
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2015/2016 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, 
telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje 
o zriaďovateľovi 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola Hamuliakovo, Dunajská 134/12, 90043 Hamuliakovo 

Adresa školy Dunajská 134/12, 900 43 

Telefón 02/ 45988119 

E-mail zshamuliakovo@zshamuliakovo.sk 

WWW stránka www.zshamuliakovo.sk 

Zriaďovateľ Obec Hamuliakovo 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ 
Mgr. Maschkanová 
Alena 

 02/45988119  0918787844  zshamuliakovo@gmail.com 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda p. Iveta Kamendyová   

pedagogickí zamestnanci Mgr. Regina Gyurászová   

      

      

ostatní zamestnanci p. Oľga Kozáková   

      

zástupcovia rodičov p. Iveta Kamendyová   

  p. Peter Bezuch   

      

      

zástupca zriaďovateľa Ing. Ludmila Goldbergerová   

iní     



Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci 
Zastúpenie 
predmetov 

Poznámka 

MZ pri ZŠ 
Hamuliakovo 

Mgr. Regina 
Gyurászová 

1. stupeň ZŠ   

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 72 

Počet tried: 7 

Podrobnejšie informácie: 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 2 1 1 1 0 0 0 0 0 5 

počet žiakov 23 22 15 12 0 0 0 0 0 72 

z toho ŠVVP                     

z toho v ŠKD 19 20 8 10           57 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka 
základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na 
prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na 
stredné školy 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: 28/15 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: 23/15 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 5/ 0 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov   15           

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka 
strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na 
prijatie 

 



Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení                 

prijatí                 

% úspešnosti                 

 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ ETV HUV IFV MAT NBV PVC PDA PVO SJL Spr TEV VLA VYV 

IV.A 1,17   1 1 1,5   1 1,42   1,58 1 1 1,42 1 

II.B                             

V.A                             

I.A     1   1,08       1 1,08 1 1   1 

I.B     1   1,1       1 1,3 1 1   1 

II.A     1 1 1,7     1,1   1,73 1 1 1,05 1 

III.A 1   1 1 1,13     1   1,33 1 1 1,07 1 

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

          

          

          

I.A 13 12 0 1 

I.B 10 10 0 0 

II.A 22 20 0 2 

III.A 15 15 0 0 

IV.A 12 12 0 0 

 

 

 



Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

žiaka 

IV.A 12 871 78,80 871 78,80 0 0,00 

II.B 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

V.A 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

I.A 13 1003 83,58 1003 83,58 0 0,00 

I.B 10 744 74,40 744 74,40 0 0,00 

II.A 22 1344 67,20 1344 67,20 0 0,00 

III.A 15 822 54,80 822 54,80 0 0,00 

 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Monitor SJL       

Monitor MAT       

 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich 
zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, 
zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka       

Prvého ročníka 1 23   

Bežných tried 4 49   

Špeciálnych tried       

Pre nadaných       

Spolu 5     

 

 



§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného 
predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 7 1 8   

DPP 1   1   

Znížený 

úväzok 
        

ZPS         

Na dohodu         

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov   5   

vychovávateľov   3   

asistentov učiteľa       

        

spolu   8   

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických 
zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.atestácia 1 1 

2.atestácia 2   

štúdium školského manažmentu     

špecializačné inovačné štúdium     

špecializačné kvalifikačné     

postgraduálne     

doplňujúce pedagogické     

vysokoškolské pedagogické     

vysokoškolské nepedagogické     

 



§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže 
Počet 
žiakov 

okr. 
kolo 

kraj. 
kolo 

národ. 
kolo 

medzinár. 
kolo 

Pytagoriáda 27 3       

Hviezdoslavov 
Kubín 

70 3       

Studňa Európy 20         

Výtvarné súťaže 70 10       

Futbal v Šamoríne 10         

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Do školy na bicykli 

Európsky týždeň športu 

Imatrikulácia prvákov 

Lampiónový sprievod 

Vianočná besiedka 

Beseda so včelárom 

Kirigami so Štefanom Krčmárom 

Fašiangový karneval 

Športová olympiáda 

Deň matiek 

Exkurzia do parlamentu 

Mesiac úcty k starším - program pre seniorov 

Vítanie novorodencov 

 

 



§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná 
charakteristika 

A) Dlhodobé 

Moja prvá záhrada 

Infovek 

Modrá škola 

Studňa Európy 

Modernizácia vzdelávacieho procesu 

Interaktívna škola 

Strom života 

Zdravý chrbátik 

Zbieram baterky 

Školské ovocie 

Moja prvá škola 

B) Krátkodobé 

Záložka do knihy spája 

Deň Zeme 

 

 

 

 

 



§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej 
Štátnou školskou inšpekciou v škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 27.11.2006 

Druh inšpekcie: Komplexná 

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických 
podmienkach školy 

Materiálno-technické podmienky 

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť 
hodnotenie 

ZŠ Hamuliakovo je škola s ročníkmi 1. - 4. 

Školu tvorí kmeňová budova. Na prízemí sa nachádzajú 4 triedy, počítačová 
miestnosť, hygienické zariadenia, zborovňa a 2 kabinety. Súčasťou školy sú 
priestory nad obecným úradom, kde sú zriadené dve triedy. 

Na prízemí je umiestnená plynová kotolňa, Budova školy je bez telocvične. 
Obecná sa nachádza v areáli školského dvora. Z chodby v budove školy je 
vytvorený priestor pre žiacku knižnicu. V priestoroch zborovne sa nachádza 
pedagogická knižnica. V priestoroch školy sa nenachádza školská jedáleň. 
Žiaci sa stravujú v priestoroch Materskej školy v Hamuliakove. Vzhľadom k 
narastaniu počtu stravníkov sa robí prestavba kultúrneho domu, kde sa 
budú v budúcnosti naši žiaci stravovať. 

Areál školy je čiastočne upravený, je na ňom vybudované detské drevené 
ihrisko, altánok - environmentálna trieda. Zvyšná časť povrchu ihriska slúži 
na športové hry. Potrebné je urobiť úpravy areálu školy - zarovnať a 
zatrávniť povrch. 

Škola je svojim prízemným umiestnením zabezpečená pre bezbariérový 
prístup. 

Z hľadiska materiálno- technického zabezpečenia vyučovania je na dobrej 
úrovni počítačová učebňa. V školskom roku 2015/2016 sme začali s 
obnovou PC. V školskom roku 2016/2017 chceme obnovu dokončiť. Nutné 
je urobiť kvalitnú modernú elektroinštaláciu. 



Počas rokov 2008 - 2016 sme doplnili veľké množstvo moderných učebných 
pomôcok, čo umožnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Vybavenie 
kabinetu s UP je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne 
obnovovať. 

V závislosti od finančných možností sa budeme snažiť postupne 
skvalitňovať vybavenie učební, dokupovať učebné pomôcky a v spolupráci 
so zriaďovateľom vykonávať opravy a rekonštrukcie v budove školy a jej 
areálu. 

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacej činnosti školy 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov - Obec Hamuliakovo 

... 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 
vyživovaciu povinnosť - ZRPŠ 

... 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 
v členení podľa financovaných aktivít 

Obec Hamuliakovo 

odmeny pre pedagógov 

Nákup pomôcok pre krúžkovú činnosť 

...... 

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov - 2% OZ 
Hamuliakovské deti 

IKT, detské ihrisko - dopadové plochy 

... 



§ 2. ods. 1 n  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere 
rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho 
plnenia 

Plnenie stanoveného cieľa 

Klíma a prostredie školy 

Priateľská atmosféra, 

kolegialita, vzťah učiteľ - žiak - stmeľujúce aktivity 

- švp, mimoškolské aktivity, plavecký výcvik 

Materiálne vybavenie 

Inovácie IKT, 

učebnicový fond, 

knižnica, učebné pomôcky 

Zamestnanci 

Podpora vzdelávania, interný učiteľ ANJ 

Žiaci 

Sledovanie vzdelanostnej úrovne na iných školách - postupy na gymnázium, 
výberové triedy 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a 
oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a 
vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

Environmentálne aktivity, športové aktivity 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania 
zlepšiť: 

Zapájanie sa do súťaží okresného charakteru. 



Návrh opatrení: Zabezpečenie dopravy 

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon 
povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich 
úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

Uplatnenie žiakov 

Žiaci postupujú posledný rok na druhý stupeň do ZŠ Šamorín - Kláštorná.  

Z počtu 12 sa 8 žiakov po skončení 5. ročníka dostalo na Gymnázium v 
Šamoríne. Ostatní pokračujú na 2. stupni. 

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v 
škole 

Psychohygienické podmienky 

Výchovno - vzdelávací proces počas vyučovania a mimotriednej činnosti 
rešpektuje psychohygienické požiadavky. Pri výbere pedagógov a ich 
zotrvaní na pracovisku sa ako prioritné vyžaduje využívanie humanizácie 
vzdelávania, zážitkového a tvorivého vyučovacieho procesu, vytváranie 
rovnakých šancí a príležitostí pre všetky skupiny žiakov. Kontrola sa 
vykonáva kontrolnou, hospitačnou činnosťou, určením kompetencií 
zamestnancov školy, organizovanie vzdelávacích aktivít školy, požadovanie 
aktívnej spoluúčasti žiakov a zamestnancov na činnosti školy, tvorbe cieľov 
a hodnotení. 

 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Gymnastika 12   Kristína Šumská 

Krúžok šikovných rúk 35   Mgr. Iveta Vassová 

Pohybový krúžok 24   Šamorín -športovýý klub 

Školský klub detí 19   Iveta Sándorová 

Školský klub detí 20   Mgr. Renáta Angyalová 

Školský klub detí 18   Mgr. Vassová Iveta 

 



§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb 
deťom, žiakom a rodičom 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca s rodičmi sa neustále rozvíja. Rodičia navštevujú školu nielen po 
vzájomnej dohode s triednym učiteľom, na školských a triednych 
rodičovských združeniach alebo konzultáciách, ale aj na podujatiach 
poriadaných školou. 

Rodičia, zákonní zástupcovia a verejnosť majú možnosť oboznámiť sa s 
prevádzkou školy prostredníctvom webovej a FB stránky školy a obecných 
novín. ( www.zshamuliakovo.sk , https://www.facebook.com/ZŠ-
Hamuliakovo-1097627240274136/). 

Možnosti vzájomných informácií cez internet chceme naďalej viac 
rozširovať. Rodičia sú pravidelne informovaní formou emailov. 

Pri škole pracuje Združenie rodičov a priateľov školy a Rada školy pri ZŠ 
Hamuliakovo. Oba subjekty sa podľa potreby stretávajú. V roku 2004 
vzniklo pri škole občianske združenie, vďaka ktorému sme získali financie 
na množstvo učebných pomôcok a interaktívnych tabúľ. 

Veľmi dobrá spolupráca je s obecným úradom. Žiaci sa zúčastňujú na 
akciách organizovaných obcou, pripravujeme kultúrne programy pre 
verejnosť. 

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, 
rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré 
sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú 

Spolupráca školy a verejnosti 

Spolupráca s inými subjektmi: 

Obec Hamuliakovo, 

Klub dôchodcov v Hamuliakove, 

Základné školy v mikroregióne Pridunajsko, 

Rada školy - 5 členná - 1 PZ, 1NPZ, 2 rodičia, 1 delegovaný zástupca obce, 

Rada rodičov - z každej triedy 1 rodič. 



Kladne je hodnotená spolupráca s CPPaPa v Senci. CPPaP zo Senca nám 
poskytuje odbornú poradenskú pomoc pri práci so žiakmi so ŠVVP. 

Dianie v škole poskytujeme regionálnym médiám. 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Maschkanová Alena 

V Hamuliakove, 10.07.2016 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26.08.2016 

 

 


