3.     
Florbal Exel Cup– st.žiačky 1. 1. 6.   
Florbal Exel Cup– st.žiaci 1. 2.    

Florbal Exel Cup– ml.žiačky 1. 1.    
Florbal Exel Cup– ml.žiaci 1. 2.    
Florbal Orion Cup- ml. žiačky 2.     
Florbal Orion Cup- ml. žiaci 2.     
Atletika družstvá- žiaci 3.              

Atletika družstvá- žiačky 3.     
Vybíjaná 3.- 4. roč. 3.     

Volejbal- žiaci 5.     
Volejbal - žiačky 8.     

Street hockey 4.     
Viacboj zdatnosti 3.- 4. roč. 1.,3.     

Basketbal- žiaci 2.     
Basketbal- žiačky 3.     
Hádzaná - žiaci 2.     

Branný viacboj ZŠ a SŠ 1. 8.    
Streľba zo vzduchovky- družstvo 4.     

Súťaž ml. záchranárov 8.     

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

1. Zdravý životný štýl – ŽIA-RO-PED / v rámci neho spolupráca škola- rodičia, 
od r. 2009 

2. Zdravie v školách – schválený  MŠ SR, od r. 2002 
3. Enviroprojekt – Deň Zeme a iné aktivity, od r. 2006 
4. Otvorená škola - oblasť športu / všetky športové súťaže organizované ZŠ / 
5. Športové hry Sereď – Tišnov,  priebežne od r. 2003 
6. Medzinárodný projekt Sokrates- Comenius, od 2009 do 2011- priebežné 

čerpanie  25 000 € 
 
 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole  

 
      V tomto školskom roku nebola vykonaná ŠŠI.  
 
 
l) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy      

 
Priestorové a materiálno technické vybavenie školy je v oblasti výchovy a vzdelávania na 
veľmi dobrej úrovni. Nevyhovujúce je vyše 46- ročné soc. zariadenie a časť 
elektroinštalácie – rozvody na chodbe  blok B 2 pre prácu troch  PC učební. / Ing. 
Bezecný má robiť cez MsÚ  projekt na elektroinštaláciu na chodbe B 2. 
 V mesiaci marec sme vymaľovali palubovku telocvične a urobili vetranie náraďovne v 
telocvični. Škole stále  chýba oplotenie areálu zo strany ZŠ P. O. Hviezdoslava, kadiaľ sa 
do športového areálu dostávajú nielen autá a motorky. Napriek uzamykaniu areálu ZŠ P. 
O. Hviezdoslava sa dostávajú nepovolané osoby do priestorov areálu našej školy. 
 
 



m) Školské zariadenia pri ZŠ 
 

1. Školský klub detí 
 

 k 15.09.2008 k 30.06.2009 
Počet oddelení 4 4 
Počet žiakov (priemer za 1 mesiac) 90 94 

 

2. Školské stredisko záujmovej činnosti 

 

 
 
 

 
 

3. Ďalšia mimoškolská činnosť - krúžky na vzdelávacie poukazy 

 

Krúžok - zameranie Počet detí 
Futbalový / mladší žiaci / 12 
Futbalový / 5.- 6. ročník / 12 
Stolnotenisový 9 
Internetový I  17 
Internetový II  13 
Internetový III  13 
Internetový IV 15 
Internetový  V 12 
Volejbalový 12 
Matematický I / 8.B / 14 
Matematický II / 9.A / 15 
Geografický / 6. B / 14 
Stretnutie s hudbou 15 
Šikovné ruky 19 
Anglický jazyk / 6.- 7. ročník / 12 
Nemecký jazyk / 9. ročník / 13 

záujmový útvar - zameranie Počet detí Celkový týždenný počet 
hodín záujm. činnosti 

Futbal chlapci 10 4 
Basketbal ml. žiačky 14 8 
Basketbal kadetky 12 8 
Basketbal st. žiačky 12 8 
Nemecký jazyk 12 2 
Anglický jazyk 11 1 
Anglický jazyk 11 1 
Plávanie I / 2. a /  19 2 
Plávanie II / 2. b / 16 2 
Plávanie / 6. -9. roč. 9 2 
Plávanie /1. -5. roč./ 10 2 
Mažoretky 11 2 
Spolu 147 42 



Matematický III / 4.B / 16 
Slovenčina bez obáv / 8. ročník / 13 
Slovenský jazyk  / 9. ročník / 22 
Mladý zdravotník 10 
Gazdinka 15 
Malá gazdinka 23 
Turistický / 5. B / 22 
SPOLU:                                 23 krúžkov 338 žiakov 
 
Celkový počet vzdelávacích poukazov: rozdaných  398 
          prijatých     370 / 90,2% / 
 
Poznámka: Počet prijatých VP oproti predchádzajúcemu roku stúpol o 11% 
 

4. Školská jedáleň 
Žiaci našej školy sa stravujú v ŠJ pri ZŠ P.O.Hviezdoslava 
 
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja na školský rok 2009/ 2010 

a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
Cieľom našej školy je žiak pripravený po stránke vzdelanostnej, morálnej i emocionálnej 
nielen na ďalšie štúdium, ale aj  pre uplatnenie sa v živote. V súčinnosti so štátnym 
a školským vzdelávacím programom sme pokračovali v zvyšovaní gramotnosti našich žiakov 
v oblasti IKT. Zvýšenú pozornosť sme venovali vyučovaniu spoločensko- vedných 
predmetov, prostredníctvom ktorých sme prehlbovali národné povedomie. Zabezpečili sme 
kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť, vychovávali 
sme ich v duchu humanistických princípov. Aj zavedením nových vyučovacích predmetov 
sme sa snažili u žiakov lepšie formovať tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, 
emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. 
Pokračovali sme v rozšírenom vyučovaní matematiky a prírodovedných predmetov zvýšením 
časovej dotácie. Zvýšenú pozornosť sme venovali telesnému i duševnému zdraviu, o čom 
svedčia školské aj mimoškolské aktivity.  Rozvíjali sme talent a podporovali záujmy žiakov 
pomocou rozmanitej krúžkovej činnosti. 
 Vedenie školy zabezpečilo profesijný a odborný rast pedagógov rôznymi druhmi štúdia 
a formou školení. Zavádzali sme nové formy a metódy práce. 
V centre pozornosti bola aj starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími 
potrebami. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme vychádzali z analýzy dosiahnutých 
výsledkov z predchádzajúceho obdobia. Rozvíjali sme environmentálnu výchovu, výchovu 
k rodičovstvu, výchovné poradenstvo, spoluprácu s inými organizáciami.  
Pokračovali v plnení projektov Comenius- medzinárodné partnerstvá, Škola podporujúca 
zdravie, Otvorená škola, Zdravý životný štýl, Športové hry Sereď- Tišnov, Enviro projekty 
a iné. 
 
o) 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, 15 pedagógov, t. j. 56%  má 2. atestáciu 
2. 100% odbornosť vo vyučovaní cudzích jazykov 



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.  vysoká mimoškolská činnosť 
8.  aktívna  medzinárodná spolupráca škôl  
9.  výborné podmienky na  prácu s IKT- 3 PC učebne s internetom 
10.veľmi dobré podmienky na výučbu cudzích jazykov-  jazykové laboratorium, 
     učebňa s interaktívnou tabuľou 
11.dobré podmienky na rozvoj komunikačních schopností- školská knižnica 
12.modernizácia výchovno- vzdelávacieho procesu- používanie nových foriem a metód 
 
Slabé stránky:  
1. nedostatočné ohodnotenie zamestnancov v školstve 
2. nedostatočné využitie inovačných foriem a metód vo vyučovaní niektorými zamestnancami  
3. nedostatok financií na opravu a údržbu, konkrétne oplotenia a sociálneho zariadenia. 
 
Príležitosti:  
1. veľmi dobré personálne a technické podmienky pre vzdelávanie žiakov a pedagógov 
2. široký výber záujmových útvarov v rámci vzdelávacích poukazov 
3. zaujímavá činnosť ŠSZČ a ŠKD 
3. dobrá spolupráca s Radou rodičov pri ZŠ, s materskými školami, Mestom Sereď, MS a DK 
    v meste 
 
Ohrozenia:  
1. nedostatok finančných prostriedkov 
2. nepriaznivý demografický vývoj 
 
 
p) 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- spoluorganizovanie jesenného a jarného zberu 
papiera, víkendových brigád v areáli školy, rodičovského plesu, aktivity v rámci projektu 
Zdravý životný štýl. Spoločne s DK a MO MS organizovanie umeleckých súťaží, ako sú 
Jeseň Jána Navrátila, Mihálikova Sereď, Folklórna Sereď a iné.. V rámci spolupráce s MŠ 
výučba na PC, organizovanie Dňa otvorených dverí. 
 
                                                                                  Vypracovala: PaedDr. Slávka. Kramárová 
V Seredi dňa  29.júna 2010 
Prerokované v pedagogickej rade školy  dňa : 30. júna 2010 
     
Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ:        
Rada školy odporúča zriaďovateľovi mestu Sereď s c h v á l i ť Správu o výsledkoch a 
podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi  za 
školský rok 2009/2010.    
 
V Seredi dňa  6 . septembra 2010                                 Mgr. Ingrid Bohušová 
                                 predseda Rady školy  



Základná škola Jana Amosa Komenského 
ul. Komenského č. 1227/08, 926 01  Sereď 
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Materiál obsahuje: 
 

- Návrh na uznesenie 

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za 2009-2010  

- Dôvodová správa 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:     Mgr.Ivan Gála 

                                
 

 

Spracoval:   Mgr. Ivan Gála 

                                     

 



Dôvodová správa: 

 
Správa výchovno- vzdelávacej činnosti za 2009-2010 Centra voľného času Junior je 

predložená na rokovanie MsZ v zmysle zákona č.596 Z.z. z 5. novembra 2003 o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe 

ktorého v § 5 ods. 7 písm. f) predkladá riaditeľ zriaďovateľovi na schválenie správu 

o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods.5 písm. e). 

 

 



Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 26.10.2010 v zmysle § 11 ods. 4 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s § 5 ods. 7 
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov prerokovalo a 
 
Berie na vedomie 
 

1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za 2009-2010 
a) s pripomienkami 
b) bez pripomienok 

 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach CVČ JUNIOR 

v šk. roku 2009/2010 
 

a) Identifikačné údaje : 
 

Zriaďovateľ : Mesto Sereď   Štatutár zriaďovateľa : Mgr. Vladimír Vranovič  
Kontakty : Adresa : Centrum voľného času  JUNIOR, Ul. Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 
                  tel. :  +421 31 789 23 37                                 e-mail :  igala@cvcsered.edu.sk 
 
Riaditeľka : Mgr. Erika Šušlová 
 
 
Údaje o rade CVČ : 
 
Rada CVČ pri CVČ JUNIOR, Sereď 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 04. 04. 2008. Funkčné obdobie začalo dňom 04. 04. 2008  na obdobie 4 rokov. 
 
Členovia rady školy: 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 

1. Mgr.Ivan Gála predseda za pedagogických zamestnancov 
2. Mária Lenčešová členka za nepedagogických zamestnancov 
3. Stanislav Tvrdík člen delegovaný za zriaďovateľa 
4. Elena Šuláková člen zástupkyňa iného zariadenia 

zaoberajúceho sa výchovno-zdelá-
vacou činnosťou  

5. Jana Sudimáková                 členka za rodičov 
+ za rodičov, za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov, delegovaný za zriaďovateľa, delegovaný 
zástupca práv. alebo fyz. osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní 
 
 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2009/2010: 
 
Rada CVČ zasadala v školskom roku 2009/2010 nasledovne: 
. 
     6. 10. 2009   - prerokovanie plánu práce CVČ na školský rok 2009/2010 
                          - správa o Letnom detskom tábore 
                          - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za rok 2008/2009 
    - Schválenie plánu zasadnutí Rady CVČ 
                          - naplnenosť jednotlivých ZÚ a výška príspevkov za ZÚ 
      
     Plánované Decembrové zasadnutie sa neuskutočnilo pre práceneschopnosť predsedu Rady CVČ. 
      
     17. 03. 2010 – riaditeľka CVČ oboznámila členov rady s výsledkami finančnej kontroly a navrhova- 
                             nými opatreniami.  
 
     29. 04. 2010 – prebehla z dôvodu platnosti vyhlášky 230/2009 Z. z. voľba nového člena rady 
                             zo zástupcov rodičov. Bola zvolená Ing. Edita Kušnierová. Pani Elene Šulákovej sme  
                             sa za jej členstvo v našej rade poďakovali listom 4. mája 2010. 
 



06. 05. 2010 – zasadala naša rada opäť z dôvodu vzdania sa členstva v rade pani Ing. Edity Kušnierovej 
                        z osobných dôvodov. Na jej miesto bola kooptovaná pani Viera Vašková. 

- na tomto zasadnutí bol schválený nový Štatút rady CVČ.  
                      - pozornosť sme venovali i príprave Letného detského tábora  
 
Vzhľadom na to, že Mesto Sereď ako náš zriaďovateľ vyhlásilo na mesiac jún výberové konanie na 
obsadenie miesta riaditeľa boli o tejto skutočnosti ústnou formou informovaní aj členovia rady CVČ. 
 
Aj o skutočnosti, že dňa 15. 06. 2010 bolo na MsZ uznesením schválené zrušenie právnej subjektivity  
CVČ k 31. 08. 2010 a o ďalšom jeho pôsobení ako súčasti Základnej školy Jana Amosa Komenského 
v Seredi od 01. 09. 2010 a následného zrušenia výberového konania mestom boli členovia rady 
oboznámení.     
       
Členovia Rady CVČ nám pravidelne pomáhajú pri propagácii našej činnosti na verejnosti a pri náboroch 
členov do ZÚ. Kedykoľvek sú nám ochotní pomôcť, poradiť, vybaviť čo potrebujeme. 
 
    
Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach a ďalších poradných orgánoch 
riaditeľa CVČ: /zoznam poradných orgánov riaditeľa CVČ/ 
 
 
Por. č. Názov Vedúci 
    1. Rada  CVČ Junior Mgr. Ivan Gála - predseda 
    2. Pedagogická rada Mgr. Erika Šušlová – riad. CVČ 
 
 
b) Údaje o členoch 
 
 
 k 15. 09. 2009 k 30. 06. 2010 
Počet záujmových útvarov 31 31 
Počet členov           246         196 
Počet účastníkov klubovej činnosti (priemer na 
mesiac) 

156 

 
 
c) Údaje o príležitostných aktivitách  

 
 

Počet uskutočnených príležitostných aktivít 35 
Počet zúčastnených na prílež. aktivitách (priemer na 1 aktivitu) 30 
 
 
d) Prázdninová činnosť 
 
 
Počet turnusov  letného tábora 4 
Počet účastníkov letného tábora (priemer na 1 deň) 34 
Počet účastníkov prázdninovej klubovej činnosti (priemer na 1 deň) 13 
 
Prázdninová klubová činnosť prebiehala počas prázdninových dní v školskom roku 
– jesenné prázdniny, vianočné, polročné, jarné, veľkonočné a prázdniny v auguste. 



Prázdninová klubová činnosť bola za poplatok 0,66 Eura /20,- Sk/  na hodinu. 
 
 
 e) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu  
     pedagogických zamestnancov CVČ  

 
Centrum voľného času Počet Poznámka 

zamestnanci CVČ  5  
Z toho PZ* 3  
Z počtu PZ    
- kvalifikovaní 3  
- nekvalifikovaní   
- dopĺňajú si vzdelanie   
Z toho NZ** 2  
Z počtu NZ   
- školský psychológ***   
- špeciálny pedagóg   
- upratovačky 1  
- ostatní  1 ekonómka 
 
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 
 
 
f) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v š. roku 2009/2010  

 
počet pedagogických zamestnancov, 
ktorí štúdium 

 
Druh štúdia  

začali pokračujú Ukončili 
uvádzanie začínajúcich pedagogických 
pracovníkov do praxe 

   

príprava vedúcich pedagog. zamestn., 
kt. platí príplatok za riadenie 

   

priebežné vzdelávanie           1 
špecializačné inovačné štúdium    
špecializačné kvalifikačné štúdium                   1 
rozširujúce štúdium    
 
 
Iné druhy vzdelávania 
Druh Počet účastníkov 
  
  
 
 
g) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 

Počet účastníkov Aktivita prezentovaná kde Organizátor 
podujatia (CVČ, 
mesto, a pod.) 

žiakov        pedag. 

Branný viacboj 
žiakov 

Mestský futbalový štadión CVČ a ZBTČ 30/6 



Memoriál J. 
Rezmúveša 

Telocvičňa ZŠ J. Fándlyho CVČ 27/4 

Krížovky, sudoku - 
zábavné popoludnie 

Hala v CVČ CVČ 28/2 

Vianočná školská 
aleja 

Ul. M. R. Štefánika OŠMaTK     /2 

Counter Strike – 
zábavné popoludnie 

Učebne CVČ CVČ  83/2 

Beh oslobodenia 
mesta 

Mestský štadión CVČ      130/4 

Maľovanie 
a ozdobovanie 
kraslíc 

Hala CVČ CVČ 27/2 

Hurá prázdniny! Ihrisko D. Štúra DK s CVČ      130/2 
Futbal. turnaj 
O pohár primátora 

Mestský štadión CVČ         78/5 

Letný detský tábor CVČ + kemping CVČ          136/3 
Knižné hody CVČ OŠMaTK        30/2 
Príspevky Sereďské novinky   
Ponuka ZÚ Výklady obchodov, internet. 

stránka mesta, letáčiky na 
školách, v obchodoch 

CVČ  

Prezentácia CVČ Internet. stránka mesta Sereď   
 

 
Dosiahnuté výsledky členov CVČ v súťažiach 

Umiestnenie -                                                                                                  
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 
súťažiach Názov súťaže, 

olympiády okresné 
kolo 

krajské 
kolo 

celoslovenské 
kolo názov súťaže umiestnenie 

      
      
      
      
      
      
Poznámka: Umiestnenia v postupových súťažiach, v jednotlivých kolách uvádzať len pri dosiahnutí 
1.,2.,3., miesta. Výsledky v medzinárodných súťažiach uvádzať všetky. 
 
 
 
h) Údaje o projektoch, do ktorých je CVČ zapojené (vypracované a podané projekty,                 
úspešné projekty získaná suma, výchovno-vzdelávacie projekty, termíny trvania projektu)  
- 
 
i) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v CVČ 
 
{Údaje vyplní CVČ len v tom prípade, ak v ňom bola vykonaná komplexná inšpekcia v šk. roku 
2009/2010. V správe uvedie záver zo správy komplexnej inšpekcie, kľúčové pozitíva, hodnotenie 
jednotlivých oblastí (riadenie, proces, podmienky), oblasti vyžadujúce zlepšenie a popis hodnotiacich 
výrazov}. 
- 



j) Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ  
/triedy, odborné učebne, didaktická technika a pod./ 
Záujmové útvary prebiehajú vo dvoch učebniach, vybavených modernými počítačovými zostavami, jedna 
menšia učebňa je určená na jazykové záujmové útvary. Veľká hala je využívaná na cvičenie kalanetiky 
a cvičenie s fit loptami. Máme zvlášť vyhradený priestor na streľbu zo vzduchovky a zvlášť priestor  pre 
malý zverinec, ktorý máme zriadený v CVČ.  
Rôzne športové aktivity uskutočňujeme na priľahlých športových ihriskách ZŠ J. A. Komenského, 
v telocvični a plavárni ZŠ J. Fándlyho, v telocvični Obchodnej akadémie a na mestskom štadióne. 
 
k/ Cieľ, ktorý si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný školský rok    
a vyhodnotenie jeho plnenia.  
  
 CVČ Junior vytváralo počas školského roku 2009/2010 podmienky  na neformálne vzdelávanie, 
organizovali a zabezpečovali sme výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre 
deti a mládež v priebehu celého školského roka, vrátane školských prázdnin.  
Spolupracujeme so všetkými základnými a strednými školami v meste, tiež s MŚ Komenského a s jej 
elokovanými zariadeniami /MŠ Murgašova, MŠ Jesenského/ a s Detským domovom v Seredi. 
Podchytili sme deti z málo podnetného prostredia, deti z detského domova ktoré navštevujú naše ZÚ. 
Značne vzrástol počet záujemcov o Letný detský tábor a prázdninovú činnosť.  
CVČ poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou v ich voľnom čase, 
školám, školským zariadeniam, OZ, právnickým a fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú.  
Často naše zariadenie navštevujú študenti pedagogických inštitútov, s ktorými konzultujeme rôzne 
odborné témy z oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže. 
 V deťoch pestujeme a rozvíjame pozitívny vzťah k prírode, okoliu, národu, kamarátom, ľuďom inej rasy 
a pod. Snažíme sa získavať každý rok viac členov do ZÚ a viac vzdelávacích poukazov,  získavame čoraz 
viac detí na prázdninovú činnosť a do letného detského tábora.  
Svojimi aktivitami podporujeme prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi 
a potláčame ich vplyvy. Taktiež podporujeme predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, 
intolerancie a rasizmu. 
 
l) Oblasti, v ktorých CVČ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  
Informáciu o týchto oblastiach uvedie CVČ podľa SWOT analýzy t. j. silné stránky, slabé stránky, 
príležitosti a riziká. 
 

Silné stránky : 
- kolektív zamestnancov, ktorým je práca s deťmi a mládežou koníčkom 
- uskutočňovanie takých aktivít, ktoré sú pre deti a mládež v ich voľnom čase lákavé a zaujímavé 
- spolupráca so školami v meste a v okolitých obciach 
- spolupráca s rodičmi  
- spolupráca s Detským domovom 
- spolupráca s MŠ Komenského 
- veľký záujem o Letný detský tábor nielen v meste, ale i v okolitých obciach 
   
Slabé stránky : 
- veľmi nízky počet detí zo sídliska na Fándlyho ulici – ďaleko od CVČ, pre menšie deti len 

v sprievode rodiča, nebezpečná svetelná križovatka 
- nízky počet odovzdaných vzdelávacích poukazov do CVČ – konkurenčné prostredie so školami 
- návšteva ZÚ je spoplatnená – rozhodujúca je finančná situácia v rodinách /kríza, nezamestnanosť/ 
 

      Riziká: 
- nedostatok finančných prostriedkov v mnohých rodinách, menej detí navštevuje CVČ 



- ak hospodárska kríza a nezamestnanosť neustúpi, budeme to i v budúcnosti veľmi pociťovať 
v počte členov ZÚ a návštevnosti CVČ 

 
m ) spolupráca CVČ 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  
 
Úzko spolupracujeme s rodičmi členov ZÚ, so školami v meste, vychovávateľmi ZŠ, vychovávateľmi 
Detského domova a s členmi našich ZÚ. 
Sledujeme spoločný cieľ – naučiť deti a mládež efektívne a zmysluplne využívať svoj voľný čas. 
Deťom, ich rodičom a širokej verejnosti sme k dispozícii denne počas celého kalendárneho roka. 

 

V Seredi, dňa  14. 10. 2010 

 

 

 

Túto správu naša rada CVČ na svojom žiadnom zasadnutí neprerokovávala, pretože CVČ dňom 
31. 8. 2010 stratilo právnu subjektivitu a od tohto dátumu zanikla i rada CVČ. 
 
                                                                                                                  Mgr. Ivan Gála  
                                                                                                              bývalý predseda rady CVČ 
 
 



Materská škola ul. Komenského č.1137/37, Sereď 
 
 

Materiál č.                           na prerokovanie MsR dňa :  
Materiál č.      13                      na prerokovanie MsZ dňa  :  9.11.2010 
 
 
 
 
Názov materiálu: 
 
 
 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach  materskej školy 

 ul. Komenského č. 1137/37 v Seredi  

v šk. roku 2009/2010 

 

 

 
 
 
Materiál obsahuje: 

 
- Návrh na uznesenie 
- Dôvodovú správu 
- Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti 
 
 
 
 
 
Predkladá:  Bc. Iveta Fraňová 
                      riaditeľka MŠ 
 
Vypracoval:  Bc. Iveta Fraňová , riaditeľka MŠ                      
                     Mgr.. Eva Mrvová – zástupkyňa elokovaných tried ul. Jesenského 
          Lídia Horváthová – zástupkyňa elokovaných tried ul. Podzámska 
          Dana Mandáková – zástupkyňa elokovaných tried ul. Murgašova  
 
 
 



Dôvodová správa: 
 
 
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2009/2010 MŠ ul. Komenského č. 
1137/37  a jej elokovaných tried na ul. Jesenského, Podzámskej a Murgašovej je predložená 
na rokovanie MsZ v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého v §5 ods.7 písm.f) 
predkladá riaditeľ zriaďovateľovi na schválenie správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach podľa §14 ods.5 písm.e). 



 

Návrh na uznesenie: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 09.10.2010 v zmysle § 11 ods.4 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s § 5  ods.7 

zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov prerokovalo a  

 

s c h v a ľ u j e 

 

1. Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2009/2010 

a) s pripomienkami 

b) bez pripomienok 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Materskej školy  Ul. Komenského č. 1137/37, 92601 Sereď 
a jej elokovaných tried na ul. Jesenského, Murgašova, Podzámska 

 v šk. roku 2009/2010 
 

a) Identifikačné údaje: 
Zriaďovateľ: Mesto Sereď   Štatutár zriaďovateľa: Mgr. Vladimír Vranovič 
Kontakty   
Adresa: MŠ Ul. Komenského č. 1137/37, 92601 Sereď 
                                                         tel.  mobil  0911011508  pevná linka 7893895
     

                                              www:   mskomenskehosered.webnode.sk  
                                                      e-mail:  mskomsered@azet.sk 
 
Riaditeľka materskej školy:  Bc. Iveta Fraňová 
 
Vedúci zamestnanci školy:  
Zástupkyňa na ul. Komenského                                  Iveta Himpánová 
Zástupkyňa ET na ul.  Jsenského č. 3015                    Mgr. Eva Mrvová 
Zástupkyňa ET na ul.  Murgašova č. 1991/8              Daniela Andrisová 
Zástupkyňa ET na ul.  Podzámska  2660/11               Lídia Horváthová   
Vedúca školskej jedálne                                              Viera Vilhanová 
 
Údaje o rade materskej školy: 
 
Rada MŠ pri Materskej škole Ul. Komenského č. 1137/37 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 po voľbách dňa 19.3.2008 
Funkčné obdobie začalo dňom  25.3.2008. na obdobie 4 rokov. 
 
Členovia rady školy: 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  * 

1 Ing. Peter Masnica predseda za rodičov 
2 Ing. Marián Paška podpredseda za rodičov 

3 Zuzana Poláková tajomník za rodičov 
4 Renáta Bozalková člen za rodičov 

5 Mgr. Eva Mrvová člen za pedagogických zamestnancov 
6 Jana Hercegová člen za pedagogických zamestnancov 

7 Alžbeta Tkáčová člen za nepedagogických zamestnancov 
8 Ing. Jozef Prívozník člen za zriaďovateľa 

9 Ing. Bystrík Horváth člen za zriaďovateľa 
10 RSDr. Jozef Kovarovič člen za zriaďovateľa 

11 Božena vydarená člen za zriaďovateľa 
* za rodičov, za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov, delegovaný za zriaďovateľa, 
 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2009/2010:  
Rada školy zasadala dva krát a venovala sa riešeniu problémov materskej školy v oblasti 
pedagogicko- organizačného zabezpečenia a materiálovo- technického zabezpečenia 
materskej školy. Prerokovala a schválila Školský vzdelávací program „ Cesta za poznaním“. 
Prerokovala návrh počtu prijímaných detí, vyjadrila sa k  rozpočtu školy.  
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Údaje o  metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy :  
Por. č.  Názov Vedúci (meno, funkcia) 
1. Metodické združenie Mgr. Eva Mrvová 
2 . Rada školy Ing. Peter Masnica 
3.  Pedagogická rada Mgr. Eva Mrvová    zástupkyňa riaditeľky 

Daniela Andrisová  zástupkyňa riaditeľky 
Lídia Horváthová    zástupkyňa riaditeľky 
Iveta Himpánová    zástupkyňa riaditeľky 

 
b) Údaje o deťoch : 

MŠ  Údaje k 15. 09. 2009 Údaje k 31. 06. 2010 
(pre každé 
elokované 
pracovisko) 

 
Počet 
tried 

 
Počet 
detí 

Počet detí 
mladších 
ako 3 roky 

 
Počet tried 

 
Počet detí 

Počet detí 
mladších 
ako 3 roky 

Komenského 3 68                                                                     0 3 68 0 
Jesenského 3 68 0 3 67 0 
Murgašova 3 68 0 3 67 0 
Podzámska 2 44 0 2 43 0 
Spolu  11 248 0 11 245 0 
 

c) Školská jedáleň : 
 
MŠ (elokované pracovisko) Komenského Jesenského Murgašova Podzámska 
Počet stravníkov  78 78 78 48 
Počet vydaných hlavných jedál - 
priemer na pracovný deň 

64 62 63 40 

 
d) Počet zapísaných detí k šk. roku 2010/2011:   242    

Počet prijatých žiadostí o prijatie do MŠ : 92 
Počet vydaných kladných rozhodnutí o prijatí do MŠ:  72 k 15.9.2010 
 

 
e) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v MŠ (len ak sa uskutočnila v šk. roku 2009/2010):  
 
V školskom roku 2009/2010 MŠ Komenského ul. a jej elokované triedy neboli zaradené do 
plánu inšpekčnej kontroly ŠŠI: 
 

f) 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     

Učiteľ  23 0 

Vychovávateľ  0 0 

Pedagogický asistent  0 0 

Zahraničný lektor  0 0 

Odborní zamestnanci    

Školský psychológ 0 0 
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Školský logopéd 0 0 

Školský špeciálny pedgóg 0 0 

 
Počet 

Kariérový stupeň začínajúci samostatný s  1. atestáciou s  2. atestáciou 

Pedagogický zamestnanec    2  21  0  0 

Odborný zamestnanec  0  0  0  0 

 

Kariérová pozícia Počet 
Pedagogický zamestnanec špecialista   

Triedny učiteľ  11 

Výchovný poradca  0 

Kariérový poradca  0 

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec  2 

Vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia, vedúci študijného 
odboru 

 1 

Koordinátor informatizácie  0 

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti  0 

Odborný zamestnanec špecialista   

Uvádzajúci odborný zamestnanec  0 

Supervízor  0 

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti  0 

Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec   

Riaditeľ   1 

Zástupca riaditeľa  4 

Vedúci vychovávateľ  0 

Vedúci odborného útvaru  0 

Ďalší pedagogický alebo odborný zamestnanec určený podľa § 9 ZP  0 

 
g) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v š. roku 2009/2010  
 

počet zamestnancov, ktorí štúdium  
Druh štúdia  

začali ukončili 
adaptačné vzdelávanie 2 2 
aktualizačné vzdelávanie 3 0 
inovačné  vzdelávanie 0 0 
špecializačné vzdelávanie 0 0 
kvalifikačné vzdelávanie 0 0 
funkčné vzdelávanie 0 0 
aktualizačné funkčné vzdelávanie 0 0 
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h) Zoznam uplatňovaných učebných plánov, profilácia, zameranie MŠ, stručná 
charakteristika priorít  školského vzdelávacieho programu: 

 
Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu „ Cesta Za poznaním“ . 

Základnou koncepciou ktorá dominuje v zameraní MŠ je tvorivo – humanistická teória 
výchovy a vzdelávania, ktorá zdôrazňuje  

• ľudskú, humánnu stránku výchovy a vzdelávania 

• rozvíjanie nonkognitívnych stránok osobnosti pred kognitívnymi funkciami 

• v centre pozornosti je dieťa , a viera, že každého človeka možno v každom veku 
zdokonaľovať 

Vlastné ciele vzdelávania  

• Rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí , podporovať 
a rozvíjať jedinečnosť detí 

• rozvíjať a podporovať schopnosť detí kooperovať v skupine 

• Rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom 

• Pripraviť deti na vstup do ZŠ zo všetkých stránok – zámerne celostne rozvíjať 
osobnosť detí 

• Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa 

Učebné osnovy vymedzujú výchovno - vzdelávacie  ciele a obsah výchovno-vzdelávacej 
činnosti. Sú vypracované v rozsahu stanovenom vzdelávacím štandardom ŠVP. 

Učebné osnovy sú  spracované formou obsahových celkov určených na jeden kalendárny 
mesiac. Obsahové celky nie sú navzájom prepojené, každý mesiac je iný obsahový celok 
ktorý nesie vlastný názov, má viacero tém – dve až štyri. Podtémy si utvárajú učiteľky na 
základe diagnostiky predchádzajúcich poznatkov detí a možností danej triedy. 

Obsahové  celky  

MESIAC OBSAHOVÉ CELKY TÉMY 

IX. ČO PRINÁŠA JESEŇ Život v MŠ ,Kam odleteli lastovičky, Zo záhrady do kuchyne 

X. MAĽOVALA  JESEŇ Čarovná jeseň ,Poznám svoje telo 

XI. ČAROVNÁ PRÍRODA Pani príroda ,Lesné, voľne žijúce a exotické  zvieratá 

XII. VOŇAVÉ VIANOCE Mikulášsky balíček ,Vianoce 

I. ZAČÍNAME  NOVÝ  
ROK 

Čo prináša  zima, Hviezdy a vesmír, Budem školákom  

II. NAŠE MESTO Naše mesto ,Bezpečne po ceste, Fašiangové veselie 

III. KNIHA, NÁŠ  
KAMARÁT 

Z rozprávky do rozprávky ,Praveké/exotické zvieratá, Veľkosť 
a rozmanitosť  sveta 

IV. JAR K  NÁM  LETÍ Veľkonočná nálada ,Čím vonia jar, Domáce zvieratá a 
mláďatá 

V. MÁME  RADI  
PRÍRODU 

Sviatok mamičiek, Kvety, Vtáky, Drobné živočíchy 
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VI. VESELO JE V NAŠEJ 
MŠ 

Týždeň veselosti, Život pri vode a vo vode, Letné športy 

Vzdelávacie štandardy 

     Vzdelávacie štandardy sú v rozsahu Štátneho vzdelávacieho programu. Vlastné zameranie 
školy je založené na  humanistických a demokratických princípoch vo vzdelávaní 
a osobnostne rozvíjajúcom modeli výchovy a vzdelávania prejavujúcich  sa v individualizácii, 
tematickom plánovaní, individuálnom a kooperatívnom vyučovaní.  Kladie dôraz na rozvoj 
možností a vlastného potenciálu dieťaťa.  

Vzájomné  vzťahy a súvislosti medzi obsahovými celkami a témami 

      V každom  mesiaci je jeden obsahový celok Celky sú radené podľa ročných období : tri sú 
jesenné, jeden Vianočný, jeden zimný.    Na obsahové  celky sa viažu spoločné akcie školy 
a rodiny : Deň jablka, Jesenný výlet k Váhu , Pečenie vianočných medovníkov, Exkurzia do 
hvezdárne,  Výlety po našom meste, Návšteva knižnice a múzea, maľovanie Veľkonočných 
vajíčok, jarný výlet do prírody, Rozlúčka s predškolákmi.  

Formy organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti 

    Vyvážene sú zastúpené frontálne, skupinové a individuálne , kooperatívne formy 
organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti . Dôraz kladieme na zážitkové učenie, na učení sa 
zo života pre život. Deti sa učia na základe zážitku a skúsenosti. 

     V triedach sú centrá aktivít  ktoré poskytujú dostatok možností pre individuálnu 
a skupinovú prácu. 

    Hry a hrové činnosti prevládajú nad riadenými formami práce, didaktické aktivity sú 
cielene plánované na základe predchádzajúcej diagnostiky poznatkov detí. Formy práce sú 
postavené na pozitívnej atmosfére v skupine, vzájomnej dôvere a dodržiavaní pravidiel. Deti 
sa riadia spoločne zvolenými pravidlami.  

Stratégie výchovno –vzdelávacej činnosti 

Závisia od tematického celku : vychádzka do prírody, pozorovanie a skúmanie prírody, 
výtvarné a iné estetické vyjadrenie, zostrojovanie, slovné hry, námetové, konštruktívne, 
dramatické hry, školské oslavy, tvorenie karnevalových masiek, sadenie na školskom dvore, 
tvorba prediktabilnej knihy.  

  Individuálna, skupinová a frontálna práca, diferencovaná forma práce, kooperatívna práca,  
inscenačná metóda, problémový výklad, metóda riešenia problémov, brainstorming, metóda 
tvorivej dramatiky, metóda hrania rolí, metóda pojmového mapovania, metóda hlasného 
uvažovania .Zvolené metódy zodpovedajú tvorivo-humanistickému zameraniu materskej 
školy.   

Metódy a prostriedky hodnotenia  plnenia učebných osnov 

 Základnou formou hodnotenia je sebahodnotenie. Dieťa vedieme k tomu, aby si samo 
vyhodnocovalo rozsah a významnosť učenia, hodnotilo svoje úspechy a neúspechy, 
navrhovalo cesty k zlepšeniu. Deti v triede neporovnávame medzi sebou, každé je hodnotené 
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na základe vlastných súčasných a predchádzajúcich výsledkov práce. Každé sebahodnotenie 
dieťaťa nachádza pozitívnu spätnú väzbu u učiteľky. 

Prostriedkom hodnotenia je tvorba pojmových máp, pracovné listy a zošity, výsledné 
produkty detí, hry na konkrétnu tematiku s uplatnením získaných vedomostí a skúseností . 
Uvedené metódy sú vhodné pre deti v materskej škole a sú hodnoteniami vhodnými pre 
tvorivo-humanisticky zameranú materskú školu.  

 
 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii MŠ na verejnosti : 
Triedy na Komenského ul. 

počet účastníkov, 
z toho 

Aktivita 
 
 

prezentovaná 
kde 

Organizátor 
podujatia 

 žiakov pedagógov 

Tangramiada CVČ Sereď MŠ Komenského 22 
 

3 

Letná športová olympiáda Hala  MU od. školstva 20 3 
Deň otvorených dverí 
-Deň jablka 

MŠ 
Komenského 

MŠ Komenského 52 6 

Deň otvorených dverí  
- Pečenie vianočných ozdôb 

MŠ  
Komenského 

MŠ Komenského 54 6 

Deň otvorených dverí  
- Maľovanie kraslíc 

MŠ  
Komenského 

MŠ Komenského 48 6 

Deň otvorených dverí  
-Deň matiek 

MŠ  
Komenského 

MŠ Komenského 53 6 

Deň otvorených dverí  
– Rozlúčka s predškolákmi  

MŠ 
 Komenského 

MŠ Komenského 25 3 

Dentálna hygiena  MŠ 
Komenského 

MŠ Komenského 42 4 

Návšteva  Mestskej knižnice MŠ 
Komenského 

MŠ Komenského 19  
4 
návštevy 

2 

Návšteva Mestského múzea MŠ 
Komenského 

MŠ Komenského 21 2 

Počítačový kurz ZŠ 
Komenského 

ZŠ Komenského 24 2 

Šport v telocvični ZŠ 
Komenského 

MŠ Komeského 22 2 

Dopravné ihrisko DI Galanta MŠ Komeského 48 6 
Knižné hody DK Sereď MU od. školstva 25 2 
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Triedy na Jesenského ul. 
počet účastníkov, 

z toho 
Aktivita 

 
 

prezentovaná 
kde 

Organizátor 
podujatia 

 Žiakov pedagógov 

Úcta k starším Dom kultúry Dom kultúry 15 1 

Tangramiáda Centrum 
volného času 

MŠ 20 2 

Deň jablka MŠ MŠ 55 6 
Pečenie perníkov MŠ MŠ 50 6 

Vianočná besiedka MŠ MŠ 65 6 
Deň matiek Materská škola Materská škola 72 6 
Škôlkárska olympiáda Telocvičňa OA OŠMaTK 24 2 

Knižné hody Materská škola OŠMaTK 15 1 
 
Triedy na Murgašovej ul. 

počet účastníkov, z toho Aktivita prezentovaná kde 
žiakov pedagógov 

Tangramiada ZŠ Komenskeho Sereď 4 2 
 

Úcta k starším KD -Sereď 
Domov dôchodcov -Sereď 

25 2 

Letná športová olympiáda Nezúčastnili sme sa pre 
chorobnosť detí /kiahne/ 

0 0 

Deň otvorených dverí 
-Deň jablka 

MŠ Murgašova 60 5 

Deň otvorených dverí  
- Pečenie vianočných ozdôb 

MŠ Murgašova 60 5 

Deň otvorených dverí  
- Maľovanie kraslíc 

MŠ Murgašova 60 5 

Deň ovorených dverí  
-Deň matiek 

MŠ Murgašova 60 6 

Deň otvorených dverí  
– Rozlúčka s predškolákmi  

MŠ Murgašova 25 4 

 
 
Triedy na Podzámskej ul. 

počet účastníkov, 
z toho 

Aktivita 
 
 

prezentovaná 
kde 

Organizátor 
podujatia 

 žiakov pedagógov 

Tangramiada ZŠ 
Komenského 

MŠ Komenského 20 2 

Deň otvorených dverí 
-Deň jablka 

MŠ 
Podzámska 

MŠ Podzámska 40 4 

Deň otvorených dverí 
-Opekačka 

MŠ  
Podzámska 

MŠ Podzámska 40 4 

Deň otvorených dverí 
-Pečenie medovníkov 

MŠ 
Podzámska 

MŠ Podzámska 40 4 

Deň otvorených dverí 
Maľovanie kraslíc 

MŠ 
Podzámska 

MŠ Podzámska 45 4 

Škôlkárska olympiáda Telocvičňa OA OŠMaTK 24 2 
Knižné hody Materská škola OŠMaTK 45 4 
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je materská škola  zapojená (vypracované 
a podané projekty, úspešné projekty získaná suma, výchovno-vzdelávacie 
projekty, termíny trvania projektu) :  

Materská škola  sa zapojila do  programu „ŠKOLSKÉ OVOCIE“, ktorý je súčasťou 
podporných mechanizmov v rámci Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov EÚ. 
Gestorom programu je Ministerstvo pôdohospodárstva. 

 Cieľ programu „Školské ovocie“ : 

zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku 

• zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku 
• znížiť výskyt nadváhy a obezity u detí 
• podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých 

druhov ovocia a zelenín.  

Dodávateľ : Ing. Henrich Sobotovič ,   OVIN - ovocie a vinič, Manufacturing excellence 
consultinng, Šalgočka 61, Šalgočka 92 554 

 

V materskej škole realizujeme: „Program rozvoja gramotnosti“ detí predškolského veku. 
Cieľom je naučiť dieťa používať jazyk v oboch podobách (hovorenej aj písanej), rozvíjať 
jazyk komplexne prostredníctvom metód rozvoja literárnej gramotnosti v zmysluplných 
a v rozmanitých životných a komunikačných situáciách.  

  

      V materskej škole realizujeme: „Program počítačovej gramotnosti“. Cieľom je 
zvládnuť základy manipulácie s počítačom, prostredníctvom edukačných programov rozvíjať 
kompetencie detí vo všetkých oblastiach detskej osobnosti. Program bol realizovaný v triede 
predškolákov  v spolupráci so ZŠ J.A. Komenského v Seredi. 

V MŠ na  Komenského ulici bol realizovaný projekt „ Prevencia a eliminácia sociálno- 
patologických javov detí a žiakov okresu Galanta“. Cieľom preventívneho programu bolo 
ponúknuť účastníkom projektu osvojiť si také špecifické schopnosti, ktoré napomáhajú 
udržiavať v činnosti obojstranný komunikačný kanál medzi rodičom a dieťaťom, dieťaťom 
a dospelými a deťmi navzájom. Realizátorom projektu bol Trnavský samosprávny kraj 
a CPPPaP v Galante. Realizovala  sa 1. línia programu pre skupinu detí v predškolskom veku. 
Program „ Aby sme si rozumeli“ bol zameraný na utváranie, rozvoj a pozitívne smerovanie 
a sýtenie sociálnych vzťahov . 

 
k) Priestorové a materiálno-technické podmienky materskej školy:  
 

MŠ má 11 tried, nachádzajú sa v štyroch budovách. 
 
Budova MŠ na Komenského ul. 

     Priestorové podmienky sú účelové, skladajú sa zo šatne, hygienických zariadení, triedy, 
spálne ktorá sa skladá tak , aby v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách slúžila účelu 
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herne. V triedach sú vytvorené centrá aktivít. V priestoroch spojovacej chodby je utvorená 
jedáleň pre III. a II. triedu. Deti I. triedy jedia v triede. Všetky sociálne zariadenia sú po 
rekonštrukcii.  
     Interiér budovy bol v lete 2010 vymaľovaný – farby sme získali z projektu „ Polyfarbe 
pomáha deťom“, maliara financoval zriaďovateľ. Zárubne dverí boli namaľované 
svojpomocne. 
     Z finančných prostriedkov Rodičovského združenia boli zakúpené koberce do všetkých 
tried, učebné pomôcky, výtvarný materiál, knihy, hračky a hygienické potreby. 
Nábytok v triedach  je pôvodný, postieľky a posteľná bielizeň je pôvodná. 
      Učebné pomôcky sú v malej miere inovované. Od februára 2010 môžeme realizovať  
vzdelávanie prostredníctvom IKT vďaka Európskym sociálnym fondom. Dostali sme 
počítače, TV a tlačiarne. Z bezpečnostných dôvodov bolo potrebné urobiť deliacu mrežu 
medzi pavilónmi a mreže na dverách v triede kde sú počítače. 
     Školská kuchyňa bola vybavená novými sporákmi, ostatný inventár a nábytok je pôvodný. 
Od februára 2010 nemá kuchyňa škrabku na zemiaky , pokazila sa po 44 rokoch prevádzky. 
     Odstraňovali sme viacero havárií vody v hospodárskej časti budov, v nových hygienických 
zariadeniach ktoré boli spôsobené neodborným zásahom pri prerábaní inštalácií vody. 
Odstránili sme haváriu kanalizácie v III. triede spôsobenú statikou budovy. Dvakrát sme 
riešili haváriu kanalizácie ( sponzorsky) ktorá vznikla napojením ŠKD Komenského na našu 
kanalizáciu. Nefunkčnosť odtokov zo striech spôsobuje vlhnutie steny v chodbe, je upchatá 
kanalizácia pod budovou. Po vandalských činoch na školskom dvore sme museli odstrániť 
hojdačky, kolotoč, preliezačky. Vandali zničili tepelné čidlo, internetové spojenie, viackrát 
prestrihli telefón, postrihali a poškodili bleskozvod.  
     V exteriéri školy sú pôvodné kovové preliezačky, pieskoviská nezodpovedajúce vyhláške. 
Vonkajšia fasáda budova opadáva až do tehly. Oplotenie budovy  zo strany sídliska bolo 
ukradnuté. 
 
Elokované triedy na Jesenského ul. 
 
     Triedy sa nachádzajú v prenejatých priestoroch od IDC Holding ( Pečivárne) .  
     Triedy a celá budova je schátraná, neudržiavaná. Zvonku opadaná omietky, v interiéri sú 
dve hygienické zariadenia, značne opotrebované s častými poruchami odtekania WC 
a umývadiel, poruchami  splachovania, ktoré riešime za pomoci rodičov a sponzorov. 
Obkladačky vo WC sa vydúvajú a praskajú, na mnohých miestach je opadaná omietka, dlho 
trvá kým pritečie teplá voda. Okná sa od spustenia budovy do prevádzky nedajú otvoriť. 
Triedy a spálne sú personálom udržiavané v rámci možností. Zariadenie v interiéri a exteriéri 
sú pôvodné.  
 
     Budova školskej jedálne je majetkom mesta, uskutočnila sa výmena okien a dverí. 
Zariadenia a stroje sú pôvodné, často poruchové , energeticky náročné. 
 
Elokované triedy na Murgašovej ul. 
 
     Budova je účelová, 30 ročná . Jedno hygienické zariadenie je po rekonštrukcii, dve majú 
neustále poruchy vody v umývadlách a WC, odstraňované rodičmi a sponzormi. Viac krát 
bolo zistené pretrhnutie vodovodných rúr a úniky vody pod budovu – odstránené 
v hospodárskej časti budovy. Opravujúca firma zistila že úniky vody pod budovu sú aj 
v častiach s hygienickým zariadením, je nutná rekonštrukcia vodovodného potrubia 
a kanalizácie. 
    Exteriér budovy je čiastočne vybavený novým nábytkom a kobercami zakúpenými 
z prostriedkov Rodičovského združenia. 
      Exteriér budovy má 2 pieskoviská a železné preliezačky – všetko v pôvodnom stave. 
Oplotenie budovy je v zlom stave, opravované svojpomocne a rodičmi. 
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    Školská kuchyňa je vybavená pôvodnými plynovými spotrebičmi, 10 ročnými 
chladničkami a mrazničkami. Dresy na umývanie riadu sú skorodované. ˇAsto sú vyýpadky 
elektriny spôsobené zlými elektrickými vedeniami. 
 
Elokované triedy na Podzámskej ul.  
 
     Budova je neúčelová, má dve triedy a dve spálne, len jedno hygienické zariadenie s 2 WC 
– je po rekonštrukcii. Kapacite detí je nevyhovujúce. 
     V jednej triede sa uskutočnila rekonštrukcia podlahy a vymaľovanie. Rodičia kúpili do 
jednej triedy koberec a pár kusov nábytku. 
     Kuchyňa je vybavená pôvodným sporákom, plynovým bojlerom na vodu. 
V exteriéri je záhrada s prerastenými a starými stromami, záhradný nábytok je kovový , 
zničený vandalmi. 
 
   Záver :  
Všetky triedy majú pôvodný 30-45 ročný nábytok, lehátka, prikrývky a podušky, stoly 
a stoličky. Všetko je časom opotrebované, často sa kaziace. Aj napriek spolupráci všetkých 
tried v nahrádzaní pokazených lehátok sme prišli do bodu, keď už nie je čo nahrádzať. Je 
nutná výmena stolov a stoličiek.  
Školské jedálne sú energeticky náročné – majú 20 ročné chladničky a mrazničky, pôvodné 
plynové sporáky. MŠ na Komenského ul. má nové sporáky a po ročnej prevádzke  ušetrili 
40% plynu.  
 

l) Cieľ, ktorý si MŠ určila v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný školský rok 
a vyhodnotenie jeho plnenia:  

 Rozvíjali  a podporovali sme  zdravé sebavedomie a sebaistotu detí , podporovali 
a rozvíjali sme  jedinečnosť detí v hrách a hrových aktivitách. 

Rozvíjali a podporovali sme  schopnosť detí kooperovať v skupine v didaktických 
aktivitách 

Rozvíjali sme  u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom propagáciou zdravej 
výživy na Dni jablka, formou hier a hrových činností a didaktických aktivít podľa 
Školského vzdelávacieho programu. Deti prezentovali vedomosti v pojmových mapách, 
maľovanom čítaní a pri tvorbe prediktabilných kníh . 

Pripravovali sme  deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach  – zámerne celostne sme 
rozvíjali  osobnosť detí. Viackrát sme navštívili ZŠ v našom okolí. 

Podporovali sme  nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa v hrách a hrových 
činnostiach v oblasti výtvarnej, hudobnej, pohybovej. 

 
 
 
m) Oblasti, v ktorých MŠ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (SWOT 
analýza) 

 
MŠ na Komenského ul 
 
Silné stránky:  
Dostatok detí v MŠ- záujem rodičov o školu 
Priaznivá sociálno-emocionálna klíma školy 
Kolektívne plánovanie a rozhodovanie, kooperácia medzi zamestnancami 
100% kvalifikovanosť pedagógov, zvyšuje sa počet vysokoškolsky vzdelaných pedagógov 



Materská škola Ul. Komenského č. 1137/37, 92601 Sereď 

 11 

Záujem pedagógov o vzdelávanie v inštitúciách  
Nárast záujmu pedagógov o samoštúdium, vyhľadávanie nových informácií v médiách –
internet 
Kreativita pedagogických zamestnancov, ochota organizovať a podieľať sa na aktivitách 
školy, vysoké pracovné nasadenie  aj mimo pracovného času 
Zriadenie centier aktivít 
Dostatočný priestor  na individuálnu a  skupinovú prácu detí 
Uplatňovanie aktivizujúcich metód a foriem v práci učiteliek 
Web stránka školy 
Výborná spolupráca so ZŠ J.A. Komenského 
Kvalitná spolupráca s CPPPaP v Galante 
Podpora  z Rodičovského združenia, sponzorstvo od rodičov 
Pripravenosť detí na vstup do školy školy 
Propagácia v médiách  
 
Slabé stránky: 
Nedostatok aktuálnych učebných pomôcok, výučbových počítačových programov 
Slabo vybavená detská knižnica s absenciou encyklopédií, kníh maľovaného čítania 
a modernej literatúry 
Slabo vybavená učiteľská knižnica 
Nedostatok finančných prostriedkov na odmeňovanie učiteliek a  nepedagogického personálu 
Vybavenie interiéru starým nábytkom 
Nevyhovujúce pieskoviská a školské dvory s kovovým preliezačkami 
Zlý stav oplotenia budov 
Nedostatočná údržba budov, riešenie havarijných stavov budov a zariadení 
Pôvodné vybavenie školských kuchýň 
 
Príležitosti: 
Záujem rodičov o kvalitnú výchovu a vzdelávanie založený na princípoch partnerstva 
a spolupráce 
Zdokonaľovanie IKT zručností na školeniach  
Nadobúdanie a uplatňovanie  nových vedomostí získaných na školeniach 
Zapájanie sa do projektov  
Zdokonaľovanie komunikačných schopností 
Zlepšenie propagácií v médiách 
 
Ohrozenia: 
Stav prevádzkových  zariadení v školskej jedálni 
Stav hygienických zariadení 
Stav vybavenia exteriéru MŠ 
Ekonomická kríza 
 
Elokované triedy na Jesenského ul  
 
Silné stránky: komunikácia a spolupráca v kolektíve, odbornosť pedagogických 
zamestnancov, rozvoj estetických a tvorivých potrieb dieťaťa 
Slabé stránky: nedostatok finančných prostriedkov na zakúpenie moderných pomôcok do 
materskej školy. 
Príležitosti: prezentácia školy na verejnosti, vzdelávanie učiteliek v oblasti plánovania 
a vytvárania kompetencií školského vzdelávacieho programu, postupné vzdelávanie 
z Európskeho fondu vzdelávania MPC – Trnava. 
Ohrozenia : stav budovy- interiéru a exteriéru 
 



Materská škola Ul. Komenského č. 1137/37, 92601 Sereď 

 12 

 
Elokované triedy na Murgašovej ul 
 
Silné stránky:  vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov, ďalej využívali možnosť 
samoštúdia odbornej literatúry. Učiteľky vo svojej práci využívali experimentovanie a 
zavádzali do svojej praxe nové stratégie humanistickej výchovy a vzdelávania . Dobré 
priestorové  podmienky školy, dobré výchovno-vzdelávacie výsledky detí a poznatkový 
systém detí . 
Úspešná prezentácia výsledkov práce s deťmi pred rodičmi, dobrá spolupráca s rodičmi. 
Dobrá spolupráca s ostatnými inštitúciami ( Základné školy, Základná umelecké škola, 
Centrum voľného času....) 
 
Slabé stránky:   zastaralé vybavenie školského dvora, nedostatok moderných pomôcok na 
edukačné aktivity a hry ,zastaralý a opotrebovaný nábytok v interiéri školy (stoly, stoličky, 
ležadlá, nábytok atď....) 
 
Príležitosti: Vytvoriť ešte lepšie podmienky na vzdelávanie učiteliek,  dobré podmienky pre 
vzdelávanie žiakov, upevňovanie  spolupatričnosti významnými aktivitami školy ,  
 
Ohrozenia: Nedostatok finančných prostriedkov, slabé ohodnotenie učiteliek. 
 
 
Elokované triedy na Podzámskej ul. 
 
Silné stránky: Veľmi dobrá komunikácia a spolupráca v kolektíve, veľmi dobrá spolupráca 
s rodičmi, budovali sme materskú školu rodinného typu, kvalifikovanosť a odbornosť 
pedagogických zamestnancov. 
Slabé stránky: nakoľko sú v našej materskej škole malé priestory, malé sťažené podmienky 
na prácu s deťmi, zakúpenie nového nábytku a pomôcok, dotvorenie školského dvora 
s moderným zariadením. 
Príležitosti: Naďalej prezentovať školu na verejnosti, znížiť počty detí v triedach, vzdelávať  
učiteľky vo všetkých oblastiach . 
Ohrozenia: Stav budovy, hygienická stránka prevádzkovania školy 
 
 

n) spolupráca materskej 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 : 

 
Spolupráca MŠ s rodičmi  je na úrovni partnerskej spolupráce, zlepšila sa po výmene výboru 
RZ. Rodičia sú ústretoví , pozitívne vnímajú zavedenie Dní otvorených dverí kde sú 
spoluorganizátormi akcií,  prispejú na nákup učebných pomôcok, výtvarného materiálu, 
hygienického materiálu. 
. 
Spoluprácu so ZŠ J. A. Komenského hodnotím na vysokej úrovni.  Poskytla MŠ Počítačový 
kurz pre 69 predškolákov, vedený kvalifikovanou učiteľkou, raz týždenne telocvičňu pre 
predškolákov, pozývajú nás na deň otvorených dverí. 
Spolupráca so ZUŠ je na partnerskej úrovni, navštevujeme výstavy, deň otvorených dverí. 
Spolupráca so zväzom kynológov – organizujú raz ročne vystúpenie pre deti. 
Spolupráca s CPPPaP v Galante je partnerská, obojstranne prospešná pre deti. Našli sme 
správnu spoluprácu rodič-MŠ- CPPaP. 
Škola prostredníctvom iných firiem zabezpečuje služby rodičom –fotografovanie, predaj kníh. 
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Vypracovala Bc. Iveta Fraňová   
 
 
 
V Seredi dňa 10.9.2010 
 
 
 
 
Správa bola prerokovaná na  pedagogickej rade dňa 13.9.2010 
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Vyjadrenie Rady školy  pri MŠ UL. Komenského 1137/37, 92601 Sereď  

odporúča zriaďovateľovi mestu Sereď  s c h v á l i ť  Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Ul. Komenského 1137/37, 92601 Sereď za školský rok 

2009/2010. 

V Seredi dňa     15.9.2010                                                                  Ing. Peter Masnica                                                          

                                                                                                           predseda Rady školy 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 



 
 

Materská škola ul.D.Štúra č.2116/36, Sereď 
 
 

Materiál č.                                 na prerokovanie MsR dňa 26.10.2010 
Materiál č.    13                         na prerokovanie MsZ dňa 09.11.2010 
 
 
 
 
 
 
Názov materiálu: 
 
 
 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, 
 jej výsledkoch a podmienkach materskej školy  

 ul. D. Štúra č.2116/36 v Seredi v šk. roku 2009/2010 
 
 
 

 
 
Materiál obsahuje: 
 
- Obálka 
- Návrh na uznesenie 
- Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za šk.rok 2009/2010 
- Vyjadrenie RŠ 
- Dôvodová správa 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá:  Anna Túrociová 
                      riaditeľka MŠ 
     
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 
 
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2009//2010 MŠ ul. D. Štúra č.2116/36 v 
Seredi   je predložená na rokovanie MsZ v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe 
ktorého v § 5 ods.7 písm. f) predkladá riaditeľ zriaďovateľovi na schválenie Správu 
o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. e). 

 
 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 09.11.2010 v zmysle § 11 ods.4 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s § 5 ods. 7 
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov prerokovalo a 
 
 
s c h v a ľ u j e 
 

1. Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti MŠ, ul.D.Štúra č.2116/36 v Seredi za šk. rok 
2009/2010 
 
a) s pripomienkami 
b) bez pripomienok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
materskej školy  na ul. D. Štúra č. 2116/36 v Seredi a  elokovaných tried   

       - na ul. Cukrovarskej 
     - na ul. Fándlyho 
      - na ul. Pažitnej 

 
  Školský rok 2009/2010 

 
 
 

a) Identifikačné údaje: 
 

Zriaďovateľ: Mesto Sereď   Štatutár zriaďovateľa: Mgr. Vladimír Vranovič 
 
  
Kontakty: 

Adresa: Materská škola ul. D.Štúra č.2116/36 , 926 01 Sereď 
 tel. 031/ 789 49 23           fax: 

www: ms-dsturasered.blog.cz         e-mail: ms.dstura@azet.sk 
 
Riaditeľ materskej školy:  Anna Túrociová 
Vedúci zamestnanci školy:     Zuzana Dobišová – zástupca riaditeľa 

     Beata Lukáčová –    zástupca riaditeľa 
     Ľubica Filová    –     zástupca riaditeľa 

                                                Viera Javorová     – zástupca riaditeľa 
                                        Ľubica Koščová   – vedúca školskej jedálne 
 
 

b) Údaje o Rade  školy: 
 
Rada školy pri Materskej škole na ul. D.Štúra 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 po voľbách dňa 18.3.2008. Funkčné 
obdobie začalo dňom  19.3.2008 na obdobie 4. rokov. 
 Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy 
miestnej samosprávy,  záujmy rodičov a zákonných zástupcov detí, pedagogických zamestnancov 
a ďalších zamestnancov materskej školy a detí v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu 
verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov. 
 
 
Členovia rady školy: 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 

1. Ing. Viera Jurková Predseda Zástupca rodičov 
2. Jarmila Rácová Podpredseda Pedagogický zamestnanec 
3. Andrea Holbíková  Pedagogický zamestnanec 
4. Ľubica Koščová  Nepedagogický zamestnanec 
5. Mgr.Roland Bucha  Zástupca rodičov MŠ 
6. Ing. Ľubomíra Poláková  Zástupca rodičov MŠ 
7. Katarína Válkyová  Zástupca rodičov MŠ 
8. Mgr. Marta Némethová  Delegovaný poslanec MsZ 
9. Bc. Ľubomír Veselický  Delegovaný poslanec MsZ 



10. Stanislav Tvrdík  Delegovaný poslanec MsZ 
11. Antónia Bánovská  Delegovaný poslanec  MsZ 

 
 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2009/2010:  
V školskom roku 2009/2010 rada školy zasadala 3 krát. Na svojich zasadnutiach sa zaoberala  
prerokovaním hodnotiacej správy za školský rok, Ročného plánu práce materskej školy, 
Školského poriadku materskej školy, prerokovala a schválila Školský vzdelávací program 
materskej školy „ Poď so mnou budeme sa učiť hrou“, vyjadrovala sa k  návrhu rozpočtu 
materskej školy na rok 2010,  potrebným opravám materskej školy,   počtu prijímaných detí 
do materskej školy,  koncepčnému zámeru materskej školy, schválila riešenia aktuálnych 
potrieb materskej školy. Vyjadrovala sa ku všetkým závažným skutočnostiam vzťahujúcich sa k 
práci materskej školy 
 

 
c)  Údaje o  metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy   

 
 Názov Vedúci 
1 Pedagogická rada Riaditeľ MŠ, zástupca MŠ 
2 Rada školy Predseda Ing.V.Jurková 
3 MZ  Zuzana Dobišová 
 
 
 

d) Údaje o deťoch 
 

MŠ  Údaje k 15. 09. 2009 Údaje k 31. 08. 2010 
(pre každé 
elokované 
pracovisko) 

 
Počet 
tried 

 
Počet 
detí 

Počet detí 
mladších 
ako 3 roky 

 
Počet tried 

 
Počet detí 

Počet detí 
mladších 
ako 3 roky 

D.Štúra 3 64  3 63  
Cukrovarská 3 63  3 62  
Fándlyho 2 41  2 42  
Pažitná 2 42  2 45  
 
 
 
 

e) Školská jedáleň 
 
MŠ (elokované pracovisko) D. Štúra Cukrovarská Fándlyho Pažitná 
Počet stravníkov  64 63 41 42 
Počet vydaných hlavných jedál - 
priemer na pracovný deň 

52 46 28 33 

 
 
 
 

f) Počet zapísaných detí k šk. roku 2010/2011:      212 
 
 

g) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou    
v MŠ: 



         
V školskom roku 2009/2010 bola vykonaná komplexná inšpekcia v materskej  škole a jej 
elokovaných triedach na ulici Cukrovarskej, ul. Fándlyho a ul. Pažitnej. 
Stav a úroveň výchovy a vzdelávania sa zisťoval prostredníctvom hospitácií v triedach vo 
všetkých organizačných formách denného poriadku. Obsah výchovy a vzdelávania bol 
v súlade so školským vzdelávacím programom, pozitívne hodnotený. Podmienky výchovy 
a vzdelávania  boli celkovo na dobrej úrovni, prevažovali pozitíva, vyskytli sa menej 
významné vecné nedostatky.   Stav a úroveň vyučovania a učenia sa boli na priemernej 
úrovni. Zlepšenie si vyžaduje rozvíjanie hodnotiacich a sebahodnotiacich schopností detí, 
formulovanie cieľov výchovno-vzdelávacej činnosti smerom k deťom, diferencovanie úloh  
a činností s ohľadom na výchovno-vzdelávacie potreby a vek detí , zadávanie divergentných 
úloh deťom. To si vyžaduje ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov potrebné na  
obnovovanie, dopĺňanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pedagogickej praxe a 
celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacej činnosti. 
Kontrolované bolo riadenie školy spojené s vedením dokumentácie v súlade s platnou 
legislatívou, vnútorný systém kontroly, vnútorný informačný systém, metodicko-poradenská 
činnosť smerom k rodičom, odborná pedagogická spôsobilosť. Vnútorné predpisy sú 
vypracované, zabezpečujú bezproblémovú prevádzku materskej školy. Výrazne pozitívne 
možno hodnotiť plánovanie a realizovanie školských akcií založených na spolupráci 
s rodičmi, aktivity školy, podnetné a motivujúce  pracovné prostredie pre deti. Veľmi dobrú 
úroveň majú materiálno-technické podmienky a podmienky na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia. Kultúra klímy a školy je dobrá. Na základe zistení a ich hodnotení Štátnou 
školskou inšpekciou boli dané odporúčania pre  skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti 
a práce školy. 
 
 
Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov : 

 

 
 
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí 
zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí 
zamestnanci 
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa 
osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 
+ uvádza sa ak je základná škola 
s materskou školou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Materská škola Počet 
zamestnanci MŠ  38 
Z toho PZ* 21 
Z počtu PZ   
- kvalifikovaní 20 
- nekvalifikovaní  1 
- dopĺňajú si vzdelanie  2 
Z toho NZ** 17 
Z počtu NZ  
- školský psychológ***  
- špeciálny pedagóg  
- upratovačky 6 
- ostatní  1 

Školská kuchyňa a jedáleň 10 

 zamestnanci - spolu 38 



 
 
MŠ ul. D. Štúra  
 
h) Zoznam uplatňovaných učebných plánov, profilácia, zameranie MŠ : 

 
     Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole je uskutočňovaná podľa Školského 
vzdelávacieho programu, „Poď so mnou budeme sa učiť hrou“, ktorý je v súlade so štátnym 
vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Učebné osnovy v ňom vymedzujú 
výchovno-vzdelávacie ciele a obsah výchovno-vzdelávacej činnosti. Rešpektujú vývinové 
potenciality dieťaťa predškolského veku a opierajú sa o detskú skúsenosť a poznanie. 
Vzhľadom na osobitosti obsahu výchovy a vzdelávania, charakter výchovno-vzdelávacej 
činnosti a osobitosti učenia sa detí  je spracovanie učebných osnov vo forme obsahových 
celkov.  Jednotlivé obsahové celky a v rámci nich aj jednotlivé témy  na seba pojmovo aj 
vzťahovo nadväzujú  a vytvárajú priestor na rozvíjanie poznatkového systému detí a na 
rozvíjanie a upevňovanie ich zručností, návykov, postojov, podporujú celostný osobnostný 
rozvoj dieťaťa,  aktivizujú a motivujú rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality 
a sociability. 
Zameranie materskej školy vychádza zo záverov  analýzy materskej školy a jej elokovaných 
tried, vnútornými a vonkajšími podmienkami, prostredím. Materská škola obohacuje výchovu 
a vzdelávanie o regionálne prvky, ľudové zvyky a tradície prezentované deťmi na verejnosti. 
Na každom pracovisku sa realizuje krúžkovú činnosť, krúžok anglického jazyka bol 
zabezpečený kvalifikovaným pedagógom, zdravý životný štýl, skvalitňujú sa stravovacie 
návyky, zvýšenú pozornosť venujeme environmentálnemu cíteniu. Svoj talent  si deti na ulici 
D. Štúra  rozvíjali vo výtvarnom krúžku, vo výchove a vzdelávaní sa uplatňujú prvky  
z metodickej príručky Krok za krokom. Progresívny smer  je svojim obsahovým   zameraním 
v triedach na Cukrovarskej ulici - práca s Legom Dacta zameraný na stimuláciu intelektových 
schopností kognitívneho rozvoja a motorických zručností. V smere citovom sa uplatňujú 
metódy a prvky tvorivej dramatiky ako prostriedok sociálnej a osobnostnej výchovy. Na 
Pažitnej ulici uplatňovali prvky projektu Adamko hravo, zdravo. V triede na Fándlyho ulici sa 
vo zvýšenej forme zameriavali na rozvoj počítačovej gramotnosti detí edukačnými hrami 
s cieľom zvýšiť gramotnosť detí v oblasti IKT. Za dôležité považujeme vytvoriť atmosféru 
v škole, ktorá podporuje inovácie. Návrhy nielen registrovať, ale aj vyzývať pedagogický 
zbor, aby dával návrhy na zlepšenie.  

 
 

 
i) Údaje o aktivitách a prezentácii MŠ na verejnosti : 
 
 

počet účastníkov, 
z toho 

Aktivita 
 
 

prezentovaná 
kde 

Organizátor 
podujatia 

(MŠ, mesto, 
a pod.) 

žiakov pedagógov 

Mesiac úcty k starším ľuďom-D DK,DD Mesto Sereď 20 2 

Tvorivé dielne MŠ-D,C MŠ 80 10 
Deň svetlonosov, Hallowen MŠ-C,F MŠ 85 10 
Vianočná aleja Pred MsÚ Mesto Sereď 80 8 

Prišiel k nám Mikuláš MŠ-P,C,F,D MŠ 42 4 
Vianočná besiedka MŠ-D,F,C MŠ 67 6 



Fašiangový karneval MŠ-D,P,C,F MŠ 180 20 
Vítanie jari MŠ -D MŠ 60 6 
Jarná alej v MŠ Pažitná MŠ 42 4 
Deň matiek – vystúpenie detí  Mesto Sereď 24 2 
Deň matiek – v triedach MŠ- D,C MŠ 65 6 
Knižné hody MŠ-D,C,F,P Mesto 65 6 
Dopravné ihrisko Galanta MŠ 82 8 
Škôlkarská olympiáda Štadión Mesto Sereď 68 8 
Obrázkové  sudoku, 
medzitriedna súťaž,                           
DŠ,C,F,P 

MŠ Fándlyho MŠ D.Štúra 24 8 

O najkrajšiu tekvicu - D,F OD Jednota OD Jednota GA 10 2 
Súťaž a výstava výt.umenia 
Zelený svet 

Banská 
Bystrica 

Min.živ.prostredia 
SR 

2 1 

Otvorená hodina, Deň 
otvorených dverí 

MŠ-D,F,P,C MŠ 184 20 

Opekačka s rodičmi MŠ-F,C MŠ 88 10 

Spoločný výlet do Bojníc MŠ-F,C RZ pri MŠ 38 2 

Rozlúčka s predškolákmi MŠ –D,C,F,P MŠ, RZ 84 9 

 
 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je materská škola  zapojená (vypracované 
a podané projekty, úspešné projekty získaná suma, výchovno-vzdelávacie 
projekty, termíny trvania projektu) :  
 
Projekt :  
1. Podpora zdravia a prevencia pred chorobami „Dych dieťaťa je dychom života“ 

dotácia z rozpočtu TTSK, 
2. Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2010 „Aby boli zdravé, šťastné 

a múdre...“,  
O najkrajšiu tekvicu, získaný dar : futbalová lopta ( OD Jednota GA ), 

3. Školský  projekt : „ Zdravá škola“ Projekt Goodyear – Bezpečná škôlka, 
4. Projekt: Adamko hravo-zdravo 

 
Materská škola sa zapojila do menovaných projektov v bode 1 a 2. Tieto projekty neuspeli.  
 
 
 

k) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy:  
 
 

      Materská škola a jej elokované triedy a pracoviská svojou priestrannosťou a vybavením 
vytvárajú dobré podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a pobytových 
činností detí. Aby sa deti i pedagogickí zamestnanci cítili v materskej škole čo najpríjemnejšie 
a bezpečne, treba klásť dôraz na upravené a estetické prostredie tried, sociálnych zariadení, 
chodieb, školského dvora.  
Triedy na ul. D. Štúra, ul. Pažitnej a ul. Fándlyho umožňujú plne realizovať učebné osnovy. 
V triedach na ul. Cukrovarskej sú priestory tried obmedzené, treba  pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia detí  neprekračovať počty detí v triedach, prípadne v I. triede obmedziť, tiež obnoviť 
zastaralý a opotrebovaný nábytok.  Exteriér materskej školy a elokovaných pracovísk je  
vybavený detským záhradným zariadením, preliezkami a pieskoviskami, ktoré sú pravidelne 
udržiavané. V MŠ na Pažitnej ulici je potrebná revitalizácia  školského dvora, doplnenie 



záhradného zariadenia,  potrebujeme doň investovať. Materiálne vybavenie materskej školy, 
elokovaných pracovísk a školskej jedálne bolo  dopĺňané, obnovené, so zreteľom na finančné 
prostriedky a závažnosť požiadaviek. Málo vyhovujúci je PC  pre administratívneho 
zamestnanca ŠJ, jeho výkon je nepostačujúci na zvládnutie plynulého chodu nových 
programov – tie si vyžadujú vyšší výkon počítača. Metodicko-pedagogické centrum 
Bratislava nám v rámci Národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ 
ako súčasť reformy vzdelávania (  EÚ ) previedlo na základe zmluvy hnuteľný majetok  - 
didaktickú a výpočtovú techniku , multifunkčné zariadenie, aplikačné softvéry, sadu 
elektronických a didaktických pomôcok, digitálny fotoaparát, televízor. Škola je vybavená 
odbornou a detskou literatúrou , ktorá sa  dopĺňa podľa finančných možností o nové aktuálne 
publikácie vhodné pre predškolskú výchovu. Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je 
potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia 
pochádza ešte z prvotného vybavenia materskej školy. Pri obnove učebných pomôcok sú nám 
veľmi nápomocní rodičia. 
 
 
 

l) Cieľ, ktorý si MŠ určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia  : 
 

Prioritným zámerom školy je sprostredkovať deťom základné životné skúsenosti 
v prirodzenom prostredí  skupiny vrstovníkov cestou výchovy a vzdelávania založenej na  
princípe uspokojovania individuálnych potrieb a záujmov detí. Výchovu a vzdelávanie sme 
sústredili na celú osobnosť dieťaťa, jeho perceptuálno-motorický, sociálno-emocionálny 
a kognitívny rozvoj. Pedagogický proces smeroval k dosiahnutiu optimálnej úrovne  
pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Skvalitnila sa úroveň 
výchovno-vzdelávacej práci v súlade s ŠVP. Učiteľky uplatňujú progresívne metódy a formy 
v edukačnom procese,  rešpektovali individuálne osobitosti detí. 
 Realizovali sme  aktivity a programy vzdelávania a výchovy ku zdraviu, prevencie 
civilizačných ochorení, prevencie závislostí, podporu telesného a duševného zdravia s 
rešpektovaním potrieb a záujmov dieťaťa. Podielali sme sa na plnení programu obezity 
s vymedzením priestorov na propagáciu zdravého životného štýlu a plnení Národného 
programu starostlivosti o deti. 
V spolupráci s rodinou sme realizovali aktivity školy so zapojením rodín pri ich realizácii.  
V spolupráci so zriaďovateľom sme riešili problémy v rámci materiálno-technických 
podmienok materskej školy, vytvárali vhodné priestorové, materiálne i personálne podmienky 
v materskej škole v  prospech dieťaťa predškolského veku  v možnostiach finančných 
prostriedkov.  
Podporovali a iniciovali sme ďalšie vzdelávanie učiteľov v rámci ponuky vzdelávacích 
programov vzdelávacích inštitúcií. Naďalej je potrebné vytvárať podmienky na ďalšie 
vzdelávanie  pedagogických zamestnancov a finančne ich podporovať, rozvíjať právne 
vedomie všetkých zamestnancov v oblasti novej legislatívy v oblasti školstva.   
 

 
m) Oblasti, v ktorých MŠ dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 
opatrení : 

 
 
 
SILNÉ STRÁNKY 

� odbornosť pedagogických 
zamestnancov, stabilita 

SLABÉ STRÁNKY 
� stagnujúce ďalšie vzdelávanie 

učiteľov 



pedagogického kolektívu 
� tvorivosť učiteliek, ich tvorivé 

nápady a aj realizácia 
� dobrá sociálna klíma,  kultivované 

vzťahy  dospelých 
� esteticky upravený interier a exterier 

školy 
� dobrá poloha MŠ a elokovaných tried 
� rozvoj osobnosti detí 
� významné aktivity školy 

 

� obmedzené finančné zdroje na 
odmeňovanie učiteľov   

� zapájanie sa do projektov 
� nedostatočná vybavenosť MŠ 

modernými didaktickými 
pomôckami, detským nábytkom, 
stoličkami, ležadlami 

PRÍLEŽITOSTI 
� dobré podmienky pre pobyt a 

vzdelávanie detí 
� 100% naplnenosť tried 
� Možnosť rozpracovaniaa plnenia 

rozšírenej vzdelávacej ponukyškoly 
v školskom vzdelávacom programe  

� spolupráca s rodičmi, inštitúciami 
� veľmi dobré podmienky pre zdravý 

pohybový rozvoj detí v prostredí 
školského dvora 

RIZIKÁ 
� vandalizmus a poškodzovanie 

školského dvora v areáli MŠ 
a elokovaných pracovísk  

� nedostatok finančných prostriedkov 
na investície 
 

 
 
 
n) spolupráca materskej 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 : 

   Pri realizácii spolupráci s rodičmi sme využívali individualizované, špecifické, neformálne 
formy a spôsoby práce  založené na partnerstve rodiny a materskej školy, vzájomnom 
rešpekte a kvalitnej komunikácii  v záujme dieťaťa. Rodičia boli  informovaní o výsledkoch  
práce s deťmi v oblasti edukácie a činností školy. Ústretovým prístupom zamestnancov k 
rodičom vytvárame pozitívne vzťahy medzi MŠ a rodinou v záujme zosúladenia výchovného 
pôsobenia na dieťa a umocnenie citového prežívania detí prítomnosťou blízkej osoby. 
Zúčastňovali sa aktivít školy, pomáhali nám s ich realizáciou. Rodičia sú informovaní 
o možnosti spolupráce s poradenskými zariadeniami. Materiálnu pomoc od rodičov, ako 
pomôcky do centier aktivít, hračky, školské   potreby, učebné pomôcky sme plne využili vo 
výchovno-vzdelávacom procese, rodičia pomohli aj s drobnými opravami školy, 
sponzorstvom učebných pomôcok. 
 Materská škola spolupracuje so Základnou školou  J.Fándlyho . Zabezpečené  bolo vnútorné 
štrukturálne prepojenie práce materskej školy a  základnej školy tak, aby sa zvýšila 
efektívnosť práce Základnej školy pri racionálnom využití možností a výsledkov 
predprimárného vzdelávania. V priebehu Dňa otvorených dverí v materskej a základnej škole, 
deti, rodičia   a učitelia mali príležitosť pozrieť sa na život v škole, na prostredie, v ktorom sa 
škola nachádza. 
V spolupráci so  ZUŠ  J.F. Kvetoňa sme rozvíjali u detí estetickú vnímavosť, reprodukčné 
zručnosti a ich tvorivé schopnosti vzhľadom na ich nadanie a talent. 
Deti sa oboznámili s učebňami,  praktickými ukážkami v odboroch. Zúčastnili sa akcii 
poriadanej ZUŠ „ Deň otvorených dverí“.  
V spolupráci c CPPPaP boli poskytnuté individuálne psychologické služby deťom  a ich 
zákonným zástupcom pri diagnostike detí s vývinovými poruchami  správania, s poruchami 
psychického alebo sociálneho vývinu alebo s akýmkoľvek postihnutím alebo narušením, ktoré 



vyžaduje odbornú starostlivosť špeciálneho pedagóga, prípadné  odloženie školskej 
dochádzky. 
 V Dome kultúry navštevovali deti počas roka divadelné predstavenia, podieľali sme sa na 
spoločných verejných vystúpeniach detí  pre  verejnosť.  
 
 
 
Prerokované v pedagogickej rade MŠ  dňa: 

- na ul. D.Štúra                 30.08.2010 
- na ul.Cukrovarskej         08.09.2010 
- na ul.Fándlyho               09.09.2010 
- na ul.Pažitnej                 07.09.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Anna Túrociová 
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Dôvodová správa: 

 
Zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve upravuje zodpovednosť, 

riadiacu funkciu a úlohu riaditeľa školy a školského zariadenia. 

Na základe citovaného zákona, §5,bodu 7,písm.f, riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi správu o 

výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 



Návrh na uznesenie :  

 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  09.11.2010 v zmysle § 11  

ods.4, písm. c/zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov 

a nadväznosti na § 6 ods. 18,písm. e ) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z,. o štátnej správe 

v školstve a v školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov prerokovalo a  

 

 

 s ch v a ľ u j e  

 
1 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach základnej umeleckej školy v šk.r. 2009/2010 

 

a/ s pripomienkami 

 

b/ bez pripomienok 

 

 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy  

Jána Fishera Kvetoňa v šk. roku 2009/2010 
 

a) Identifikačné údaje: 
 

Zriaďovateľ: Mesto Sereď      Štatutár zriaďovateľa: Mgr. Vladimír Vranovič 
   
Názov školy: Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi 
 
Kontakty     : Adresa: Komenského ul. 1136/36 
                      tel.: 701 2621  fax: 031 789 3726 
                      www:  zussered.sk e-mail: zussered@azet.sk 
 
Vedúci zamestnanci školy:  Dagmar Šajbidorová – riaditeľka 
                                               PaedDr. Eva Siveková – zástupkyňa riaditeľky  
 
Údaje o Rade školy:      
Rada školy pri ZUŠ J. Fischera-Kvetoňa 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 po voľbách dňa 27.3.2008. Funkčné obdobie začalo dňom 
27.03.2008  na obdobie 4 rokov. 
 
Členovia rady školy: 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   

1. Mgr.Irena Scherhaufderová Predseda pedagogických zamestnancov 
2. Antonia Bánovská člen zriaďovateľa 
3. Ing.arch.Róbert Kráľ člen zriaďovateľa 
4. Pavol Kurbel člen zriaďovateľa 
5. RSDr.Jozef Kovarovič člen zriaďovateľa 
6. Eleonóra Fačkovcová člen Radu rodičov 
7. Mária  Gríková člen Radu rodičov 
8. Bc.Silvia Neslušanová  člen Radu rodičov 
9. Ing.Martin Prachár člen Radu rodičov 

10. Marian Bihari člen pedagogických zamestnancov 
11. Katarína Víghová člen nepedagogických zamestnancov 

 
 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2009/2010: 
Rada školy zasadala 2-krát, na zasadnutiach prerokovala : 

- plán práce školy (projekty, aktivity školy ) 
- správu o hospodárení 
-  koncepciu rozvoja ( priebežné plnenie úloh ) 
- správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 
- materiálno-technickú vybavenosť školy 
- -návrh rozpočtu 

 
 
 
 
 



 
-2- 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy:  
 
 
Umelecká rada a vedúci predmetových komisií : 
 

Por. č.  Názov vedúci 
1. Dychový oddelenie Ľudovít Urban 
2. Klávesové oddelenie: Keyboard Marian Moskaľ 
3. Klavír                                          Gabriela Kleschtová  
4. Akordeón Ferdinand Rác 

5. Strunové oddelenie Marian Krčmárik 
6. Hudobná náuka Mgr.Peter Havriľak 
7. Spevácke oddelenie Mária Mudrochová 
8. Výtvarné oddelenie Mgr.Irena Scherhauferová 
9. Tanečné oddelenie Mgr.Tatiana Walzelová 

b) Údaje o žiakoch 
 

individuálne vyučovanie skupinové vyučovanie  
k 15. 09. 

2009 
k 30. 06. 

2010 
k 15. 9. 

2009 
k 30. 06. 

2010 
PŠ x x 0,30 0,26 

I. stupeň 12,65 12,65 2,92 2,92 
počet tried 

II. stupeň 2,8 2,08 1,02 1,02 
PŠ x x 65 54 

I. stupeň 194 194 263 258 
II. stupeň 19 14 41 40 

počet žiakov 

 ŠPD 1/ 24 18 12 17 
celkový počet žiakov 618 595  
1/

 ŠPD – štúdium pre dospelých 
 
 
 

c) Zoznam uplatňovaných učebných plánov + stručná charakteristika školského 
vzdelávacieho programu  

 

Učebné plány MŠ SR č.CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1.9.2009 

 

Stručná charakteristika školského vzdelávacieho programu: 

Hlavným cieľom školského vzdelávacieho programu je výchova: 

-umením/formovanie osobnosti/ 

-k umeniu /rozvoj schopnosti tvoriť a prijímať umenie/ 

- pre umenie /príprava na profesionálnu umeleckú činnosť/ 

 

 

 



 

 

d) Údaje o fyzickom počte a  zložení pedagogických zamestnancov v súlade so zákonom č. 
317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odbroných zamestnancoch: 

 

Kategórie zamestnancov  Celkový počet 
z toho 

nekvalifikovaných 
Pedagogickí zamestnanci   23 10 

Učiteľ  22 9 

Vychovávateľ    

Pedagogický asistent    

Zahraničný lektor    

Korepetítor  1 1 

Odborní zamestnanci    

Školský psychológ   

Školský logopéd   

   

Školský špeciálny pedgóg   

Počet 
Kariérový stupeň začínajúci samostatný s  1. atestáciou s  2. atestáciou 

Pedagogický zamestnanec     8  4  1  

Odborný zamestnanec         

 

Kariérová pozícia Počet 
Pedagogický zamestnanec špecialista 11 

Triedny učiteľ 11 

Výchovný poradca   

Kariérový poradca   

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec   

Vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia, vedúci študijného 
odboru 

 8 

Koordinátor informatizácie   

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti   

Odborný zamestnanec špecialista   

Uvádzajúci odborný zamestnanec   

Supervízor   

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti   

Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec  2 

Riaditeľ   1 

Zástupca riaditeľa  1 

Vedúci vychovávateľ   

Vedúci odborného útvaru   



Ďalší pedagogický alebo odborný zamestnanec určený podľa § 9 ZP   

 
e) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v š. roku 2009/2010  
 

počet zamestnancov, ktorí štúdium  
Druh štúdia  

začali ukončili 
adaptačné vzdelávanie   
aktualizačné vzdelávanie   
inovačné  vzdelávanie   
špecializačné vzdelávanie   
kvalifikačné vzdelávanie   
funkčné vzdelávanie   
aktualizačné funkčné vzdelávanie   
Iné druhy vzdelávania 
 Druh Počet účastníkov 
Funkčné inovačné 2 

 
 
f)  Údaje o aktivitách a prezentácii základnej umeleckej školy na verejnosti 
 

počet účastníkov, z toho  Aktivity organizované školou prezentovaná kde 
žiakov pedagógov 

    
12.9.  Workshop s p. A.Somorovskou Telocvičňa ZŠ 

P.O.Hviezdoslava 
37 1 

 
4.10. Workshop s p. A.Somorovskou  

 „ New Style „ 
Telocvičňa ZŠ 
P.O.Hviezdoslava 

37 1 

17.10. Workshop „Jazz“-p.K.Roháčová Telocvičňa ZŠ 
P.O.Hviezdoslava 

37 1 

21.10. Zájazd žiakov výtvarného 
odboru na Bienále BA 

Bratislava 42 2 

27.10. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 19 14 
12.11. Zájazd žiakov tanečného  odboru 

na hud.tan.divadlo „Everest“ 
v SND BA 

SND BA 28 19(ped
.,rodiči
a) 

21.11. Workshop s A.Somorovskou štýl 
HYPE 

ZUŠ Sereď 37 1 

29.11. Koncert Classic Chamber 
Orchestra 

Rím.-kat.kostol 20 7 

26.11. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 18 11 
11.12. Vianočný koncert žiakov 

v Obradnej sieni MsÚ 
Obradná sieň MsÚ 28 18 

15.12. Vystúpenie žiakov – Vianočný 
koncert Prišli sme k Vám  
s koledami 

MsMúzeum 20 10 

16.12. Zájazd žiakov hudobného odboru 
do Slov.rozhlasu na Adventný 
koncert 

Slov.rozhlas BA 37 5 

17.12. Vystúpenie žiakov hudobného 
odboru v elok.tr.Šoporňa-

Elok.trieda Šoporňa 14 1 



Vianočná akadémia 
22.12. Vystúpenie žiakov hudobného 

odboru v elok.tr.Šúrovce-
Vianočná akadémia 

Elok.trieda Šúrovce 30 2 

 Triedne prehrávky pre rodičov : Koncertná sála ZUŠ   
8.12. Tr.uč.M. Bihari  20 2 
16.12 Tr.uč.M.Moskaľ  19 2 
17.12. Tr.uč.F.Rác  17 1 
18.12. Tr.uč.M.Mudrochová  19 2 
14.12. Tr.uč.Ľ.Urban  15 2 
9.12. Tr.uč.M.Vrábelová  17 2 
21.12. Tr.uč.E.Siveková  10 2 
26.1. Tr.uč.M.Balla  9 2 
6.2. XIII.reprez.ples ZUŠ-vystúpenie 

žiakov hudobného odboru, 
tanečného odboru v programe 

DK Sereď 35 4+5  

16.2. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 23 11 
16.3. Zájazd žiakov hudobného 

odboru na koncert bratov 
Danišovcov 

Slov.rozhlas BA 13 6+24 
(rod.a,
sponz.) 

23.3. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 22 10 
30.3. Triedne prehrávky-tr.uč.M.Čarná Koncertná sála ZUŠ 8 1 
19.4. Verejný koncert Pozdrav jari Obradná sieň MsÚ 15 18 
28.4. Zájazd žiakov na operu Faust SND BA 29 10+10(

rodičia
) 

29.4. Interný koncert ZUŠ Koncertná sála ZUŠ 21 13 
18.5. Absolventský koncert Obradná sieň MsÚ 15 18 
20.5. Absolventský koncert Obradná sieň MsÚ 14 18 
27.5. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 19 11 
1.6. Zájazd žiakov hudobného, 

tanečného a výtvarného odboru 
na balet Popolvár 

SND BA 37 6 

7.6. Deň otvorených dverí pre MŠ a 
ZŠ 

Záhradné átrium ZUŠ 49 21 

9.6. Záverečné tanečné vystúpenie „ 
Tanec pre radosť „– 
tr.uč.T.Walzelová 

DK Sereď 60 5 

17.6. Interný koncert Koncertná sála ZUŠ 15 9 
14.6. Talent pop show-vystúpenie 

mladých speváckych talentov 
ZUŠ tr.uč.M.Mudrochová, 
tanečný súbor LY Dance United 
tr.uč.Mgr.A.Hanáčková 

Záhradné átrium ZUŠ 37 tanečný odb. 
21 hudobný 
odbor 

11 

17.6. Vernisáž výstavy výtv.prác Priestory výtv.triedy ZUŠ 18 6 
18.-
21.6. 

Výstava výtv.prác žiakov a abs. 
výtvarného odboru 

Priestory výtv.tried ZUŠ 190 23 

21.6. Záverečné tanečné vystúpenie 
žiakov z tr.A.Hanáčkovej“-hip-
hop: „Tanec pre radosť “ 

DK Sereď 112 5 

25.6. Večer orientálneho tanca- MsMúzeum Sereď 5 7 



vystúpenie ž. ZUŠ a hostí 
z taneč.štúdií BA,TT,Šaľa 

24.5. Rozlúčkový klavírno-spevácky 
koncert v elok.tr.Šoporňa 

KD Šoporňa 18 3 

5.5. Triedne prehrávky –   
tr.uč.Mgr.P.Havriľak 

Koncertná sála ZUŠ 6 1 

10.5. tr.uč.G.Kleschtová Koncertná sála ZUŠ 8 2 
27.5. tr.uč.Mgr.O.Kaducová Šoporňa 14 1 
8.6. tr.uč.M.Krčmárik Koncertná sála ZUŠ 18 3 
9.6. tr.uč.I.Komada Koncertná sála ZUŠ 8 1 
10.6. tr.uč.Mgr.art.D.Belancová 

tr.uč.PaedDr.E.Siveková 
Koncertná sála ZUŠ 15 2 

16.6. tr.uč.Sucháň Koncertná sála ZUŠ 8 1 
17.6. p.riad. D.Šajbidorová Koncertná sála ZUŠ 3 1 
21.6. tr.uč.M.Lábsky Koncertná sála ZUŠ 12 1 
11.5. Zájazd do Slov.rozhlasu na  

Koncert Classic Chamber  
Orchestra 

Slov.rozhlas BA  7 7  

 
Vystúpenia na aktivitách na požiadanie kultúrno-spoločenských organizácií   
 

Dátum Podujatie Organizátor   
     
19.9. Vystúpenie žiakov  TO hip-

hop v Sládkovičove „Black 
street party“ 

Občianske združenie SWAN 
 

13 1 

26.9. Jazzový memoriál 
J.Červenku(účasť) 

DK Sereď 4 4 

3.10. Workshop BDS Academy 
Praha 

Bratislava 4 1 

17.10. Tanečný battle v Galante Občianske združenie SWAN GA 5 1 
22.11. Celoslov.prehliadka taneč, 

skupín Dance show 
Agentúra CALYPSO BA 13 1 

26.11. Oceňovanie športovcov mesta 
Sereď 

MsÚ Sereď 5 4 

9.12. Vystúpenie žiakov tanečného 
odboru na Vianočnom 
posedení pre dôchodcov  

DK Šúrovce 60 2 

10.12. Výzdoba stromu Vianočná 
aleja 

MsÚ Sereď - 2 

19.12. Tanečný battle GA Občianske združenie SWAN GA 2 1 
26.3. Večer Andersena-vystúpenie 

žiakov tanečného odboru a 
hudobného odboru 

Knižnica DK Sereď 10 2 

23.4. Účasť na kontrabasovom 
koncerte-účink.A.Spišiak 

MsMúzeum 8 4 

30.4. Stavanie mája-vystúpenie 
taneč.odboru 

DK Sereď 8  tan.odb. 

2  hud.odb. 

4 

30.4. Stavanie mája-vystúpenie 
taneč.odboru 

DK Šúrovce 22 2 

1.5. Vystúpenie žiakov tanečného Štadión Sereď 12 1 



odboru na oslavách l.mája 
/hip-hop/ 

1.5. Vystúpenie TO na oslavách 
l.mája-/ľud.tanec/ 

Námestie GA 10 2 

14.5. Medzinár.deň Múzeí-
vystúpenie tanečného odboru, 
Tanečné obrázky zo 
Slovenska, spev ľud.piesní, 
ukážky výtvarných techník-
tvor.dielne 

MsMúzeum Sereď 11+2 
spev 
10 
8 

 
3 
1 

22.5. Cyklománia „Spolu na skate-
boardoch 
a koliesk.korčuliach“ 
vyst.žiakov tanečného odboru 
/hip-hop/ 

Ulice mesta Sereď 16 1 
 
 
 
 

9.6. Vernisáž Kremnické variácie 
mladých umelcov – ŠUV 
Kremnica-hud.č.p.uč.M.Balla 

MsMúzeum Sereď 4 2 

13.6. Účasť na Koncerte Sereďanov Obradná sieň MsÚ Sereď 2 1 
18.6. Účasť na koncerte Closse 

harmony friends 
DK Sereď 11 3 

19.6. Koncert 85.rokov spevokolu 
ZVON – vystúpenie 
tanečného odboru 

DK Sereď 10 3 

21.6. Oceňovanie najúsp.žiakov 
primátorom mesta- vystúpenie 
hudobného 
odboru(spev,gitara) 
a tanečného odboru(LY Dance 
united) 

Kino Nova Sereď 51 tan.odb. 

2  hud.odb. 

4 

23.6. Knižné hody - vystúpenie 
žiakov tanečného odboru 
Obrázky zo 
Slovenska(Detva,Liptov,Gem
er),Výtvarné techniky-
rozprávkové vitráže, 
kostýmová 
tvorba(ž.výtv.odboru) 

DK Sereď 11 
3 

2 
1 

26.6. Vystúpenie žiakov tanečného 
odboru(hip-hop) na 
Seredskom hodovom jarmoku 

Priestor pred DK Sereď 61 2 

 

g) Dosiahnuté výsledky na súťažiach 

Tanečný odbor : 

LY Dance United-tanečný súbor moderného tanca-ocenenia na celoslovenských súťažiach 
v modernom tanci(hip-hop)-počty detí  : kategória deti : 20 žiakov, juniori 16 žiakov, hlavná 
veková kategória 15 žiakov 
 
Top Dancing Topoľčany 
1.miesto trio-malé choreografie-juniori 



2.miesto kategória deti,hip-hop choreografie 
3.miesto kategória juniori,hip-hop 
4.miesto hlavná veková kategória 
 
Senecká dúha 
1. miesto deti  
2. miesto duo,malé choreografie 
2. miesto hlavná veková kategória 
 
 
Tanečný Kubín – Dolný Kubín  
1. miesto  juniori 
1. miesto duo 
2. miesto trio 
3. miesto hlavná veková kategória 
 
 
Hand T Cup 2009 Bratislava 
2.miesto hip-hop formácie deti 
 
Tanečný festival o cenu primátora mesta Skalica 
1.miesto deti 
1. miesto  juniori 
1. miesto  hlavná veková kategória 
1. miesto duo 
2. miesto trio 
Cena za najlepšie kostýmy 
 
Hudobný odbor : 
 
-Účasť na celoslovenskej súťaži v hudobnej náuke Hnúšťanský akord 2010(1.miesto okr.kolo, 
1.miesto krajské kolo) 
Družstvo C kategória : Veronika Kosíková,Martina Prachárová,Nikola Zacharová 
 
-Účasť na celoslovenskej súťaži v hudobnej náuke Hnúšťanský akord 2010 
(1.miesto okr.kolo, 1.miesto krajské kolo) 
 
Družstvo A kategórie : Ema Nešťáková,Lucia Lenčešová,Nina Kristeková 
                             B kategória : 2. miesto okres.kolo-V.Paldanová,M.Michalík 
 
-David Virág : 1. miesto Zlaté pásmo –celoslov.súťaž Piano v modernom rytme Bojnice 2010 
 
 -Mária Neslušanová – hra na klavíri 
Bronzové pásmo celoslov.súťaž Piano v modernom rytme Bojnice 2010 
 
 -Simona Mudrochová - spev 
1.miesto III.kateg. –okresné kolo Slávik Slovenska 
 
 -Sára Zacharová – spev 
1.miesto I.kateg. –okresné kolo Slávik Slovenska 
 
-Nikola Ďurišová – spev 



strieborné pásmo B kateg. – celoslov.súťaž Bojnická perla  účasť ž. bez 
umiestnenia:S.Mudrochová,D,Kapustová 
 
-Veronika Zlatohlávková – hra na keyboarde 
zlaté pásmo, I.kateg.-regionálna súťaž v hre na keyboarde Trnava 
 
-Henrieta Bobuľová – hra na keyboarde 
zlaté pásmo I.kateg.-regionálna súťaž v hre na keyboarde Trnava 
 
-Ján Frátrik – hra na akordeóne 
zlaté pásmo 2.kateg.-regionálna súťaž v hre na akordeóne Trnava 
 
-Účasť žiakov na IV. medzinárodnom festivale akordeonistov Euromusette-Goldentango 
Rajecké Teplice 2010 – 10.júna 2010. 
 
Strieborné pásmo II.kateg.-Eliška Gríková-sólo hra na akordeóne 
Strieborné pásmo II.kateg.-Ján Frátrik-sólo hra na akordeóne 
Bronzové pásmo I.kateg. – Jozef Berčík - sólo hra na akordeóne 
Strieborné pásmo 0.kateg.-Adam Hanák-sólo hra na akordeóne 
 
-3.roč.okr.súťaže v speve ľud.piesní Folklórna Sereď – dec. 2009 
1.miesto I.kateg.- Sára Zacharová 
1.miesto II.kateg.-Nikola Ďurišová 
1.miesto II.kateg-Simona Mudrochová 
 
-Senecká dúha – súťaž v speve – máj 2010 účasť 4 žiačok bez umiestnenia: 
S.Mudrochová,M.Hasalová,D.Kapustová,N.Ďurišová 
 
Výtvarný odbor : 
 
Barbora Rutová – hlavná cena Bienále detskej výtv.tvorby Galanta 
Lucia Holbíková - hlavná cena Bienále detskej výtv.tvorby Galanta 
 
 

Žiaci prijatí na školy umeleckého zamerania : 

Tanečný odbor: 

Tr.uč.Mgr.art.T.Walzelová  

Ema Švorcová –Súkr.taneč.konzerv.Dušana Nebylu Trnava 

Výtvarný odbor : 

Tr.uč. Mgr.I.Scherhauferová 

Bianka Tóbiová – Slov.techn.univerzita-fakulta architektúry BA 

 

Účasť pedagógov na seminároch  v šk.roku 2009/2010: 
 

1. 14.10.2009 Odborný seminár Zákon o pedag.zam.KŠÚ TT               D.Šajbidorová 
2. 10.11.2009 Odborný seminár Zákon č. 317/2009 o ped.zam.+vykon.predpisy  

                                                                                                                     D.Šajbidorová  
3. 25.-26.3.2010 Snem AZUŠ SR EMU Slovakia-riaditeľka ZUŠ         D.Šajbidorová  



4. 20.-22.11.2009 Dekoračné techniky spracovania smaltov                  E.Šmigrovská 
5. 24.5.2010 Prehliadka hry mladých klaviristov-F.Chopin                   Mgr.art.D.Belancová   

 
 

h) Údaje o projektoch, do ktorých je základná umelecká škola zapojená  

Večer orientálneho tanca- /jún 2010,muzejná záhrada /- dotácia mesta Sereď  v roku 2010-
priblíženie rôznych štýlov tancov iných národov - orientálneho tanca-  a básní Ovídia- pre 
verejnosť mesta  
Letné tanečné tvorivé dielne/august 2010,rekreačné zariadenie Duchonka/- dotácia z mesta 
Sereď- nácviky rozličných štýlov  moderného tanca  žiakov súboru Ly dance united v čase 
letných prázdnin, príprava súťažných choreografií, workshopy/ 

 
i) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole  

V šk.roku 2009/2010 nebola inšpekcia vykonaná. 
 
 

j) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy  
Aj v šk.roku 2009/2010 na základe nedostatočných podmienok na vyučovanie v tanečnom 
odbore škola prenajíma telocvičňu na ZŠ P.O.Hviezdoslava. Na škole je nevyhnutná 
realizácia odlučnenia tried. V záujme nerušeného vyučovania v jednotlivých odboroch  je 
problematická prechodnosť tried. 
 

k) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
Priebežné úlohy koncepcie rozvoja sú spracovávané  v pláne práce. Priebežné plnenie úloh 
podľa jednotlivých smerov: 
Žiak- zabezpečenie dostatočného počtu žiakov : 
-prezentácia žiakov školy formou koncertov/výchovných, verejných, pre žiakov, rodičov, 
verejnosť mesta 
-organizovanie Dní otvorených dverí pre žiakov MŠ, ZŠ  a SŠ mesta Sereď a okolia 
-organizovanie tanečných workshopov za účelom priblíženia  nových tanečných disciplín v 
modernom, kreatívnom tanci a tancoch iných národov 
-zabezpečenie prípravy žiakov na školy  umeleckého zamerania vo všetkých odboroch 
Výchovno-vyučovací proces- skvalitnenie: 
-podpora odborného rastu pedagógov formou ďalšieho vzdelávania  
-podpora ensamblov- súborovej práce-zabezpečenie prezentácie, nástrojové, kostýmové 
vybavenie, sústredenia, workshopy 
Public relation-zlepšenie imidžu školy: 
-propagácia aktivít školy 
-organizácia letných detských promenádnych koncertov v záhradnom átriu školy 
-organizovanie koncertov bývalých absolventov školy, ktorí sú študentami stredných, 
vysokých umeleckých škôl 
Technické a materiálne vybavenie školy: 
-zabezpečenie odborných učební príslušnými učebnými pomôckami/nástrojové vybavnie, 
výtvarný materiál, kostýmové vybavenie/ 
Spolupráca so zriaďovateľom Mestom Sereď, spoločenskými organizáciami, 
sponzormi  a rodičmi školy 
-na požiadanie spolupráca so zriaďovateľom ,inými  spoločenskými organizáciami a 
právnymi subjektami pri zabezpečovaní kultúrneho programu,vystúpení žiakov, 
-pokračovanie v spolupráci so Združením rodičov pri ZUŠ pri zabezpečovaní finančnej 
pomoci a aktivít školy 
 



l/ 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: 
       -   úspechy žiakov na súťažiach, festivaloch, prehliadkach 

- prezentácia žiakov na verejnosti 
- prijatie mimoriadne nadaných žiakov na školy umeleckého zamerania 
- spolupráca s Radou rodičov, školy a inými kultúrno-spoločenskými organizáciami 

 
Slabé stránky: 
        -  nepostačujúce priestorové v podmienky v tanečnom odbore 
        - nedostatočné odhlučnenie tried 
         - priechodnosť tried 
 
 
 
Príležitosti: 

- možnosti ďalšieho vzdelávania /štúdium pre dospelých, príprava žiakov na školy                                                                                    
umeleckého zamerania/ 

- spolupráca so ZŠ a MŠ 
- zaradenie nových učebných predmetov 

 
Ohrozenia: 

- naplnenosť tried v skupinovom vyučovaní v podmienkach školy v zmysle učebných plánov 
 

m/  spolupráca školy s rodičmi, služby poskytované, žiakom, rodičom,  vzájomné vzťahy 
medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré 
sa na výchove a vzdelávaní podieľajú  
Aj v tomto šk.roku konštatujeme veľmi dobrú spoluprácu s Radou rodičov,ktorá finančne 
podporuje vých-vyuč. aktivity /koncerty, súťaže, vystúpenia, nákup učebných pomôcok, 
kostýmov, drobnú údržbu, cestovné výdavky, atď./Rada rodičov je spoluorganizátorkou 
spoločesnkého podujatia- XIII.reprezentačného plesu umeleckej školy. 
Podnetná je spolupráca s poslancami MsZ: p.Bánovskou,p. Kurbelom, p.RSDr.Kovarovičom, 
p.Ing.arch.R.Kráľom a oddelením školstva, mládeže a telesnej kultúry. 
 

 
Prerokované na pedagogickej rade dňa :08.09.2010. 

Vypracoval: Dagmar Šajbidorová- riaditeľka školy 

V Seredi dňa: 31.08.2010 

                   

Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ zo dňa: 14.10.2010. 

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi mestu Sereď  s c h v á l i ť  Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ J.Fischera -Kvetoňa za školský rok 2009/2010. 

                                                                                                Mgr.I,Scherhauferová 

                                                                                               predseda Rady školy pri ZUŠ 


