
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2016/2017 

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, 0918 78 78 44 

E-mail zshamuliakovo@zshamuliakovo.sk 

WWW stránka zshamuliakovo@edupage.org www.zshamuliakovo.sk 

Zriaďovateľ Obec Hamuliakovo 

Vedúci zamestnanci školy 

  
Priezvisko, 

meno 
Telefón 

Služ. 

mobil 
e-mail 

Riaditeľ 

Mgr. 

Maschkanová 

Alena 

  0918787844 zshamuliakovo@zshamuliakovo.sk 

ZRŠ 
PaedDr. 

Tutokyová Mária 
      



Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda p. Iveta Kamendyová   

pedagogickí zamestnanci Mgr. Regina Gyurászová   

      

      

ostatní zamestnanci p. Oľga Kozáková   

      

zástupcovia rodičov 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.-6. ročník   

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte 

detí v školskom zariadení 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 114 

Počet tried: 6 



Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 1 2 1 1 1 0 0 0 0 6 

počet žiakov 20 27 24 16 27 0 0 0 0 114 

z toho ŠVVP 1 1               2 

z toho v ŠKD 18 24 21 10 10         83 

§ 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 30.6.2016: súčet 22/ počet dievčat 11 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet 20/ počet dievčat 10 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 2/ počet dievčat 1 

§ 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 

prihlásení 6 

prijatí 3 

% úspešnosti   



§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ ETV GEG HUV IFV INF MAT NBV PVC PDA PVO SJL Spr 

V.A 1,96 1,33 1,19 a 1,22 1   1 1,74 a       1,67 1 

I.A       a   1     1 a     1 1 1 

II.A       a   1     1,31 a     1 1,31 1 

II.B       a   1     1,14 a     1 1,43 1 

III.A 1,35     a   1 1   1,78 a   1,3   1,7 1,04 

IV.A 1,06     a   1   1 1,19 a 1 1,06   1,38 1 

 

Trieda THD TSV TEV VLA VYV 

V.A 1 1     1 

I.A     1   1 

II.A     1   1 

II.B     1   1 

III.A     1 1,39 1 

IV.A     1 1,25 1 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

V.A 27 27 0 0 

I.A 20 20 0 3 

II.A 13 13 0 0 

II.B 14 14 0 0 

III.A 24 23 0 1 

IV.A 16 16 0 0 

 



Dochádzka žiakov 

 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 

na 

žiaka 

Ospravedlnené 

Ospr. 

na 

žiaka 

Neospravedlnené 

Neosp. 

na 

žiaka 

V.A 27 1726 65,25 1726 65,25 0 0,00 

I.A 20 1470 73,50 1470 73,50 0 0,00 

II.A 13 855 65,77 855 65,77 0 0,00 

II.B 14 1200 87,99 1200 87,99 0 0,00 

III.A 24 2061 89,61 2051 89,17 10 0,43 

IV.A 16 1090 68,13 1090 68,13 0 0,00 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % 

Monitor SJL 23 62,3 

Monitor MAT 23 63,1 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich 

zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, 

zoznam uplatňovaných učebných plánov 

Odbory a učebné plány 

Učebný plán 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 1 2 1 1 1 0 0 0 0 6   

Slovenský jazyk a literatúra 9 9 7 8 5            

Telesná a šporová výchova 2 2 2 2 2             

Matematika  5 5 5 5 5             



Cudzie jazyky      3 3 4             

Výtvarná výchova 2 2 2 2 2             

Hudobná výchova . 1 1 1 1 1             

Technika          1             

Informatika     1 1 1             

Prírodoveda       2               

Prvouka 2 2                   

Vlastiveda     1 1               

Biológia         2             

Geografia         2             

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Prvého ročníka 1 20 1 

Bežných tried 5 94 1 

Spolu 6 114 2 

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

predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

Zamestnanci 

Pracovný 

pomer 

Počet 

pedag. 

prac. 

Počet 

nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 6 1 11 1 

DPP 5       

Na dohodu 1       

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 



počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov   10   

vychovávateľov   2   

        

spolu   12   

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

5.A Technická výchova 1 

5.A Hudobná výchova 1 

5.A Biológia 2 

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

zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška   1 

2.kvalifikačná skúška 3   

vysokoškolské pedagogické 1   

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

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo 

Biologická olympiáda 5 4. miesto 

Hypericum 5 1. miesto 

Všetkovedko     



Pytagoriáda 2 úspešní riešitelia 

Hviezdoslavov Kubín 3   

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY - 2016/2017 

Január 

- Deň európskych jazykov: aktivity v telocvični 

- divadelné predstavenie v KD: 6 zázračných kľúčov sveta 

- Európsky týždeň športu: projekt „Do školy na bicykli“ 

Október 

- vých. koncert v KD: G. Dusík - opereta 

- didaktické hry - aktivity v telocvični 

- BAB a výstava liter. Diel H. Ch. Andersena 

- vlastivedná exkurzia: jaskyňa Driny, zámok Červený kameň - 4.A, 5.A 

- Deň školských knižníc: literárne aktivity dvoch tried 

- mesiac úcty k starším: včelár - výroba sviečok z voskových plástov 

November 

- tvorivé dielne na vianočné trhy 

- ŠKD: Lampášový sprievod dedinou 

- noc v škole - 5.A 

December 



- Mikuláš: filmové predstavenie v X-bionic sfere 

- Detská misia - Vianoce 

- ŠKD: vianočná besiedka 

Január 

- sférické kino: premietanie o vesmíre v telocvični 

- predstavenie ázijského bojového umenia v telocvični 

- školské kolo literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 

Marec 

- svetový deň vody: tvorba projektov v triedach 

- noc H.Ch. Andersena v škole - 5.A 

Apríl 

- Detská misia - Veľká Noc 

- zápis budúcich prvákov do školy 

Máj 

- Svetový deň mlieka: prezentácia mliečnych produktov Kukkonia 

- ŠKD: Deň matiek 

- beseda so včelárom 

Jún 

- Deň detí: divadelné predstavenie v BA - 3.A, 4.A, 5.A 

- Pohár primátora mesta Šamorín - 4.A 



- ŠvP Fajnpark 

- prezentácia fyzikálnych pokusov s vodou 

- Biofarma - 1.A, 2.A 

- Divadlo POH - Koza rohatá - 1.A, 2.A, 2.B 

- vysádzanie stromčekov - Naša záhradka 

- rozlúčkový cyklovýlet do Kalinkova - 4.A 

- exkurzia VD Gabčíkovo - 3.A, 5.A 

- slávnostné ukončenie šk. r. 2016/2017 na šk. dvore - predstavenie tanečného 

súboru z Dunajskej Lužnej 

KORČUĽOVANIE 

Na zimnej športovej hale Hamikovo prebehlo v rámci vyučovania TEV 

(11:15 - 12:15) od 29.9.2016 - 22.6.2017, spolu 18krát. 

§ 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 

-Projekt "Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách" 

Národný projekt „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ je 

vypracovaný v súlade s Operačným programom Vzdelávanie Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu. Projekt "Modernizácia vzdelávacieho 

procesu" je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód 

vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v 



Modernej škole 21. storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a 

pestrejšie hodiny, pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu. 

- Tajný život mesta - Projekt Tajný život mesta beží od septembra 2016 paralelne na 

Slovensku aj v Českej republike a umožní spolu stovke škôl v oboch krajinách 

objavovať rozmanitosť rastlinnej ríše a prebudiť záujem detí o okolie svojho mesta či 

obce. Na Slovensku projekt koordinuje Živica. 

Moja prvá záhrada - Projekt zrealizovaný pod záštitou MVDr. G. Csicsaia PhD., 

Infovek - Projekt Infovek - prostredníctvom informačných a komunikačných 

technológií premeniť tradičnú školu na modernú, globálnu školu tretieho tisícročia. 

Modrá škola - voda pre budúcnosť“ je dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s. Hlavným zámerom programu je systematické budovanie 

pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu 

rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka.  

Studňa Európy - Zachráň živú vodu - spoločný program na záchranu zdrojov pitnej 

vody Žitného ostrova.  

Zdravý chrbátik - pozitívne a hravou formou naštartovať u detí chuť cvičiť, 

vybudovať v nich pozitívny vzťah k cvičebným pomôckam, zamerať sa na komplexné 

posilnenie ich chrbtice. 

Zbieram baterky - Podstatou je zber použitých prenosných batérií a akumulátorov. 

Školské ovocie - Program „Školské ovocie“ je pravidelné zabezpečovanie dodávok 

ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl.  

B) Krátkodobé 

Záložka do knihy spája - Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s 

Knižnicou Jiřího Mahena v Brne vyhlásili pri príležitosti októbra ako Medzinárodného 

mesiaca školských knižníc 2016 pre základné školy a osemročné gymnáziá 7. ročník 

česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame. 



Deň Zeme - deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok 

je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej 

rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o 

ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného 

prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach.  

Všetkovedko - Korešpondenčná súťaž - Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi 

najbystrejšími. 

Matematický klokan - najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete 

§ 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 

ZŠ Hamuliakovo je neplnoorganizovaná škola s ročníkmi 1. - 5. 

Školu tvorí kmeňová budova. Na prízemí sa nachádzajú 4 triedy, počítačová 

miestnosť a jedna učebňa na delenie tried. Hygienické zariadenia, zborovňa a 2 

kabinety. Súčasťou školy sú priestory nad obecným úradom, kde sú zriadené dve 

triedy a a v kultúrnom dome, kde je učebňa na delenie. 

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 kultúrneho domu. 

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.V mesiaci jún boli osadené nové certifikované preliezky a húpačky. 

Škola je svojim prízemným umiestnením zabezpečená pre bezbariérový 

prístup. 

Z hľadiska materiálno- technického zabezpečenia vyučovania je na dobrej 

úrovni počítačová učebňa. V školskom roku 2016/2017 sme ukončili 

obnovu PC. . Bola urobená rekonštrukcia elektroinštalácie. 

Počas rokov 2008 - 2017 sme doplnili veľké množstvo moderných učebných 

pomôcok, čo umožnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Začali sme s 

vybavovaním učebných pomôcok pre 2. stupeň ZŠ. 

V spolupráci so zriaďovateľom vykonávame opravy a rekonštrukcie v budove školy a 

jej 

areáli. 

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

vzdelávacej činnosti školy 



Finančné a hmotné zabezpečenie 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov - v evidencii Obce Hamuliakovo 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 

vyživovaciu povinnosť - v evidencii ZRŠ 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 

v členení podľa financovaných aktivít 

evidencia - 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 

Plnenie stanoveného cieľa: Budovanie stabilného kvalifikovaného pedagogického 

tímu pre 2. stupeň 



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 

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 

Úspešne máme za sebou prvý ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania.Z počtu 6 

sa3 žiacipo skončení 5. ročníka dostali na Gymnázium v 

Šamoríne a v Bratislave. Ostatní postupujú do vyššieho ročníka..  

§ 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 

Gitarový 10   Mgr. Róbert Stephany 

Animačný 12   Mgr. Iveta Vassová 

Krúžok šikovných rúk 24   Mgr. Iveta Vassová 

Pohybový krúžok 0   ŠK Šamorín 

Školský klub detí 1. 18   Mgr. Renáta Angyalová 

Školský klub detí 2.  24   Mgr. Iveta Vassová 

Školský klub detí 3 21   Iveta Sándorová 

Školský klub detí 4 20   Mgr. Róbert Stephany 

Tanečný 13   
Mgr. Miriam 

Meszárosová 

Novinársko-čitateľský 

krúžok 
8   

PaedDr. Mária 

Tutokyová 

Varenie 20   
PaedDr. Mária 

Tutokyová 

Slovenský jazyk a literatúra 12   PaedDr Mária Tutokyová 

Cvičenia z matematiky 13   
Mgr. Miriam 

Meszárosová 

§ 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  

rozširovať. Rodičia sú pravidelne informovaní formou emailov. 

Pri škole pracuje Združenie rodičov 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 so zriaďovateľom. 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, 

Včelári 

Základné školy v mikroregióne Pridunajsko, 

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

Zduženie rodičov školy - 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. 

Sphrn aktiví uskutočňovaných žiakmi školy poskytujeme lokálnemu médiu - 

Hamuliakovský spravodaj.  

Záver 

Vypracoval: Mgr. Maschkanová Alena 

V Hamuliakove, 10. júla 2017 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 30. augusta 2017 

Správa prerokovaná v Rade školy dňa 10.10.2017 

 


