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Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle dokumentov: 

1. Vyhláška 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 2014/2019. 

4. ŠkVP a iŠkVP pre ISCED1 a ISCED2. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce  metodického združenia, jednotlivých 

predmetových komisií a koordinátorov výchov a projektov. 

6. Vyhodnotenia plnenia plánu práce výchovnej poradkyne . 

7. Vyhodnotenia plnenia Výchovného programu školského klubu detí . 

8. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Tomášov. 

9. Správa o hospodárení školy za rok 2018.  
10. Ďalšie podklady z činnosti školy - výsledkové listiny predmetových olympiád a súťaží. 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Základnej školy v Tomášove za školský rok 2018/2019. 

 

 

 

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                           

4. Internetová adresa:  www.zstomasov.sk  

    e-mailová adresa  :  zstomasov@zstomasov.sk                                  

5. Zriaďovateľ:            Obec Tomášov  

 

 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Zuzana Sarková riaditeľ školy (menovaný od 1.7.2014) 

RNDr., Mgr. Imrich Bogár 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.  

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri ZŠ v Tomášove sa uskutočnilo 22. júna 2016, kedy sa 

začalo jej štvorročné funkčné obdobie.  

 

Členovia Rady školy pri ZŠ v Tomášove: 

 

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

  1. Katarína Lukovičová  predseda rodičov 

  2. Katarína Palčeková, Mgr.   rodičov  

  3. Erika Kovácsová, Ing.  rodičov 

  4. Agneša Mikócziová, Mgr  rodičov 

  5. Otília Lipková, Mgr. tajomník pedagogických zamestnancov 

  6. Dana Polyáková, Mgr.   pedagogických zamestnancov 

  7. Klaudia Árvová   nepedagogických zamestnancov 

  8. Katarína Tóthová   zriaďovateľa 

  9. JUDr. M. Beňová Makkiová  zriaďovateľa 

10. Irena Cséfalvayová   zriaďovateľa 

11. Ladislav Tvaruškó  zriaďovateľa 
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2018/2019: 

 

 
 

Rada školy pri ZŠ v Tomášove mala v školskom roku 2018/2019 dve zasadnutia. 

Rada školy pri ZŠ Tomášov na prvom zasadnutí prerokovala zmenu člena Rady školy pri ZŠ v 

Tomášove z radu zástupcov rodičov, Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018, predložený Školský vzdelávací program, 

Inovovaný školský vzdelávací program a Výchovný program ŠKD pri ZŠ  v Tomášove na 

školský rok 2018/2019. Na marcovom zasadnutí sa členovia Rady školy súhlasne vyjadrili 

k správe o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2018 a k  schválenému rozpočtu na rok 2019 

Predsedníčka rady školy oznámila prítomným, že zriaďovateľ školy, Obec Tomášov, dňa 

5.3.2019 vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ v Tomášove. Následne 

členovia RŠ a pán starosta dohodli postup a podmienky výberového konania v súlade so 

Štatútom RŠ. 

Rada školy vo funkcii výberovej komisie 16. apríla 2019 uskutočnila výberové konanie na 

vymenovanie riaditeľa školy a na základe výberového konania predložila zriaďovateľovi návrh 

na vymenovanie kandidáta do funkcie riaditeľa. 

 

 

 

 

      7.2. Údaje o metodickom združení a predmetových komisiách - poradných 

             orgánoch riaditeľa školy:  

 
 

 

Prehľad poradných orgánov riaditeľa školy:  

 

Pedagogická rada 

Metodické združenie učiteľov 1. – 4. ročníka  a ŠKD 

Predmetová komisia jazykov a humanitných predmetov  

Predmetová komisia prírodovedných predmetov a telesnej výchovy  

 

 
Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy: 

 

Na škole pracuje pedagogická rada, ktorá je najdôležitejším odborným poradným orgánom 

pedagogického riadenia školy. Zasadá každý mesiac, prerokúva, tvorí a schvaľuje dokumenty 

školy, hodnotí výchovno-vzdelávacie výsledky školy, udeľuje výchovné opatrenia a vyjadruje sa k 

aktuálnym otázkam činnosti školy. 

Zasadnutia metodických orgánov sa uskutočnili päťkrát. Postupujú podľa vypracovaného plánu 

činnosti, v ktorom sú rozpracované úlohy na školský rok. Prioritu práce metodických orgánov 

predstavujú analýzy dosiahnutých výsledkov žiakov a prijímanie opatrení na zlepšenie 

dosiahnutého stavu. Predmetové komisie a metodické združenie konzultujú účasť žiakov v 

jednotlivých predmetových olympiádach, súťažiach a projektoch. Zvýšená pozornosť sa venuje 

kooperatívnej činnosti a výmene skúseností medzi jednotlivými pedagogickými pracovníkmi školy, 

medzi pedagógmi, rodičmi a žiakmi, prezentácii činnosti školy na verejnosti, príprave exkurzií, 

výletov a pod.  
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b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2018/2019 

 

 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2018 Stav k 31. 8. 2019 

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. 2 - 44     2 - 40     

2. 2 - 40     2 - 39     

3 2 - 38     2 - 38     

4. 1 - 25     1 - 25     

5. 2 - 54     2 - 54     

6. 2 - 36     2 - 35     

7. 1 - 29     1 - 29  3   

8. 2 - 41  3   2 - 41     

9. 2 - 33     2 - 33     

p 16 - 340 - 3 5 139 16 - 338 - 3 5 137 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

      c.1. Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ: 

 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU/ z toho D 
PRIJATÍ / 

z toho D 

ODKLADY 

počet / z toho D 

NEZAŠKOLENÍ 

V MŠ 

počet  /z toho  D 

NEprijatí - Nástup 

do inej ZŠ 

počet / D 

SAMOSTATNÉ  

51/ 29 34 / 22 12 /  5 0  /  0 5  /   2 2 
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      c.2. 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 SOŠ* 

(maturitné 

odbory) 

SOŠ – 3.r. OU – 2.r. Zahraničie 

33 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

13 13 20 20 0 0 0 0 0 0 

*priemyslovky, zdravotná, obchodné a hotelové  akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké školy 

 

 

Žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ - spolu 5 žiakov: 

 

5. roč.:  Marian Kovaľ   - Gymnázium, Grösslingova, Bratislava 

  Veronika Vitálošová   - Bilinguálne španielske gymnázium F.G. Lorcu 

 

   

8. roč.:  Veronika Nagyová  - Súkromné gymnázium, Česká 10, BA  

Kristián Tvaruskó    - Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava 

 

 

 

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. roč. 
Počet žiakov, 

ktorí 

prospeli 

Počet žiakov, 

ktorí 

neprospeli 

1.A 22 22 0 

1.B 22 22 0 

 

 

 

Hodnotenie žiakov  2. – 4. ročníka: 

 

Ročník Trieda 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL CJ M Prvouka Vlastiveda Prírodoveda Ø triedy 

2. 2.A 1,52 - 1,33 1,05 - - 1,30 

2. 2.B 1,50 - 1,33 1,11 - - 1,31 

3. 3.A 1,50 1,35 1,45 - 1,25 1,15 1,34 

3. 3.B 1,83 1,39 1,56  1,39 1,50 1,53 

4. 4.A 1,56 1,48 1,72 - 1,40 1,24 1,48 

Ø  jedn. 

predmet 
 1,58 1,41 1,48 1,08 1,35 1,30 1,39 
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  e.2.   II. stupeň základnej školy 

 

 

Roč. Tr. 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL CJ1 CJ2 DEJ GEG OBN  MAT FYZ CHE BIO 

 

THD VYV HUV TSV NBV/ETV 
Ø 

triedy 

5. 5.A 2,04 1,64 - 1,46 1,75 - 1,96 - - 1,57 - - - - - 1,74 

5. 5.B 1,85 1,73 - 1,85 1,88 - 1,88 - - 1,50 - - - - - 1,78 

6. 6.A 1,53 1,88 - 1,94 1,88 1,18 2,35 2,00 - 2,12 - - - - - 1,86 

6. 6.B 1,88 2,29 - 2,06 2,12 1,41 2,00 2,06 - 1,82 - - - - - 1,95 

7. 7.A 2,45 2,28 1,66 2,21 2,45 1,31 2,28 2,45 1,86 2,17 - - - - - 2,11 

8. 8.A 2,04 1,88 1,65 2,00 1,96 1,13 1,96 1,92 2,13 1,79 - - - - - 1,85 

8. 8.B 1,94 2,33 1,73 2,00 1,94 1,13 2,38 2,19 2,31 1,94 - - - - - 1,99 

9. 9.A 1,94 2,06 1,56 1,44 1,50 1,00 2,00 1,63 1,56 1,69 - - - - - 1,64 

9. 9.B 1,71 1,82 1,59 1,41 1,47 1,00 1,76 1,24 1,53 1,94 - - - - - 1,55 

Ø  jedn. 

predmet. 
1,93 1,99 1,64 1,82 1,88 1,16 2,06 1,93 1,88 1,84 - - - - - 1,82 

 

Na základe analýzy možno prospech žiakov školy hodnotiť pozitívne, nakoľko 

s vyznamenaním prospelo 46,4 % žiakov, prospelo veľmi dobre 17,8 % žiakov, prospelo 

35,2 % žiakov a neprospelo 0 % žiakov. Neklasifikovaní boli dvaja žiaci – 0,6 % (štúdium 

v zahraničí). 

 

 

      e.3. Výsledky externých meraní v školskom roku 2018/2019 

 

Celoplošné testovanie žiakov 5. ročníka  - Testovanie 5-2018: 

Výsledky testovania vedomostí našich žiakov z I. stupňa môžeme hodnotiť ako veľmi dobré, v 

MAT aj v SJL sme opäť dosiahli lepšie výsledky, ako je národný priemer. 

 

Ročník 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

Matematika 

Ø v SR v %  

Matematika 

Ø triedy 

v %  

Slovenský 

jazyka Ø v SR 

v %  

Slovenský 

jazyk Ø 

triedy v %  

5. 54 54 59,3 69,9 58,4 61 

 

   

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka  - Testovanie 9-2019: 

Výsledky testovania deviatakov z MAT a zo SJL môžeme tiež hodnotiť ako veľmi dobré, 

v oboch predmetoch sme dosiahli lepšie výsledky ako je celonárodný priemer, v MAT až 

o 11,1 % a v SJL o 5 %. 

 

 

Ročník 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

Matematika 

Ø v SR v %  

Matematika 

Ø triedy 

v %  

Slovenský 

jazyka Ø v SR 

v %  

Slovenský 

jazyk Ø 

triedy v %  

9. 33 33 63,1 74,2 62,3 67,3 
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f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2018/2019 

 

I. stupeň       II. stupeň 

 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

1. 
1.A 

1.B 

iŠkVP - ISCED 1 – rozšírenie 

a prehĺbenie obsahu prvouky a 

nový učebný predmet Pohyb 

a pobyt v prírode. 

 

2. 

 

2.A 

2.B 

iŠkVP - ISCED 1 – rozšírenie 

a prehĺbenie obsahu SJL, MAT a 

nový učebný predmet Tvorivé 

písanie. 

3. 
3.A 

3.B 
iŠkVP - ISCED 1 – rozšírenie 

a prehĺbenie obsahu SJL a MAT. 

4. 4.A 
iŠkVP - ISCED 1 – rozšírenie 

a prehĺbenie obsahu SJL. 

 

 

 

 

 

g)   Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

       pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie. 

 

 

Počet zamestnancov Základnej školy spolu 33 

 z toho pedagogický zamestnanci  (PZ) 28 

 z toho nepedagogický zamestnanci (NZ) 5 

 
učiteľ 

vychovávateľ 

ŠKD 

asistent 

učiteľa 

Z počtu PZ - 28 22 5 1 

z toho    -  kvalifikovaní PZ 20 3 1 

              -  nekvalifikovaní PZ 2 2 - 

                         z toho   -  dopĺňajú si vzdelanie 1 2 - 

    

 THP školník upratovačky 

Z počtu NZ - 5 2 1 2 

  

Počet odborných zamestnancov ZŠ 0 

 

Keďže sme malá škola, niektoré predmety sa vyučovali neodborne učiteľmi, ktorí predmety 

učia dlhšie a majú k nim vzťah a dostatočné vedomosti.  

Z 28 pedagogických zamestnancov  pracovalo na plný úväzok 21 učiteľov, 5 vychovávateľky 

a 1 asistentka učiteľa. Na čiastočný úväzok pracovala 1 učiteľka.  

 

 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

5. 
5.A 

5.B 

iŠkVP - ISCED 2 -
rozšírenie a prehĺbenie obsahu 

ANJ, MAT a VYV.  

6. 
6.A 

6.B 

iŠkVP - ISCED 2 -
rozšírenie a prehĺbenie obsahu 

ANJ, MAT, DEJ a GEG. 

7. 
7.A 

 

iŠkVP- ISCED 2 -rozšírenie 

a prehĺbenie obsahu NEJ,  

MAT a DEJ. 

8. 
8.A 

8.B 

iŠkVP - ISCED 2 -
rozšírenie a prehĺbenie obsahu 

NEJ, MAT. 

9. 
9.A 

9.B 

ŠkVP - ISCED 2 -rozšírenie 

a prehĺbenie obsahu CJ2, 

MAT,  CHE, BIO, DEJ, GEG, 

OBN, NBV/ETV, a TSV. 
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Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov: 

 

 

 

č. 1. stupeň odborne neodborne 

1. Slovenský jazyk a literatúra 60 - 

2. Anglický jazyk 3 12 

3. Matematika 32 - 

4. Informatika/Informatická výchova 5 - 

5. Prvouka 8 - 

6. Prírodoveda 4 - 

7. Vlastiveda 2 2 

8. Etická výchova 3 - 

9. Náboženská výchova 7 - 

10. Pracovné vyučovanie 3 - 

11. Hudobná výchova 6 1 

12. Výtvarná výchova 11 - 

13. Telesná a športová výchova /  Telesná výchova 14 - 

14. Pobyt a pohyb v prírode 2 - 

15. Tvorivé písanie 2  

 2. stupeň odborne neodborne 

1. Slovenský jazyk a literatúra 44 - 

2. Prvý cudzí jazyk - ANJ 21 24 

3. Druhý cudzí jazyk - NEJ 14 - 

4. Matematika 35 10 

5. Informatika - 11 

6. Fyzika 4 7 

7. Chémia 10 - 

8. Biológia 14 - 

9. Dejepis 16 - 

10. Geografia 15 - 

11. Občianska náuka 5 2 

12. Etická výchova 3 1 

13. Náboženská výchova 6 - 

14. Technika - 11 

15. Hudobná výchova 3 4 

16. Výtvarná výchova 2 7 

17. Telesná a športová výchova 20 - 

 

  

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy v šk. r. 2018/2019 

 

 

 

 
meno 

druh 

vzdelávania 

1.  Mgr. Imrich Bogár aktualizačné 

2. Mgr. Zuzana Sarková aktualizačné 

Predmet 

Týždenný počet odučených 

hodín pedagogickými 

zamestnancami 
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3. Silvia Vinczeová kvalifikačné 

4. Stanka Franková kvalifikačné 

 Stanka Franková aktualizačné 

5. Mgr. Sergej Minčík aktualizačné 

6. Mgr. Silvia Rajnohová kvalifikačné 

7. Bc. Monika Prokopová atestačné 

 Bc. Monika Prokopová aktualizačné 

8. Bc. Zdenka Fülöpová aktualizačné 

9. Mgr. Jana Genšiniaková aktualizačné 

10. Mgr. Renata Havrilová aktualizačné 

11. Mgr. Henrieta Chrzanová aktualizačné 

12. Mgr. Marian Katuš aktualizačné 

13. Mgr. Ivona Pilinská aktualizačné 

14. Mgr. Viera Seidlová aktualizačné 

15. Monika Stupková aktualizačné 

16. Mgr. Alexandra Staňová aktualizačné 

17. Mgr. Lucia Tvarušková aktualizačné 

 

 

 

i)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

   

Výchovno-vzdelávacie exkurzie 

 

 DOD SPoPS J. Gagarina, Bernolákovo 

 Návšteva Mliečnej farmy - Veselé 

 Exkurzia Červený kameň 

 Exkurzia do Viedne – Dom mora 

 Múzeum holokaustu, Sereď 

 Exkurzia Bratislavský hrad – Výstava: 100 rokov hravej architektúry 

 Exkurzia Kittsee, Zámok Schloss Hpf 

 Exkurzia Viedeň, Kunsthaus 

 Exkurzia na Gazdovský dvor, Pusté Úľany, ŠKD 

 Exkurzia na Bratislavský hrad 

 

 

 

Divadelné predstavenia a výchovné koncerty 

 

 Eco Recykluj Tour, Th. Puskailer 

 Výchovný koncert „Neužitočná moc masmediálneho priemyslu“ 

 BBD – Snehová kráľovná, 1. stup. 

 BBD – Príšerka Charlie 

 

 

 

Výchovno-vzdelávacie projekty  

 

 Návšteva dopravného ihriska v Galante, žiaci I. st. 

 Mliečny fond – projekt - Adoptuj kravičku  
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 E – testovanie 5. ročníka, NÚCEM 

 Komparo , 9.B 

 Prednáška – Pravda o drogách. 

 Grantový program BVS „Naučme sa viac o vode“ 

 Európsky týždeň športu na školách - štafetový a florbalový maratón 

 Zber papiera 2x do roka 

 Projekt  JA Viac ako peniaze – FIG 

 Prednáška CPPP a P Senec – Ako sa učiť? 

 Česko - slovenský projekt "Záložka do knihy spája školy" 

 Kampaň "Červené stužky" - boj proti AIDS 

 Prednáška CPPP a P Senec – Tvorivo v škole 

 Prednáška CPPP a P Senec – Predsudky vs. tolerancia 

 Športové hry a orientácia v prírode – ŠKD 

 Podujatie k Medzinárodnému dňu školskej knižnice „Čarovný svet rozprávok“ 

 Prednáška OR PZ Pezinok – Doprava v kocke 

 Projekt Čitateľský oriešok 

 Moja prvá škola – Kozmix   

 Prednáška OR PZ  Pezinok – Trestnoprávna zodpovednosť 

 Projekt – Hravý architekt 

 CPPP a P Senec – preventívna skupina – šikanovanie, 4.A, 4 x 

 Pilotné testovanie žiakov 9. roč, NÚCEM 

 Výchovný koncert –Dr. Zembolí (ekológia) 

 Výchovný koncert – Trinásta komnata 

 Veľkonočné zvyky našich predkov – Matica slovenská 

 Prednáška OR PZ Pezinok – Nástrahy na železniciach 

 Projekt AIESEC - native stážisti na hodinách ANJ 

 Tanečné vystúpenie Tan. školy E. Jacyovej, KD Senec 

 Výchovný koncert, angl.-slov. divadelná rozprávka Pinocchio 

 Projekt „Krimichémia“, BA, Slovnaft 

 Prednáška CPPP a P Senec – Sebapoznanie 

 Vystúpenie sokoliarov 

 Prednáška CPPP a P Senec – Čas premien, Na štarte k mužnosti 

 Projektový deň rozvoja finančnej gramotnosti 

 Zber použitých prenosných batérií 

 

 

 

Školské aktivity a súťaže 

 

 Slávnostné odovzdanie multifunkčného športového ihriska 

 Týždeň zdravej výživy 

 Tvorba školského časopisu Junior na web -e  školy, aj v tlačenej forme 

 Prvácka pasovačka - ŠKD 

 Vysielanie školského rozhlasu 

 Šarkaniáda - ŠKD 

 Pravidelné organizovanie zberu papiera 

 Vianočná akadémia v KD s pozvaním rodičov a priateľov školy 

 Venček - tanečný kurz spoločenského tanca 
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 Školský žiacky parlament - Súťaže o najkrajšiu triedu, najkrajšiu nástenku, o najviac 

zjedených jabĺk, súťaž v separovaní odpadu... 

 Príprava kultúrnych programov na akcie školy aj obce Tomášov (Uvítanie do života, 

Úcta k starším, Otvorenie adventných trhov, návštevy, Deň učiteľov, fašiangy,  Zväz 

invalidov, Červený kríž, Deň matiek ..... ) 

 Fašiangy – maškarný ples v ŠKD 

 Príprava akadémie ku Dňu matiek 

 Návšteva predškolákov z MŠ v Tomášove v škole - otvorené hodiny, výchovno-

vzdelávacie bloky  

 Návšteva prváčikov v MŠ, súťaživé hry 

 "Beh zdravia" - propagácia zdravého životného štýlu 

 Mliečny fond Adoptuj kravičku – Slávnostné odovzdávanie interaktívnej tabule 

 Medzinárodný deň jabĺk 

 Výstavka jesenných plodov a dekorácií 

 "Deň Zeme" - čistenie areálu školy a obce 

 Výstavky kníh v školskej knižnici spojené s predajom 

 Burza detských kníh  

 Dopravná výchova na školskom dopravnom ihrisku 

 Bohatá činnosť ŠKD - zimné hry v prírode, bylinky - zásady bezpečného správania na 

cestách, ... 

 Súťaž o najkrajšiu nástenku - Európsky týždeň proti drogám 

 Šachový turnaj školy 

 Školský projekt - Zdravý životný štýl a finančná gramotnosť- príprava zdravých 

pokrmov, estetická úprava a ochutnávka, rozpočet. 

 Medzinárodný olympijský deň – návšteva Tibora Linku 

 

 

Ďalšie aktivity, do ktorých sa škola zapojila: 

 

 Adventné trhy v obci  

 Projekt spoločnosti RAJO - zabezpečenie mliečnej desiaty pre deti prostredníctvom 

samoobslužného mliečneho automatu  

 "Deň narcisov" - zbierka v obci na boj proti rakovine 

 "Deň Zeme" – čistenie parkov v obci  

 "Detský čin roka" -detská porota 

 Projekt "Tehlička" - humanitárny projekt na pomoc deťom a mladým ľuďom v menej 

rozvinutých krajinách a regiónoch  

 Biela pastelka, v spolupráci so ZŠ s VJM 

 

 

 

Odborné výcviky 

 

 plavecký výcvik na 1. stupni ZŠ, Plaváreň Slovnaft 

 lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka Vrátna 

 Škola v prírode - Heľpa 

 

 

Školské výlety 

 

 Návšteva mesta Mikulov (v spolupráci s SZTP a obcou Tomášov) 

 ZOO v Bratislave 
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 Malkia park, Orechová Potôň 

 Školský výlet Skalica 

 Bratislava, hl. mesto 

 Školský výlet Lednice, CZ 

 Vydrovo, železnička 

 Bratislava –plavba loďou po Dunaji 

 

 

 

Súťaže, do ktorých sa škola zapojila: 

 

 Školské a okresné kolá predmetových olympiád a súťaží - MAT, SJL, ANJ, NEJ, 

DEJ, GEG, CHE, NBV  

 Pytagoriáda 

 Medzinárodná súťaž Matematický klokan 

 Hviezdoslavov Kubín - súťaž v prednese 

 Šaliansky Maťko - súťaž v prednese povestí  

 Výtvarná súťaž "Čitateľský oriešok" 

 Výtvarná súťaž "Biblia očami detí a mládeže" 

 "Všetkovedko"  

 Výtvarná súťaž „Červené stužky“ – najkrajšia pohľadnica 

 Šachový turnaj v Senci, v Novej Dedinke 

 Súťaž v aranžovaní kvetov - SOŠ záhradnícka Malinovo 

 Športové súťaže 

 Organizácia okresného kola futsalu  

 

 

i.1)  Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach: 

Názov  

súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 
regionálne kolo krajské kolo celoslovenské kolo 

Matematická olympiáda 1.m - M. Kovaľ, 5.B 

2.m -  M. Kovaľ, pre 6.roč.   

 

ÚR (úspešný riešiteľ): 

G. Kerényiová, 9.A 

L. V. Gášpárová, 9.A    

  

Pytagoriáda 1.m. – M. Kovaľ, 5.B pre 

5.r. 

1.m -  M. Kovaľ, 5.B pre 

6.r. 

 

2.m – T. Psársky, 6.B 

 

ÚR (úspešný riešiteľ): 

S. Lengyelová, 3.A 

M. Lipka, 3.B 

V. Petrovski, 3.B 

Z. Kovaľová, 3.B 

T. Šataník, 4.A 

V. Radová. 4.A 

 5.m -  M. Kovaľ, 5.A 

kategória - pre 6.r. 
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N. Lajstríková, 4.A 

N. Psársky, 5.A 

P. Cseri, 5.B 

   

Matematický klokan   zapojených 107 

žiakov 

100% riešiteľ : 

M. Kovaľ – 5.B 

 

ÚR – 9 žiakov 

Všetkovedko Zapojených 32 žiakov 2.-4. 

ročníka 

ÚR – 6 žiakov 

 

  

Olympiáda zo SJL zúčastnili sme sa 

  

  

Olympiáda z DEJ ÚR (úspešný riešiteľ): 

V. Nagyová, 8.A 

K. Tvaruskó, 8.A 

 

  

Olympiáda z GEG  

ÚR (úspešný riešiteľ): 

G. Kerényiová, 9.A 

 
  

  

Olympiáda z ANJ ÚR (úspešný riešiteľ): 
L.V. Gášpárová, 9.A 

 

  

Olympiáda z CHE 1.m – G. Kerényiová, 9.A 

 

ÚR (úspešný riešiteľ): 

V. Nagyová, 8.A 

V. Hajdu, 8.A 

K. Tvaruskó, 8.A 

1.m – G. 

Kerényiová, 

9.A 

 

- 

Olympiáda z NEJ 

 

 

3.m – V. Hajdu, 8.A 

 

  

Biblická olympiáda ÚR (úspešný riešiteľ): 

M. Kovaľ, 5. B 

P. Cseri, 5.B 

 

  

Hviezdoslavov Kubín 

 

bez umiestnenia 

   

Šaliansky Maťko 2.m – L. Gibalová, 6.A 
 

  

Slávik Slovenska -  

 

  

Slovenský červený kríž 

DMZ 
- 

  

Súťaž v aranžovaní 

kvetov - SOŠ Malinovo 

3.m – M. Jávorková, 9.A 
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i.2)  Dosiahnuté výsledky v športových súťažiach: 

 

 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých sa škola zapojila  

 

o E-test  -  Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s 

využitím elektronického testovania  
Projekt znamená súbor aktivít zameraných na zavedenie systému elektronického testovania a 

vybudovanie databázy úloh a testov zo všeobecno-vzdelávacích predmetov za účelom vytvorenia 

predpokladov na efektívne hodnotenie úrovne vedomostí žiakov s následným využitím výsledkov 

ako podkladov na zjednocovanie požiadaviek na kvalitu vyučovania všetkých typov škôl a analýzu 

stavu a potrieb zvyšovania potrieb vzdelávania. Ide o dlhodobý projekt Národného ústavu 

certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).  

 

 

o Strom života 

Žiaci plnia programy environmentálnej výchovy, ktoré sa zameriavajú na tému čistoty 

ovzdušia, na tému vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzitu, na tému globálneho 

otepľovania a spotreby energie a na tému ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva. 

Mladší žiaci I. stupňa v rámci projektu  plnia  úlohy uverejnené na portáli Stromu života - 

Stromáčik, súťaže Envitalent, zapájajú sa do výtvarných súťaží. 

Niektorí žiaci II. stupňa  pod vedením pedagóga založili Klub Stromu života a ako klubáci sa 

tiež zapájajú do súťaží uverejnených na portáli stromu života, ako "Zrkadlo duše" - fotografická 

súťaž prírodnej kompozície. Veľký záujem majú žiaci o absolvovanie workshopov na rôzne 

témy.  

 

Názov súťaže - šport 
Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 
regionálne kolo krajské kolo celoslovenské kolo 

Cezpoľný beh -   

Basketbal - dievčatá -   

Basketbal - chlapci 4. miesto   

Vybíjaná - najmladší  ž. -   

Vybíjaná - dievčatá -   

Volejbal - CH 4. miesto   

Volejbal - D -   

Florbal - dievčatá 2. miesto   

Florbal - chlapci 1. miesto 4. miesto  

Futsal - chlapci 2. miesto   

Futbal Cup - D 3. miesto   

Futbal Cup - CH reprezentovali   

Hádzaná   - dievčatá    

McDonalds Cup  3. miesto   

OK Atletika: 

beh na 60 
 

1. miesto – L. Hajas 

 

L. Hajas, účasť  

OK Šach, Senec 3.m – L.K. Gábrišová, 5. A 
L.K. Gábrišová, 

5. A, účasť 
 

Šach - priateľský turnaj 

Nová Dedinka 

reprezentovali  
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o Projekt Educate Slovakia  

Projekt Educate Slovakia je organizovaný pod záštitou Ministerstva školstva prostredníctvom 

AIESEC, ktorá je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Je  zameraný 

na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania mládeže prostredníctvom 

ddsssmedzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu. 

Pozostáva z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého prichádzajú stážisti z rôznych častí 

sveta viesť prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za aktívneho používania anglického 

jazyka rozvíjajú u žiakov sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Projekt sme 

na našej škole realizovali  v dňoch 4. – 15.2.2019 . S našimi žiakmi pracovali stážisti z Ukrajiny 

a Turecka. 

 

 

o Záložka do knihy 
Aj v školskom roku 2018/2019 sme sa prihlásili do  9. ročníka česko – slovenského projektu 

Záložka do knihy spája školy. Tohto ročnou témou je: ,,Rozprávky, bájky, povesti a príbehy 

nepoznajú hraníc.“ A tak sa na hodinách VYV, PVC, VUM vyrábali pekné záložky. Žiaci našej 

školy vytvorili 165 záložiek ( ľubovoľnou technikou). Záložky sme poslali pridelenej 

partnerskej škole Súkromná ZŠ Žilina. Cieľom tohto projektu je podporiť záľubu v čítaní, 

nadviazanie kontaktov a priateľstva medzi školami a v neposlednom rade rozvoj čitateľskej 

gramotnosti žiakov. 

 

o Červené stužky 
Aj tento školský rok sme sa zapojili do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa 

boja proti AIDS, s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a k zdraviu 

a  životu druhých. 

 Žiaci 2. stupňa  diskutovali s koordinátorom prevencie o problematike AIDS/HIV. 

Dozvedeli sa, čo znamená AIDS a  HIV, ako sa prenáša, čo spôsobuje HIV a aj ako ho 

možno diagnostikovať. 

 Žiaci siedmeho ročníka na informatike tvorili prezentácie na tému HIV/AIDS . 

 Vytvorila sa nástenka venovaná problematike AIDS/HIV, kde sa deti mohli dozvedieť 

spôsoby prenosu AIDS/HIV a aj spôsoby, ktorými sa nemožno  nakaziť. 

 Cez školský rozhlas si všetci žiaci pripomenuli 1. december: Svetový deň boja proti 

AIDS/HIV. 

 Zavŕšenie celej kampane prebehlo 30.11.2018 v telocvični, kde učitelia spolu so 

žiakmi školy vytvorili „Živú“ červenú stužku. 

 

o Zbieram baterky 

Celoštátny program pre ochranu životného prostredia. Zameriava sa na separovanie odpadu a 

zber použitých prenosných batérií a akumulátorov. 

 

o Projekt HRAVÝ ARCHITEKT  
je zameraný na zoznamovanie sa detí s architektúrou a to nevtieravou, hravou a zábavnou 

formou. Podstatou projektu je, aby sa deti naučili architektúru vnímať a aby jej rolu chápali 

v živom mestskom organizme. Projekt je prostredníkom pre vytváranie vrelého vzťahu detí 

k vlastnej obci, mestu, k okoliu, kde žijú. Prihlásenie sa do projektu: 17.12.2018. Workshopy 

sa uskutočnili  30.01.2019 v priestoroch školy – v 3. B triede. Časový priebeh - 4 vyučovacie 

hodiny. Jedno rázové intenzívne kreatívne dielne prebehli pod vedením odborníkov z oblasti 

architektúry „JANČINA architekti“ so žiakmi 3.A a 3.B triedy. Žiaci v priebehu predpoludnia 

vytvorili 3D makety jednotlivých budov z nášho okolia, z ktorých si postavili mestečko. Na 

nasledujúci týždeň dňa 08.02.2019 si organizátori zobrali pripravené modely na výstavu do 
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Bratislavy na Západnú terasu Bratislavského hradu. Dňa 21.02.2019 si tretiaci v rámci 

exkurzie pozreli výstavu 100 rokov hravej architektúry  v Bratislave na Bratislavskom hrade. 

kde boli vystavené ich modely. 

 

o Čitateľský oriešok (v tomto školskom roku  - Čitateľský oriešok 5) 

Súťaž prebehla v ročníkoch 2.- 4. na prvom stupni od novembra 2018 do konca apríla 2019. 

Zapojili sa žiaci z 2.A, 2.B, 3.A, 3.B a 4.A triedy. Písomné hárky a výkresy boli zaslané 22. 

január 2019 na adresu nakladateľstva: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 – 14, 

811 08 Bratislava. Dňa 19.02.2019 boli zverejnené najlepšie výkresy z jednotlivých škôl podľa 

kategórií na Facebooku RAABE Do 23.03. 2019  sa mohlo hlasovať, lajkovať, za vybrané 

práce. Z našej školy postúpili do užšieho finále práce žiakov: Liana Makay 2.A, Martina 

Štrasser  2.A, Lara Lukácsová 3.B, Matúš Múčka 4.A. 

Vyhodnotenie súťaže prebehlo v priebehu apríla 2019 . Práce našich žiakov nedostali 

dostatočne vysoký počet lajkov, nezískali žiadne ocenenie a neboli ani ocenené vybranými 

výtvarníkmi. Projekt bol ukončený v Bratislave -  odovzdávaním cien  - v apríli 2019. 

 

 

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

 

V školskom roku 2018/2019 škola nemala inšpekciu. 

 

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy 

 

 Škola využívala v školskom roku 2018/2019 13 pôvodných učební a 6 nových učební, 

ktoré škola získala nadstavbou a prístavbou ZŠ v rámci rozšírenia jej kapacít. Stavbu realizoval 

Obecný úrad Tomášov, dokončená bola v júni 2018 a 26.6.2018 sa uskutočnilo jej slávnostné 

otvorenie. Žiaci prvého ročníka boli presťahovaní do budovy školy na Školskej ulici a Obec 

Tomášov požiadala o zrušenie Elokovaného pracoviska školy na Mierovej ulici. 

Z 19 učební škola 16 využívala ako kmeňové triedy, 1 ako odbornú učebňu informatiky a dve 

menšie učebne sa využívali najmä na  vyučovanie delených hodín cudzieho jazyka. Tieto 

učebne sú plánované ako odborné učebne (CHEM-BIO, Jazyková), ich vybudovanie pripravuje 

Obec Tomášov.  

Vyučovanie telesnej a športovej výchovy prebiehalo trikrát týždenne v telocvični, ktorá je v 

správe obecného úradu a v priaznivom počasí škola využívala aj obnovené futbalové ihrisko, 

bežeckú dráhu 250 m a doskočisko na skok do diaľky. V októbri 2018 bolo na školskom dvore 

vybudované nové moderné multifunkčné ihrisko s účelnými prístupovými chodníkmi. Žiaci ho 

využívali na rôzne športové aktivity (futbal, hádzaná, basketbal, volejbal, vybíjaná, ringo, 

nohejbal), čo im umožnilo efektívnejšiu prípravu na súťaže, do ktorých sa škola zapojila a 

telocvikárom kvalitnejšie odučenie hodín telesnej výchovy. 

Na vyučovanie dopravnej výchovy výborne poslúžila asfaltová plocha s dopravným značením 

a mobilné vozíky pre deti, ktoré nám zakúpil výbor rodičov.  

Činnosť ŠKD prebiehala v kmeňových triedach, nakoľko žiadne iné priestory škola nemá.  

Ďalej je tu vybudovaný altánok, ktorý sme využívali ako triedu v prírode na vyučovanie, ako aj 

na voľno časové aktivity v ŠKD. Pre hodiny telocviku a športovanie detí v ŠKD sme tiež 

využívali multifunkčné detské ihrisko,.  

V areáli školy je Školská jedáleň pre žiakov a zamestnancov školy, ktorá je v správe Obce 

Tomášov.  

Vybavenie didaktickými prostriedkami je na dobrej úrovni. Na vyučovaní sme využívali 10 

interaktívnych tabúľ, 20 stolových počítačových zostáv, 50 notebookov,  6 projektorov, 4 CD 

prehrávače a vizualizér. Na pravidelné vysielanie, oznamy a rôzne školské aktivity sme 

využívali školský rozhlas, prenosné ozvučovacie zariadenie a internet zabezpečený v celej 

budove školy. 
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Pre skvalitnenie vyučovacieho procesu sme opäť rozšírili škálu učebných pomôcok tradičných 

aj moderných, ako sú  edukačné mapy, názorné pomôcky, športové náradie, ale aj moderný 

edukačný softvér.   

Ako moderná škola sme využívali elektronickú žiacku knižku a elektronickú triednu knihu.  

Pre zabezpečenie hygieny sme v triedach a na toaletách používali zásobníky tekutého mydla, 

utierok a toaletného papiera.  

Z finančných prostriedkov rodičov a školy boli na chodby zakúpené ďalšie šatňové skrinky pre 

žiakov 1. stupňa a všetkých žiakov 2. stupňa, z dôvodu, že škola nemá šatňové priestory a v 

doteraz využívaných priestoroch auly Obec Tomášov zriadila výdajňu obedov, z dôvodu 

nedostatočnej kapacity ŠJ.    

 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy. 

      viď. príloha:  Správa o hospodárení za predchádzajúci rok 2018. 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

      rok a vyhodnotenie jeho plnenia.  

 

 

Ciele v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

Sústavným skvalitňovaním podmienok pre výchovno-vzdelávací proces a uplatňovaním 

individuálneho prístupu k žiakom  

 rozvíjať čitateľskú gramotnosť a komunikatívnosť žiakov 

plnenie cieľa: využitie disponibilných hodín na posilnenie vyučovania SJL, vzdelávanie 

pedagógov v danej oblasti prostredníctvom MPC BA, uplatňovanie tvorivých a inovatívnych 

metód vyučovania, zavádzanie interaktívnych aktivít  prostredníctvom internetových portálov, 

vypracovanie a realizácia školského projektu na rozvoj čitateľskej gramotnosti, príprava a účasť 

na recitačných súťažiach, aktivity v školskej knižnici, prezentovanie vlastných kníh, príprava a 

účasť na olympiáde zo SJL, zapojenie s do projektov - Záložka do knihy spája školy, Čitateľský 

maratón, ...  

 rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov v cudzích jazykoch - ANJ, NEJ 

plnenie cieľa: moderné učebnice, pracovné zošity a doplnkové výukové prostriedky k nim, 

vyučovanie s native stážistami (cudzinci neovládajúci slovenský jazyk), aplikovanie činnostne 

zameraného prístupu k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov a venovanie pozornosť 

inovatívnym metódam a formám výučby, využitie disponibilných hodín na posilnenie 

vyučovania CJ, delenie hodín, príprava a účasť žiakov na školských a okrasných kolách 

olympiád v cudzích jazykoch  

 rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov 

plnenie cieľa: návšteva Národnej banky Slovenska v Bratislave, vzdelávanie pedagógov zboru 

prostredníctvom  vzdelávacích aktivít MPC v danej oblasti, plnenie cieľov Národného 

programu rozvoja finančnej gramotnosti v rámci prierezových tém na rôznych vyučovacích 

hodinách, orientovanie sa na praktické úlohy zo života (príprava rozpočtu na oslavu narodenín, 

tvorba vlastného finančného plánu, ...), zapojenie sa do projektu „JA viac ako peniaze“ 

 podporovať osvojenie zdravého životného štýlu 

plnenie cieľa: príprava zdravých jedál, organizovanie súťaží a ochutnávok ovocných a 

zeleninových jedál, prezentácia školských projektov s danou tematikou, nástenky, besedy, 

aktivity na Deň mlieka, Deň jablka, zavedenie zdravej desiatej, 
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organizovanie školských turnajov, príprava a účasť na športových súťažiach v školských, 

okresných aj vyšších kolách, organizácia školy v prírode, lyžiarskeho výcviku a plaveckého 

výcviku, zavedenie predmetu pobyt a pohyb v prírode, ponuka športových krúžkov 

 rozvíjať gramotnosť žiakov v oblasti IKT 

plnenie cieľa: využívanie informatickej učebne, aj inej didaktickej techniky, ako  

projektor, kazetový a CD rekordér, interaktívne tabule, vzdelávacie portály, notebooky a 

vizualizér nie len na hodinách informatiky, činnosti orientované na vyhľadávanie informácií, 

ich spracovanie a prezentácia   

 vychovávať žiakov k dodržiavaniu  ľudských práv, ich ochrane a implementácii 

plnenie cieľa: preventívne programy v spolupráci s OR PZ v Pezinku, CPPP a P v Senci a 

Centrom pre rodinu v Pezinku, organizovanie besied a interaktívnych výchovných koncertov a 

aktivít s danou tematikou, spolupráca s inonárodnými stážistami, aktívna spolupráca so 

školským žiackym parlamentom,  aktívna spolupráca školy, rodičov a verejnosti 

 zvýšiť povedomie žiakov o globálnych témach a rozvíjať ich environmentálne cítenie 

plnenie cieľa: plnenie  národného programu environmentálnej výchovy v rámci prierezových 

tém vo vyučovaní, separovanie odpadu na škole, organizovanie zberu papiera, projekt Zbieram 

baterky, zapojenie sa do projektu "Strom života", v rámci ktorého sa žiaci zúčastňujú 

workshopov na danú tému, účasť v rôznych súťažiach, aktivity ku Dňu Zeme, výchovné 

koncerty a besedy s touto tematikou.  

 

 

Ciele v oblasti podmienok školy 

 

 podporovať odborný rast zamestnancov a stabilizovať kvalitný kolektív 

plnenie cieľa: umožnenie a plánovanie kontinuálneho vzdelávania pedagógov podľa ich záujmu 

a potrieb školy, prijímanie kvalifikovaných zamestnancov 

 modernizovať  a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a materiálne 

podmienky školy 

plnenie cieľa: vybavenie ďalšej kmeňovej triedy, doplnenie didaktických prostriedkov, nákup 

šatňových skriniek, zavedenie internetovej žiackej knižky, elektronickej triednej knihy, 

vybavenie kabinetov notebookmi, nákup tabletov pre učiteľov, nákup nových učebných 

pomôcok, zabezpečovanie financií 

 

Ciele v oblasti spolupráce školy s inými subjektmi 

 

 aktívne spolupracovať s rodičmi, odborníkmi a miestnou verejnosťou  

plnenie cieľa: škola rozvíja všetky formy spolupráce s rodičmi, Obecným úradom v Tomášove, 

s OR PZ v Pezinku, CPPP a P v Senci a Centrom pre rodinu v Pezinku, s MŠ a ZŠ s VJM v 

Tomášove, Dobrovoľným hasičským zborom v Tomášove, ŠK Tomášov, Červeným krížom, 

Maticou slovenskou, ZUŠ v Ivanke pri Dunaji. 

 

Vyhodnotenie plnenia cieľov 

Vytýčené ciele môžeme vyhodnotiť ako splnené z dôvodov: 

 

 žiaci dosahujú dobré výsledky v okresných kolách a účasť na krajských kolách 

predmetových aj športových súťaží 

(viď. tab. i.1 a i.2  tohto dokumentu) 

 V Testovaní T5 2018 a T9 2019 žiaci dosiahli výsledky nad úrovňou národného 

priemeru 



 20 

 Žiaci deviateho ročníka sa úspešne umiestnili na vybraných gymnáziách a štvorročných 

stredných školách s maturitou. 

 Štyria žiaci z nižších ročníkov (5. a 8. roč.) boli po absolvovaní prijímacích skúšok 

prijatí na osemročné gymnáziá. 

 Škola úspešne integrovala päť žiakov s ŠVVP v bežných triedach. 

 V škole sme neriešili mimoriadne problémy so správaním žiakov. 
 Škola má stabilizovaný kolektív kvalitných pedagógov. Až 80 % predmetov bolo 

vyučovaných odborne. 
 Škola každý rok rozširuje kabinetové zbierky učebných pomôcok podľa požiadaviek 

učiteľov a možností školy.  
 Škola sa aktívna prezentuje výsledkami žiakov, na web-e školy, v školskom časopise a 

spoluprácou s rodičmi a verejnosťou. 
 
 

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 

 Situačný štýl riadenia – účasť pedagógov 

na rozhodovaní 

 Vysoká odbornosť pedagógov 

 Dobrá spolupráca s externým prostredím 

– zriaďovateľ, OÚ, rodičia, obecné 

organizácie 

 Dobrá klíma, vzťahy na pracovisku 

 Pozitívny a individuálny prístup 

pedagógov ku žiakom 

 Dobré výsledky v OK súťaží, účasť 

v KK 

 Dobré výsledky pri prijímaní žiakov na 

SŠ 

 Prevádzka ŠKD až do 17.00 hod. 

 Zaujímavé krúžky a mimoškolská 

činnosť 

 Uspokojivé mater.-techn. vybavenie 

školy 

 Internetová žiacka knižka, triedna kniha 

 Celkový vzhľad interiéru školy 

a revitalizovaná časť školského dvora 

 Dobré meno školy 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Absencia spoločenskej miestnosti  

 Chýbajúce zariadenie odborných učební 

 Prevádzka ŠKD v kmeňových učebniach 

pre nedostatok priestorov  

 Absencia odborných zamestnancov –šk. 

psychológ, špeciálny pedagóg 

 Nedostatok finančných prostriedkov na 

zabezpečenie odborných zamestnancov 

 Skorý začiatok vyučovania pre 

dochádzanie žiakov a spoje 

Nedostatočná motivácia žiakov k učeniu 

v rodinách 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 Materiálno-technické vybavenie školy 

 Získavanie finančných zdrojov 

cez výzvy, granty 

 Kontinuálne vzdelávanie pedagógov 

 Krúžková činnosť 

 Zlepšovanie podmienok pre športovú 

činnosť 

Kvalitné aktivity pre rodičov 

RIZIKÁ 

 Nízky záujem mladých o učiteľské 

povolanie 

 Veľký vekový priemer pedagógov 

 Nedostatočné spoločenské ohodnotenie 

učiteľov  

 Odchod vynikajúcich žiakov na 

gymnáziá 

 Nekvalitné učebnice 

Vysoké požiadavky rodičov na výkon detí 
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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: angličtina hrou, športové krúžky, šachový krúžok, lukostreľba, 

výtvarný krúžok (ZUŠ Ivanka pri Dunaji), krúžok moderného tanca HIP HOP. Krúžková 

činnosť vhodne rozšírila vedomosti, zručnosti žiakov a posilnila v nich aj emocionálne cítenie. 

Pestrá činnosť lákala deti a vhodne vyplnila ich voľný čas. 

c) Spolupráca školy s rodičmi je veľmi dobrá. Sú s nami v úzkom kontakte cez plenárne 

rodičovské združenie, individuálne konzultácie, telefonické, e-mailové oznamy, elektronickú 

žiacku knižku  a web stránku školy. Aktívna je spoluúčasť pri akciách organizovaných školou 

a výborom rodičovského združenia. Pravidelne organizujú Rodičovský ples, takto získavajú 

finančné prostriedky, ktorými podporujú všetky aktivity školy. Svojou prácou nám pomáhajú 

zveľaďovať a udržiavať areál školy. Ďalšie financie, ktorými škole pomáhajú, získavajú 

prostredníctvom občianskeho združenia, ktoré založili. 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. 

 Spolupráca školy so susednou Základnou školou s VJM je veľmi dobrá. Vďaka 

spoločným priestorom spoločne riešime problémy a odstraňujeme nedostatky. Spoločne sa 

staráme o upratovanie a údržbu školského dvora a tiež niektoré akcie organizujeme pre žiakov 

spoločne - kurz spoločenského tanca, čistenie Tomášova, ... 

 Materská škola v Tomášove nám kvalitne pripravuje deti do 1. ročníka, preto je 

samozrejmá spolupráca metodického združenia s ňou. Organizujeme spoločné akcie MŠ a ZŠ 

tak, že deti v septembri prichádzajú do známeho prostredia a k známej p. učiteľke. 

 Naša škola už dlhoročne spolupracuje so ZUŠ v Ivanke pri Dunaji, ktorá má v našich 

priestoroch elokované pracovisko. Žiaci aj v tomto školskom roku rozvíjali svoj talent vo 

výtvarnom odbore.    

 Dôležitá je pre nás vynikajúca spolupráca s Obcou Tomášov, ako zriaďovateľom našej  

školy. Obec nám poskytuje priestory kultúrneho domu na výchovné koncerty a iné kultúrne 

podujatia bez úhrady, tiež telocvičňu na povinnú telesnú a športovú výchovu, športové aktivity 

ŠKD a krúžkovú činnosť žiakov. So spoločenskými organizáciami v obci máme dobrú 

dlhoročnú spoluprácu v kultúrnej oblasti. Úzku spoluprácu už druhý rok aktívne rozvíjame s 

Dobrovoľným hasičským zborom v Tomášove, ktorého členovia založili detský hasičského 

oddiel z radov našich žiakov. V priebehu roka pracujú so žiakmi v areáli našej školy a 

pripravujú ich na súťaže mladých hasičov. V tomto školskom roku sme opäť spolupracovali s 

členom Združenia šachistov Tomášova, p. Mózesom, ktorý v škole opäť viedol Šachový krúžok 

a to bez nároku na honorár.  Pod jeho vedením sa naši žiaci zúčastnili na Šachovom turnaji v 

Senci a na priateľských stretnutiach so susednými školami.  Športový klub TJ Tomášov sa počas 

roka stará o údržbu školského futbalového ihriska a umožňuje škole niekoľkokrát ročne využiť 

obecné ihriská, o ktoré sa tiež stará. Zubná lekárka vykonáva pravidelné preventívne 

prehliadky. Zvýšenú chorobnosť detí konzultujeme s detskou lekárkou v Tomášove.  

 Naša škola aj v tomto školskom roku spolupracovala so Small Danube Academy - 

jazykovou školou, ktorej anglický lektor zvyšoval úroveň ovládania anglického jazyka našich 

žiakov formou kurzu v popoludňajších hodinách. 

 Naďalej spolupracujeme s CPPP a P v Senci, odkiaľ k nám prichádzajú na školu 

odborníci, ktorí pracujú s našimi žiakmi a pomáhajú nám riešiť problémy v triedach, realizujú 

prednášky a praktické tréningy so žiakmi, spolupracujú s našou výchovnou poradkyňou. 
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V spolupráci sme pokračovali aj so spoločnosťou RAJO, ktorá zabezpečuje mliečnu 

desiatu pre deti prostredníctvom samoobslužného mliečneho automatu. Záujem rodičov a detí 

neklesá, mliečna desiata má úspech a preto budeme v projekte naďalej pokračovať. 

 Cieľom našej školy je čo najlepšie pripraviť žiakov pre život a  byť otvorenou školou, 

ktorá ponúka žiakom veľa zaujímavých možností získavať nové vedomosti, zručnosti, 

schopnosti, skúsenosti aj zábavu.  

 Naša škola sa neustále rozrastá, aj pre stále väčší záujem rodičov z okolitých obcí, ktoré 

nepatria do nášho školského obvodu. Žiaľ kapacita školy je zatiaľ obmedzená.  

 

 

 

 

 

V Tomášove, 10.9.2019     Mgr. Zuzana Sarková 

                     riaditeľka ZŠ 


