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Východiská a podklady: 
Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu 
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  
3. Koncepcia školy na roky 2009/2013 
4. Plán práce ZŠ Tomášov na školský rok 2012/2013. 
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií. 
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Tomášov 
7. Ďalšie podklady z činnosti školy 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Základnej školy Tomášov za školský rok 2012/213. 
 
I. 
a) Základné identifikačné údaje o škole:  
 
1. Názov školy:  Základná škola 
2. Adresa školy: Školská 7,  900 44 Tomášov 
3. telefónne číslo: 02/45958132                          faxové číslo: 02/45958132 
4. Internetová adresa:                                          e-mailová adresa: zstomasov@zstomasov.sk 
5. Zriaďovateľ: Obec Tomášov  
 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko Funkcie 
Mgr. Mária Máčeková riaditeľ školy (menovaný od 1.7.2009) 
Mgr. Herta Kelemenová zástupca riaditeľa školy  
 
 
7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
7.1) Údaje o rade školy: 
Rada školy pri ZŠ Tomášov 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. Funkčné obdobie začalo dňom  21.6.2012 
na obdobie 4 rokov. 
 
Členovia rady školy: 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 
 1. Ľubica Schulzová  predseda pedagogických pracovníkov 
 2. Mária Sedláková tajomník nepedagogických zamestnancov 
 3. Alena Baková  pedagogických pracovníkov 
 4. Katarína Palčeková   rodičov 
 5. Katarína Lukovičová   rodičov 
 6. Renáta Navrátilová   rodičov 
 7. Dana Kadlecová   rodičov 
 8. Ján Hučko  zriaďovateľa 
 9. Barbora Rigóová   zriaďovateľa 
10. Zuzana Šimonovičová  zriaďovateľa 
11. Peter Gabčo  zriaďovateľa 
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2011/2012: 
Prvé zasadnutie RŠ prerokovalo návrh ŠkVP na školský rok 2012/2013 

a zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na nový školský rok. Rozhodlo o výstavbe 
prístrešku pre ŠKD a vyučovací proces v prírode. 
Na ďalšom zasadnutí sa zoznámili s vážnymi technickými závadami školy: havarijný stav 
kanalizácie a WC, porucha oplotenia pozemku. Tieto boli predložené zriaďovateľovi. 
 
7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 
riaditeľa školy:  
 Na škole pracuje pedagogická rada, ktorá je najdôležitejším odborným poradným 
orgánom pedagogického riadenia školy. Operatívna porada prerokúva najaktuálnejšie otázky 
činnosti školy. Na metodickej a odbornej činnosti školy sa podieľajú metodické združenie 
ročníkov 1.-4. a ŠKD, predmetová komisia jazykov a predmetová komisia prírodovedných 
predmetov druhého stupňa. Predmetové komisie sa riadili plánom práce. Operatívne riešili 
niektoré aktuálne úlohy ( ŠkVP, systém kontroly a hodnotenia žiakov, výsledky Testovania 9 
a zabezpečovali súťaže organizované školou). Okrem toho sa učitelia zúčastňujú podľa 
predmetov zasadnutí okresných predmetových komisií, metodického združenia a porady 
výchovných poradcov v Senci. 
Učitelia a správni zamestnanci sú členmi komisií inventarizačnej, škodovej a stravovacej. 
 
b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2012/2013 
 

Ročník  

Stav k 15. 9. 2012 Stav k 31. 8. 2013 

Počet  
tried 

Z toho 
špec. 
tried. 

Počet 
žiakov  

Z toho  
 v 

špec. 
tried. 

Z toho 
integ.  

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov  
 v ŠKD 

Počet 
tried 

Z toho 
špec. 
tried.  

Počet 
žiakov  

Z toho 
v 

špec. 
tried.  

Z toho 
integ.  

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 
v ŠKD 

1. 1 - 24     1 - 25     

2. 1 - 21     1 - 21     

3 1 - 23     1 - 23     

4. 1 - 17     1 - 18     

5. 1 - 24     1 - 24     

6. 1 - 28     1 - 28     

7. 1 - 29     1 - 28     

8. 2 - 38     2 - 37     

9. 2 - 37     2 - 37     

Spolu  11 - 241 - - 3 67 11 - 241 - - 3 64 
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c)Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov 
na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy  
c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 
 

POČET  ŽIAKOV  Z CELKOVÉHO PO ČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet / % 

ODKLADY 
počet / % 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 
počet / % 

SAMOSTATNÉ ( SPOJENÉ ) 

30 
 

56,6% 16,6% 0 1 

 
 
c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 
 
  
 Počet 
žiakov 
9. roč. 

 

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

školy* 
SZŠ SOŠ-3. ročné OU-2.ročné 

37 Prihlás. Prijatí  Prihlás. Prijatí Prihlás.  Prijatí  Prihlás. Prijatí  Prihlás. Prijatí  
11 11 22 22 3 3 1 1 - - 

*priemyslovky, obchodné akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké školy 
Žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 
 –osemročné gymnáziá – Samuel Bystrián 
        Dominika Luteránová 
 
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania  
 
e.1.)   I. stupeň základnej školy, ISCED 1 
 
Hodnotenie žiakov 1. ročníka 
 
Počet žiakov 
1. ročníka 

Počet žiakov,  
ktorí dosiahli 
- veľmi dobré výsledky - 

Počet žiakov,  
ktorí dosiahli 
- dobré výsledky - 

Počet žiakov,  
ktorí dosiahli 
- slabé výsledky - 

1. A 25 24 1 - 
 
Hodnotenie žiakov  2. – 4. ročníka podľa variantu A 
 

Ročník Trieda 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SjaL Cj M Prvouka  Vlastiveda Prírodoveda Ø triedy 
2. 
 2.A 1,43 - 1,33 - 1,10 1,10 1,24 

3. 3.A 1,78 1,17 1,83 - 1,22 1,30 1,46 
4. 4.A 1,94 1,17 1,83 - 1,61 1,61 1,63 

Ø  jedn. 
predmet 

 1,72 1,17 1,66  1,31 1,34 1,44 
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e.2. II. stupeň základnej školy 
 

Roč. Tr.  
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SjaL Cj1 Cj2 DEJ 
GEO 

Z OBN  MAT  FYZ CHEM  BIO 
 

TCHV  VYV  HUV TEV NAV/ETV  
Ø 

triedy 
5. 5.A 1,79 1,64 1,85 1,08 1,29 - 1,75 - - 1,58 - - - - - 1,57 

6. 6.A 2,07 1,89 2,04 1,79 1,71 - 2,39 2,04 1,57 1,64 - - - - - 1,90 

7. 7.A 1,86 1,93 2,00 1,68 1,39 - 1,82 1,96 1,57 1,54 - - - - - 1,75 

8. 8.A 2,56 2,69 2,88 2,81 1,88 - 2,75 3,06 2,25 2,06 - - - - - 2,55 

8. 8.B 2,35 2,55 2,25 2,50 1,55 - 2,50 2,45 2,05 2,20 - - - - - 2,27 

9. 9.A 2,11 2,32 1,79 2,32 1,63 - 1,68 1,26 1,47 1,63  - - - - 1,80 

9. 9.B 2,50 2,83 2,56 2,28 2,61  2,33 2,06 2,00 2,00      2,35 

Ø  jedn. 
predmet. 

2,18 2,26 2,20 2,07 1,72  2,17 2,14 1,82 1,81 - - - - - 2,03 

 
Na základe analýzy možno prospech žiakov školy hodnotiť pozitívne, nakoľko 
s vyznamenaním prospelo 46,29% žiakov, prospelo veľmi dobre 22,23% žiakov, prospelo 
31,48% žiakov. 
 
e 3.) Výsledky externých meraní – Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka 
 

Trieda 
Počet 
žiakov 

Z toho 
písalo 

Matematika 
Ø v % v SR 

Matematika 
Ø  

v % triedy 

Slovenský 
jazyka Ø v % 

v SR 

Slovenský 
jazyk Ø v % 

triedy 
9. A 37 37 60,07 67,5 67,51 63 

 
Výsledky boli prijateľné. Prejavil sa prístup žiakov k testovaniu, ktoré pre nich nie je určujúce 
ani k prijatiu na strednú školu. Škola im dala od októbra týždenne po jednej hodine 
matematiky a slovenského jazyka navyše v krúžkoch Cvičenia z matematiky a Cvičenia zo 
slovenského jazyka, kde riešili podobné úlohy a opakovali si učivo z predchádzajúcich 
ročníkov. Slabšia bola motivácia a záujem žiakov o učenie. 
 
f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2012/2013 
I. stupeň       II. stupeň 
 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

1. 1.A 

ISCED 1 – rozšírenie 
a prehĺbenie obsahu SJL, 
prírod. vied, nový učebný 
predmet Pohyb a pobyt 
v prírode iba v 1. ročníku 

2. 
 2.A - “ - 

3. 3.A - “ - 
4. 4.A - “ -      

Ročník Trieda 
Uplatňované učebné plány 

5. 5.A 

ISCED 2 -rozšírenie 
a prehĺbenie obsahu SJL, 
CJ, MAT, INF., 
prírodných vied, umenia  

6. 6.A  
7. 7.A - “   - 
8. 8.A - “   - 
8. 8.B - “   - 
9. 9.A - “   - 
9. 9.B - “   - 
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g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie  
      

Základná škola Počet Školský klub detí Počet   
zamestnanci ZŠ –spolu 20 zamestnanci ŠKD 3   
Z toho PZ* 15 Z toho PZ 3   
Z počtu PZ   Z počtu PZ     
- kvalifikovaní 15 - kvalifikovaní 2   
- nekvalifikovaní - - nekvalifikovaní 1   
- dopĺňajú si vzdelanie - - dopĺňajú si vzdelanie -   
Z toho NZ** 5 Z toho NZ -   
Z počtu NZ - Z počtu NZ -   
- školský psychológ*** - - upratovačky -   
- špeciálny pedagóg -     
- asistent učiteľa -     
- upratovačky 2 Školská kuchyňa a jed. -   
- ostatní  3 zamestnanci -spolu -   
Spolu počet zamestnancov  
ZŠ + ŠKD  

23 

Z celkového počtu  
zamestnancov školy počet PZ 

18 

Vysvetlivky:  PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 
 
 Všetci učitelia spĺňali kvalifikačné predpoklady. Keďže sme malá škola, niektoré 
predmety sa vyučovali neodborne učiteľmi, ktorí predmety učia dlhšie a majú k nim vzťah 
a dostatočné vedomosti. Vychovávateľka si kvalifikáciu dopĺňa štúdiom.  
 
h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 



 
 

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok 2013 

P. 
č. Titul Meno Priezvisko 

C
el

ko
vá

 č
as

ov
á 

do
tá

ci
a 

 
v 

ho
di

ná
ch

 

Vzdelávanie 

S
po

lu
 k

re
di

ty
 

Začiatok Koniec Poznámka 

Druh 
vzdelávania 

Vzdelávacia 
inštitúcia Názov vzdelávacieho programu 

P
oč

et
 k

re
di

to
v 

P
re

dp
ok

la
da

né
 

ná
kl

ad
y 

na
 

ro
zp

oč
et

  €
   

* 

1     Z: Sarková   

národný 
projekt 

 ÚIPŠ 
modernizácia 
vzdelávania 

35  
35  10/2009  25.5.2013 ukončila 

            

2   A. Baková  

národný 
projekt 

ÚIPŠ 
modernizácia 
vzdelávania 

35  
35 10/2009 6.9.2013 ukončila 

        

3   K. Lesko  
národný 
projekt 

ÚIPS 
modernizácia  
vzdelávanie 

35  35 
11/2009 28.6.2013 ukončil 

 
4. 
 

5. 
 
 
 

  

 
L. Tvarušková 
 
I.. Bogár  

kvalifikačné 
vzdelávanie 

UK ped. 
Fakulta, BA 

Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo ŠKD 0  
 10/2010 06.9.2013 pokračuje 

          
aktualizačné Diecézny 

katechetický 
úrad, 
Bratislava 

Kurikulum predmetu katolíckeho náboženstva 15  15 

01/2012 27.2.2013 ukončil 



i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
1.Aktivity realizované z iniciatívy školy 

• Prvácka pasovačka v ŠKD 
• Návšteva dopravného ihriska v Galante, žiaci I. st., 2-krát  
• Výstavky kníh spojené s predajom 
• Vydávanie školského časopisu na WEB stránke školy 
• Tanečný kurz deviatakov spolu so žiakmi susednej školy ukončený Venčekom 
• Výstavka jesenných plodov a Tekvičkové strašidielka  
• Plavecký výcvik, žiaci I. st. 
• Pochovávanie basy, Šarkaniáda, ZOH netradične  v ŠKD 
• Deň zdravej výživy, Deň jablka 
• Prednášky o zdravej výžive 
• Finančná gramotnosť – výpočet úrokov, cien za služby, imaginárny obchod 
• Mikulášske tvorivé dielne a prezentácia na Vianočných trhoch v Tomášove  
• Vianočná Viedeň 
• Vianočné prekvapenie- darčeky pre rodičov 
• Zápis do 1. ročníka   
• Návštevy divadelných predstavení v Bratislave  
• Výlety a exkurzie II.stupňa 

Návšteva Centra pre liečbu drogových závislostí (Múzeum hodín vo Viedni, 
Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave, Čistička odpadových vôd 
Tomášov, Interaktívne vyučovanie v Mestkej knižnici Šamorín, Bratislava – Devín, 
Cesta mlieka PDP Budmerice  

• Deň detí: Exkurzie Dolný Kubín  ( Hájovňa P.O. Hviezdoslava) Výlet Györ, Vodný 
mlyn Kolárovo, Športové dopoludnia 
Malý Dunaj a mlyn v Jelke, Ekosystém lužných lesov 

• Exkurzie ŠKD – Remeselný dvor v Miloslavove, Výstava ovocia v Malinove, Letisko 
v Bratislave, Detské múzeum v Bratislave, Kaštiel v Tomášove, Eurovea - kino  

• Zber ekopakov, papiera a batérií  
• Ži a nechaj žiť, Zneužívanie moci- výchovný program, Komu sa nelení – vzdelávací 

program 
• Beseda s Evitou Urbaníkovou, Ako vzniká kniha  
• Beseda so psychológom na témy : Sám doma, Ako bojovať so stresom, Asertívne 

správanie, Ako sa učiť, Šikanovanie, Profesionálna orientácia v 9. roč. 
 
2. Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

• Úcta k starším – kultúrny program 
• Výročné schôdze spoločenských organizácií - kultúrny program 
• Výchovné koncerty 
• Deň narcisov 
• Výtvarné súťaže: Studňa Európy – ocenenie, Môj zážitok z bábkového divadla – 

ocenenie, Moja mama - ocenenie, Význam a využitie vody, Ilustrácia ľudovej 
rozprávky 

• Aranžovanie kvetov –SŠ v Malinove 
• Zbierky pre UNICEF 
• Deň Zeme – čistenie brehov Malého Dunaja, parkov v obci a školského areálu 
• Detský čin roka, Červené stužky – boj proti AIDS 
• Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Matematický klokan 
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• FyziQ, Olympiáda dejepisu  
• Zemepisná olympiáda, Európa v škole 
• Uvítanie novonarodených detí v obci- kultúrny program 

Aktivity boli vítané, lebo obohatili duševný život žiakov a zaktivizovali rodičov.  
 
i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 
 

Názov  
súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                             
dosiahnuté výsledky 

regionálne kolo krajské kolo celoslovenské kolo 
Matematická olympiáda 1.m M. Takáčová, 9.r. 

        A. Farkaš, 9.r  
3. m T. Polonec, 6.r. 
        M. Farkašová, 9.r.  

úspešní rieš. 
A.Farkaš 
M. Takáčová 

 

Pytagoriáda 1.m. K. Kovácsová 3.r 
2.m. T. Polonec, 6.r. 
        T. Holík 7.r. 
úspešní – 
        F. Múdry, 4.r. 
        R. Raygel, 4.r. 
        I.Kovács, 4.r. 
        D. Krajčovič 5.r 
        S. Bystrián, 5.r. 
 

  

Matematický Klokan   Úspešní 
V. Hukelová 1.r 
L. Krásnohorská 1.r 
N. Franková 1.r 
A. Borovičková 1.r 
S. Sedláková 2.r 
K. Kovácsová 3.r 
L. Hajas 3.r 
A. Franó 3.r. 
 

Dejepisná olympiáda 3.m. M. Farkašová 9.r.    
Geografická olympiáda 3.m. T. Polonec, 6.r. úspešný   

Názov  
súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                              
dosiahnuté výsledky 

regionálne kolo krajské kolo celoslovenské kolo 
    
Coca Cola - futbal 3. m. chlapci   
Malý futbal 1.m dievčatá 

 
2.m dievčatá 

 

Florbal 4.m chlapci ml. 
3.m dievčatá st. 

 
 

Hádzaná 6.m dievčatá 
6. m chlapci 
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 

Názov projektu Termín začatie 
realizácie projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

Ekoškola 2003 2004 Certifikát 
Zdravá škola 2003  Certifikát  
Zelená škola 2004 2005 Certifikát 
Zelená škola 2005 2006 Certifikát 
Mliečna liga 2003  Certifikát 
Správaj sa normálne 2005 2006  
Zelená škola 2006 2007 Certifikát 
Zelená škola 2007 2009 Certifikát 
Zelená škola 2009 2010  
Strom života 2008 2013  
Živá voda 2007 2013  
Povedzme to doma 2009 2011  
Zelené oázy 2009 2009  
Zo školských lavíc  
do haly Elán 

2006 2010  

Modrá škola 2010 2013  
Edulab 2012 2013  

 
 
V projektoch  Strom života a Modrá škola sa nám podarilo cez deti vplývať na rodičov 

tak, že sa aktívne podieľajú na enviromentálnych aktivitách školy. Odrazilo sa to aj v nižšom 
počte divokých skládok a v menšom množstve komunálneho odpadu obce. Stretli sme sa 
s pochopením rodičov v zberových aktivitách (papier, ekopaky, batérie). Starostlivosť o zeleň 
bola počas celého roka  v areáli školy. Pohyb detí sa rozvíja aktivitami na prestávkach, 
v telocvični a v mimovyučovacom čase na krúžkoch a v ŠKD. 
 Aby sme zabránili nárastu civilizačných chorôb medzi deťmi, rozhodli sme sa nabádať 
žiakov k zdravému stravovaniu. Zabezpečili sme vhodné zdravé výživne hodnotné teplé jedlo 
v ŠJ, čo sa prejavilo aj zvýšeným počtom stravníkov. Jeden deň v týždni je v školskej jedálni 
dňom zeleniny a ovocia v rámci projektu „ Ovocie do škôl“. Pôsobíme na žiakov, aby pili 
nesladené nápoje. 
 Veľké finančné prostriedky vynakladáme na hygienu a bezpečnú prevádzku školy. 
 
k) Údaje o kontrolnej a inšpekčnej činnosti 
 

Dňa 13.3.2013 bola informatívna školská inšpekcia zameraná na realizáciu 
celoslovenského testovania 9. ročníka ZŠ. Testovania sa zúčastnilo 36 žiakov. Jedna žiačka 
bola hospitalizovaná a nezúčastnila sa zo zdravotných dôvodov. Škola postupovala podľa 
pokynov a v jeho priebehu sa nevyskytli rušivé momenty.   

Dňa 26.6.2013 konal Inšpektorát práce Bratislava výkon inšpekcie so zameraním na 
posúdenie vybraných školských priestorov, ktoré sú elokovaným pracoviskom ZUŠ Ivánka 
pri Dunaji. Nedostatky neboli zistené a ZUŠ Ivánka pri Dunaji dostane súhlasné stanovisko 
k spôsobilosti elokovaných priestorov v objekte ZŠ Tomášov. 
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l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy 
 
 Škola využívala 12 učební, z toho 2 odborné (ŠKD, učebňa informatiky). Vyučovanie 
TEV prebieha trikrát týždenne v telocvični pod správou obecného úradu. Využívame aj 
školský areál a detské ihrisko. Na skvalitnenie vyučovacieho procesu sme nakúpili didaktickú 
techniku a nové učebné pomôcky. Na zamedzenie šírenia chorôb máme v triedach a na 
toaletách zásobníky tekutého mydla, utierok a toaletného papiera. Pri vstupe do budovy sú 
kvalitné rohože, ktoré nám pravidelne vymieňajú za čisté. Hygienické zariadenia sú 
opotrebované a zanesený je vnútorný rozvod vody a odpadu. Monitoring vonkajšieho potrubia 
ukázal havarijnú situáciu, ktorú bolo potrebné okamžite riešiť. Vďaka zriaďovateľovi bola 
havária do otvorenia nového školského roka odstránená.  
 
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy. 
      viď. príloha:  Správa o hospodárení za predchádzajúci rok  
 
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  
 
 Cieľom školy je rozvíjať komunikatívnosť v slovenskom jazyku, nemeckom jazyku 
a v anglickom jazyku. Používame učebnice Projekt Deutsch a Project. Pracovné zošity k nim 
si kupujú žiaci. Pre vysoký počet žiakov v triede, žiaci pracovali v skupinách. Využívali sme 
aj techniku – projektor, kazetový rekordér a interaktívnu tabuľu. V slovenskom jazyku sme sa 
zamerali na rozvoj čitateľských zručností a vyjadrovacích schopností žiakov. U tých, ktorí 
pracovali na sebe sa výsledky prejavili v dobrých známkach, v peknom vyjadrovaní 
a u deviatakov aj v úspešnom umiestnení na vybraných stredných školách. 
 Zručnosti práce s počítačmi sa u žiakov výrazne zlepšili. Na prvom stupni mali žiaci 
druhého až štvrtého ročníka informatickú výchovu a pracovali v jednom počítačovom krúžku. 
Na druhom stupni mali žiaci 5. až 9. ročníka informatiku. Počítače používali aj na iných 
vyučovacích hodinách a cez internet získavali doplňujúce informácie k vyučovaniu. 
 Zdravý životný štýl sa prelínal celým dianím školy. Starali sme sa o čistotu prostredia. 
Uteráky sme nahradili papierovými utierkami a používali sme tekuté mydlo. Dbali sme 
na pravidelné vetranie tried a o dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu. Stravovanie, pitný 
režim, plavecký výcvik a krúžková činnosť boli tými výraznými aktivitami, ktoré vhodne 
doplnili našu snahu o zníženie chorobnosti detí. Žiaľ, na počte zameškaných hodín pre 
chorobu sa to zatiaľ neprejavilo. 
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o) 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 

� demokratické riadenie 
� vysoká odbornosť pedagógov 
� stabilizovaný pedagogický kolektív 
� individuálny prístup k žiakom 
� spolupráca so školským psychológom 
� dobrá vnútorná klíma na škole 
� čistá a bezpečná škola 
� kvalitná práca s talentovanými žiakmi 
� dlhodobo dobré výsledky pri 

prijímaní žiakov na SŠ 
� korektná spolupráca v rámci PK 

a MZ 
� dostatok odbornej a pedagogickej 

literatúry cez RAABE a virtuálnu 
knižnicu 

� ŠKD od 630 – 1700 hod 
 
 
 

SLABÉ STRÁNKY 
� škola zohľadňuje dochádzanie žiakov 

z okolitých obcí, čo ovplyvňuje chod 
školy 

� nedostatočná motivácia žiakov 
k učeniu v rodinách 

� priestorové problémy 
 
 

 
 

PRÍLEŽITOSTI 
� dobré materiálno-technické 

vybavenie školy 
� úzka spolupráca s rodičmi a MŠ 
� humánny prístup k deťom 
� krúžková činnosť 
� úzka spolupráca so ZUŠ Ivánka pri 

Dunaji 
 

RIZIKÁ 
� nestále legislatívne prostredie 
� nedostatočné spoločenské 

ohodnotenie učiteľov 
� stály nedostatok učebníc, pracovných 

listov, metodických materiálov 
 
 

 
 
II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 
 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania neustále zlepšujeme. 
 Robíme všetko preto, aby bola škola čistá a bezpečná. Maľujeme, opravujeme, 
vylepšujeme, získavame nové, modernejšie vybavenie tried a kabinetov. 
  
b) Voľnočasové aktivity školy hradené z prostriedkov štátu sa tešili záujmu zo strany žiakov 
a rodičov. 
Žiaci pracovali v krúžkoch: Hudobný krúžok, Relaxačný krúžok, Moderný tanec,  
Zoznámenie sa s počítačom, Mladí redaktori, Športový krúžok, Hádzaná, Cvičenia 
z matematiky, Cvičenia zo slovenského jazyka, Biologicko - ekologický krúžok a krúžky 
v rámci ŠKD. 
 
Krúžková činnosť vhodne rozšírila vedomosti, zručnosti žiakov a posilnila v nich aj 
emocionálne cítenie. Pestrá činnosť lákala deti a vhodne vyplnila ich voľný čas. 
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c) Spolupráca školy s rodičmi je veľmi dobrá. Sú s nami v úzkom kontakte cez plenárne 
rodičovské združenie, individuálne konzultácie, telefonické a písomné oznamy a web-stránku. 
Aktívna je spoluúčasť pri akciách organizovaných školou a výborom rodičovského združenia. 
Rodičia žiakov 9. ročníka spolu s rodičmi žiakov susednej školy pripravili na záver tanečného 
kurzu Venček na vysokej spoločenskej úrovni.  
 
 
d) Vzájomné vzťahy medzi školou a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami. 
 Úzka je spolupráca školy so susednou školou. Vďaka spoločným priestorom riešime 
problémy a odstraňujeme nedostatky. Niektoré akcie organizujeme pre žiakov spoločne. 
Miestna materská škola nám kvalitne pripravuje deti do 1. ročníka, preto je samozrejmá 
spolupráca metodického združenia s ňou. Organizujú spoločné akcie MŠ a ZŠ tak, že deti v 
septembri prichádzajú do známeho prostredia a k známej p. učiteľke. 
 Prínosom je spolupráca so ZUŠ Ivanka pri Dunaji, ktorá má elokované pracovisko na 
našej škole. Rodičia vítajú túto možnosť, lebo takto šetria čas a peniaze. Žiaci rozvíjajú svoj 
talent vo výtvarnom a tanečno-dramatickom odbore.    
 Obec Tomášov ako zriaďovateľ sa podieľa na dobrej spolupráci so školou. Dáva nám 
k dispozícii kultúrny dom na výchovné koncerty a iné kultúrne podujatia bez úhrady ako aj 
telocvičňu na povinnú telesnú výchovu a krúžkovú činnosť žiakov. Niektoré hodiny literárnej 
výchovy sme odučili v miestnej knižnici, kde si žiaci môžu požičiavať knihy. So 
spoločenskými organizáciami v obci máme dobrú dlhoročnú spoluprácu v kultúrnej oblasti. 
Športový klub umožňuje škole niekoľkokrát ročne využiť ihriská. Zubná lekárka vykonáva 
pravidelné preventívne prehliadky. Zvýšenú chorobnosť detí konzultujeme s detskou 
lekárkou. 
 Problémy žiakov rieši školský psychológ, ktorý prichádza na školu jedenkrát za dva 
týždne. Má k dispozícii miestnosť, kde môže nerušene hovoriť s rodičmi a deťmi. Šetrí čas 
rodičom a  hľadá východiská z problémov, robí prednášky a praktické tréningy so žiakmi. 
 Ďalšou službou školy rodičom bola aj možnosť pobudnúť v relaxačnom krúžku ráno 
pred vyučovaním. Na žiadosť rodičov sme predĺžili prevádzku v ŠKD. Deti rady pracujú pod 
vedením tvorivých rúk vychovávateliek. 
 Vďaka všetkému, čo je zahrnuté v správe sa o našu školu zaujímajú aj rodičia 
z okolitých obcí, ktoré nepatria do nášho školského obvodu. Žiaľ kapacita školy je 
obmedzená. 
  


