
Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya  

s vyučovacím jazykom maďarským,  

P. Pázmaňa 48, 927 01 Šaľa 

 

 

 

 

 

Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2019/2020 

 

 

 

 

 



Legislatívne východiská: 

 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

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

doplnení niektorých zákonov 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a 

obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení 

Správu za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 

9/2006 Z. z. po jej prerokovaní v pedagogickej rade príslušnému orgánu školskej samosprávy, 

t. j. rade školy do 15. októbra príslušného kalendárneho roka a na schválenie zriaďovateľovi do 

31. októbra príslušného roka. Po vypracovaní Správy je riaditeľ povinný predložiť ju rade školy 

na vyjadrenie a zriaďovateľovi na schválenie podľa § 5 ods. 7 písm. f) zákona o štátnej správe 

v školstve. Riaditeľ školy podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 9/2006 Z. z. zverejní správu aj na 

webovom sídle školy najneskôr do 31. decembra. 

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

materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, P. Pázmaňa 48, Šaľa za 

školský rok 2018/2019 bola vypracovaná podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. 

z. 

 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

 

Názov školy 
Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím 

jazykom maďarským 

Zriaďovateľ Mesto Šaľa 

Adresa školy P. Pázmaňa 48, 927 01 Šaľa 

Telefón +421 0317703495 

E-mail pazmanymta@zoznam.sk, riaditel@zspazmanyasa.edu.sk 

Webové sídlo pazmanymta.edupage.org 

IČO školy 37861409 

Vyučovací jazyk maďarský 

 
Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským je 

plnoorganizovaná škola s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Šaľa. 

Zabezpečuje predprimárne vzdelávanie (predškolskú výchovu) detí vo veku 3 – 6 rokov, 

primárne a nižšie stredné vzdelávanie žiakov vo veku 6 – 15 rokov plniacich si povinnú školskú 

dochádzku. 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/9/20060201
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/9/20060201
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/9/20060201


Súčasťou školy sú: 

– školský klub detí, 

– výdajná školská jedáleň,  

– jednotriedna materská škola (elokovaná trieda). 

 

Škola svojou profiláciou je zameraná na rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov a 

orientuje sa na zachovanie kultúrneho dedičstva národnostnej menšiny. Významným cieľom je 

formovať kompetencie v oblasti komunikácie, rozvíjať kompetencie v oblasti informatizácie, 

počítačovej a digitálnej gramotnosti žiakov a regionálnych znalostí. 

 

Poslaním školy je poskytnúť vysoko profesionálnu a kvalitnú úroveň výchovy a vzdelania – 

dať korene a krídla. 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr. Monika Hamarová  +421 0317703495  riaditel@zspazmanyasa.edu.sk 

ZRŠ Mgr. Silvia Kőrösová  +421 0317703495  pazmanymta@zoznam.sk 

 

Rada školy 

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý svoje kompetencie uplatňuje voči škole alebo 

školskému zariadeniu, pri ktorom je ustanovená. V rámci svojich kompetencií plní funkciu 

verejnej kontroly v oblasti výchovy a vzdelávania tým, že sa vyjadruje ku skutočnostiam podľa 

§ 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. V súlade s uvedeným ustanovením riaditeľka školy 

predkladá rade školy na vyjadrenie materiály.  

Členovia:  

Zvolený/Delegovaný:  Členovia - titul, meno, priezvisko 

Predseda (zástupca pedagogických 

zamestnancov za ZŠ) 
Mgr. Euridika Bánovská 

Zástupca pedagogických zamestnancov (za MŠ) Andrea Mészárosová 

Zástupca ostatných zamestnancov Adriana Gálová 

Zástupcovia zákonných zástupcov Mgr. Zsolt Bende 

  Mgr. Tibor Lelovics 

  Ing. Alexander Finta 

  Ing. Ildikó Nozdrovický Daru (za MŠ) 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa Ing. Ladislav Gyurovszky 

  Ing. Gabriela Lacková 

  Ing. Marián Krištof 

  Peter Szalay 

 
 

https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-596-2003-z-z.p-2.html


Počty členov rady školy uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 

Zamestnanci 

školy 

Členovia 

rady školy 

Pedagogickí 

zamestnanci 

Ostatní 

(nepedagogickí) 

zamestnanci 

Zákonní 

zástupcovia 

Zástupcovia 

zriaďovateľa 

Nad 25 11 1 ZŠ + 1MŠ 1 3 ZŠ +1MŠ 4 

 

Komentár: Rada školy pravidelne zasadala podľa ročného plánu, posudzovala a vyjadrovala sa 

k činnosti školy. V čase mimoriadnej situácie materiály a informácie boli zasielané 

elektronicky. 

 

Poradné orgány školy  

Názov  Vedúci 
Zastúpenie vyučovacích 

predmetov 

MZ 1. stupeň + ŠKD + MŠ Mgr. Beáta Ferenceiová 
všetky vyučovacie predmety 1.st. 

+ činnosť ŠKD + MŠ + odb. zam. 

PK prírodovedných 

predmetov 
Mgr. Ildikó Mészárosová MAT, FYZ, CH, INF, BIO,GEO 

PK spoločenskovedných 

predmetov 
Mgr. Alžbeta Paszmárová MJL, SJSL, AJ, DEJ 

PK výchovných predmetov Mgr. Anikó Puterová ON, NV/EV, TaŠV, VV, TECH 

Riaditeľka školy zriadila pre pedagogických zamestnancov prvého stupňa metodické združenie 

(MZ) a pre učiteľov druhého stupňa predmetové komisie (PK) ako svoje poradné a iniciatívne 

orgány. Metodické orgány počas školského roka zasadali pravidelne podľa vopred schváleného 

plánu práce. 

Pedagogická rada (ďalej PR) zasadala pravidelne mesačne podľa vopred stanoveného termínu. 

Je poradným orgánom riaditeľa školy, členmi PR sú pedagogickí zamestnanci a odborní 

zamestnanci školy. PR patria kompetencie vymedzené školským zákonom, vyhláškou 

o základnej škole a organizačným poriadkom školy, ktorý vydáva riaditeľ školy. PR sa pri 

svojom rokovaní riadi plánom svojej činnosti, ktorý je súčasťou plánu práce školy na príslušný 

školský rok. 

V škole pôsobil aj žiacky parlament pod vedením Mgr. Anikó Puterovej. Tvorili ju žiaci 5. až 

9. ročníkov, ktorí boli zvolení v jednotlivých triedach. Počas roka aktívne organizovali školské 

akcie podľa stanoveného ročného plánu. Žiacky parlament reprezentuje žiakov a zastupuje ich 

záujmy aj vo vzťahu k vedeniu školy. 

 

 

 

 
 



§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 
Stav a počet žiakov k 15. 9. 2019  uvádzame v nasledujúcej tabuľke:   
 

 

ŠKOLSKÝ ROK 2019/20 Národnosť             

Trieda 
Počet 

žiakov 
Chlapci Dievčatá Slov. Maď. ŠKD Náb. Etika 

Štát. 

prísl. 

Integrovaní 

žiaci 

Štúdium 

v 

zahraničí 

1. 15 9 6 2 13 13 10 4 1 RO   1 

2. 20 11 9 1 19 20 15 5       

3. 23 13 10 1 22 22 16 7 1 RO     

4. 25 12 13 1 24 20 16 7   1 2 

SPOLU 

1.-4. 
83 45 38 5 78 75 57 23 2 2 3 

5. 21 10 11 0 21  15 5     1 

6. 15 8 7 0 15  10 4   1 1 

7. 19 8 11 1 18  16 3   2   

8. 18 8 10 3 15  15 3   2   

9. 22 7 15 0 22  12 9   1 1 

SPOLU 

5.-9. 
95 41 54 4 91 0 68 24 0  6 3 

SPOLU 178 86 92  9 169   75  125  47  2 8 6 

 

Komentár: 

Celkový počet žiakov k 15. septembru 2019: 178, z toho 6 žiaci si plnili povinnú školskú 

dochádzku v zahraničí 

Počet tried a detí v MŠ:   1 trieda -   19 detí 

Počet  tried v ZŠ:             1. stupeň  - 4 triedy          

                                         2. stupeň  - 5 tried          

Spolu:                              9 tried  s počtom žiakov  178 + 19 detí v MŠ    

ŠKD:                                3 oddelenia - spolu: 75 detí 

 

Počet žiakov školy k 30. 06. 2020 a k 31. 08. 2020 je rovnaký: 178 

Na konci školského roka sa nezvýšil celkový počet žiakov v ZŠ. 

 

 

 



 

Podrobnejšie informácie - stav žiakov k 30. 06. 2020 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:  

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

počet tried 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

počet žiakov 15 19 24 24 22 14 19 18 23 178 

z toho ŠVVP    2  1 2 2 1 8 

z toho v ŠKD 13 19 22 19      73 

 

Stav a počet žiakov k 15. 9. 2020  uvádzame v nasledujúcej tabuľke:   

 
 

 

Školský rok 2020/2021  
Národnosť 

          Štúdium 

v 

zahraničí Trieda 
Počet 

žiakov 
Chlapci Dievčatá Slov. Maď. ŠKD Náb. Etika 

Štát. 

prísl. 

Integrovaní 

žiaci 

1. 21 11 10 2 19 18 14 6     1 

2. 15 9 6 2 15 12 10 4 Ro-1 1 1 

3. 19 11 8 1 19 18 14 5   

    

4. 22 13 9 1 23 21 16 6 Ro-1 
    

SPOLU 1.-

4. 
77 44 33 6 76 69 54 21 2 1 2 

5. 26 13 13 2 25 0 17 7   2 2 

6. 19 9 10 0 19 0 14 5       

7. 13 7 6 0 13 0 10 3   1   

8. 18 8 10 1 17 0 14 4   2   

9. 18 8 10 3 15 0 15 3   2   

SPOLU 5.-

9. 
94 45 49 6 89 0 70 22 0 7 2 

SPOLU 171 89 82 12 165 69 124 43 2 8 4 

 

 

 

 

 

 



 

Počet tried a detí v materskej škole  

 
Stav a počet detí v MŠ  k 15. 9. 2019 uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 

 Triedy  

Deti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkom 

Počet detí spolu  19        19 

z toho 2 ročných 0        0 

z toho 

integrovaných 0        0 

z toho s OPŠD 1        1 

z toho 

predškolákov 4        4 

 

Podrobnejšie informácie - stav detí v MŠ k 30. 06. 2020 uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 

 

 Triedy  

Deti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkom 

Počet detí spolu  21        21 

z toho 2-ročných 0        0 

z toho 
integrovaných 0        0 

z toho s OPŠD 1        1 

z toho predškolákov 4        4 
 

 

 
Komentár: 

Celkový počet sa zvýšil o 2 deti k 30. 06. 2020.  

Počet tried MŠ: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dochádzajúci žiaci  

 

Žiaci podľa bydliska v šk. roku 2019/2020 

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

Šaľa 6 7 7 9 9 6 5 5 4 58 

Dlhá nad Váhom 3 1 2 1 1 2 1 2 1 14 

Kráľová nad Váhom 1 2 3 2 5 1 6 4 9 33 

Diakovce   1   2  2 2 1 1 1 10 

Tešedíkovo  6 6 6 4 2 2 4 3 33 

Trnovec nad Váhom  1        2  2  5 

Selice  1   1   1     1 4 

Žihárec  1 1 1      1 2   6 

Vlčany       1          1 2 

Neded   1       1 

Sap 1                 1 

Veľké Kapušany 1     1            2 

Kajal 1         1 

Dolné Saliby      1            1 

Kráľov Brod            1      1 

Trhová Hradská 1   1              2 

Dunajská Streda    1      1 

Dubno  1  1  1    3 

Spolu 15 20 23 25 21 15 19 18 22 178 

 

           
Komentár: V školskom roku 2019/20 z okolitých obcí okresu Šaľa a blízkych miest 

navštevovalo našu základnú školu 120 žiakov, t. j. až 67,41% z celkového počtu. Najviac žiakov 

dochádzalo z Tešedíkova (33) a z Kráľovej nad Váhom (33),  z Dlhej nad Váhom (14) a z 

Diakoviec (10).  

Z celkového počtu 21 detí v MŠ k 30. 6. 2020 bolo 11 detí zo Šale, 2 deti z Dlhej nad Váhom 

a zo Selíc, po jednom dieťati z Kráľovej nad Váhom, z Tešedíkova, zo Žihárca, z Vlčian, z 

Topoľnice a z Dubna. 

 

§ 2. ods. 1 c 
 

Zapísané deti do MŠ na školský rok 2020/2021 

 
Zápis do MŠ sa uskutočnil v termíne: 2. – 16. máj 2020 (aj elektronickou formou) 

Počet detí zapísaných do MŠ - máj 2020: 15 (z toho počet dievčat: 6) 

                                                  august 2020: 0  

Počet prijatých detí do MŠ: 8 

Počet neprijatých detí do MŠ: 7 

 

 



Zapísaní žiaci do ZŠ na školský rok 2020/2021 

Zápis do ZŠ elektronickou formou sa uskutočnil v termíne: 15. – 24.  apríl 2020 

Zápis do ZŠ osobne sa uskutočnil v termíne: 20. – 24.  apríl 2020 

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2020: 24/ počet dievčat: 10 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2020: 21/ počet dievčat: 10 

Počet detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou: 3/počet dievčat: 0 

 

 

Ukončenie školskej dochádzky v ZŠ k 30. 6. 2020 

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

Počet žiakov  3    23 26 

Komentár: Školskú dochádzku k 31. 8. 2020 ukončilo 23 žiakov 9. ročníka (z toho 1 žiačka 

vykonala komisionálne skúšky a pokračuje v štúdiu v zahraničí) a 3 žiaci pokračujú v štúdiu 

na osemročnom gymnáziu. 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

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

prihlásení 3   10 9 3     25 

prijatí 3   10 9 3     25 

% úspešnosti 100   100 100 100     100 

 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda Spr AJ Bio DEJ FYZ Geo CHE MJL MAT P Prv Vl SJaSL 

1. 1                         

2. 1             1,00 1,00   1,00   1,00 

3. 1 1,30           1,26 1,30 1,35   1,17 1,17 

4. 1 1,36           1,27 1,36 1,32   1,55 1,41 

5. 1 1,41 1,32 1,23   1,23   1,62 1,64       1,36 

6. 1 1,38 1,31 1,31 1,15 1,31   1,54 1,54       1,38 

7. 1 1,84 1,58 1,53 1,37 1,42 1,37 1,89 1,95       1,79 

8. 1 1,44 1,44 1,22 1,33 1,39 1,39 1,50 1,72       1,67 

9. 1 1,68 1,73 1,41 1,41 1,59 1,73 1,86 1,86       1,68 

 



Žiaci dosahovali najlepšie výsledky z výchovných predmetov (podľa hodnotenia v 1. polroku) 

a najslabší prospech na konci školského roka dosiahli žiaci 7. ročníka z matematiky (1,95) 

a taktiež z maďarského jazyka a literatúry (1,89).  

Poznámka: Hodnotenie vyučovacích predmetov náboženská výchova/etická výchova v 1. 

polroku - absolvoval/absolvovala  

Hodnotenie žiakov počas prerušeného vyučovania v termíne od 13. 3. 2020: 

 sa realizovalo v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 

mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020, 

 priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania nerealizovalo formou 

klasifikácie, využívalo sa  slovné hodnotenie (individualizovaný charakter), 

 v 1. ročníku sa priebežné aj záverečné hodnotenie realizovalo formou slovného 

hodnotenia, 

 hlavné vzdelávacie oblasti vo vyučovacích predmetoch ako maďarský jazyk a literatúra, 

slovenský jazyk a slovenská literatúra, anglický jazyk, matematika, vlastiveda, prvouka, 

prírodoveda, dejepis, geografia, biológia, fyzika, chémia boli hodnotené na konci 

školského roka 2019/2020 stupňom prospechu: výborný, chválitebný, dobrý, 

dostatočný,  

 komplementárne vzdelávacie oblasti obsiahnuté vo výchovných predmetoch ako etická 

výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, hudobná 

výchova, telesná a športová výchova, technika a z hlavných vzdelávacích oblastí 

informatika a občianska náuka neboli hodnotené z dôvodu nenaplnenia cieľov predmetu 

plnohodnotne, tieto vyučovacie predmety boli hodnotené ako absolvoval/absolvovala 

na konci 2. polroka 2020/21.    

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Priemer známok 2. polrok 

1. 15 15 0 1 Slovné hodnotenie 

2. 19 19 0 0 1,10 

3. 23 23 0 0 1,26 

4. 24 22 0 1 1,36 

5. 23 23 0 1 1,41 

6. 14 14 0 1 1,37 

7. 19 19 0 0 1,64 

8. 18 18 0 0 1,46 

9. 23 23 0 0 1,64 

Neklasifikovaní boli 4 žiaci plniaci si povinnú školskú dochádzku v zahraničí, dvaja žiaci 

vykonali komisionálne skúšky na základe žiadosti zákonného zástupcu a rozhodnutia riaditeľky 

školy.  

https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf
https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf
https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf
https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf
https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf


Dochádzka žiakov 

 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

1. 15 522 34,8 522 34,8 0 0,00 

2. 19 788 41,47 788 41,47 0 0,00 

3. 23 794 33,55 794 33,55 0 0,00 

4. 24 865 36,05 865 36,05 0 0,00 

5. 23 740 33,25 740 33,25 0 0,00 

6. 14 515 36,78 515 36,78 0 0,00 

7. 19 1 098 57,79 1 098 57,79 0 0,00 

8. 18 1 009 56,06 1 009 56,06 0 0,00 

9. 23 1 564 68,00 1 563 67,96 1 0,04 

Spolu 178 7 895 397,75 7 894 397,71 1 0,04 

 

 

Celkový počet zameškaných vyučovacích hodín je 7 895, z toho počet ospravedlnených hodín 

je 7 894 a počet neospravedlnených hodín je 1. Dochádzka žiakov je evidenčne 

spočítaná/vykazovaná do 13. 3. 2020 z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania. 

Poznámka: Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka v škole alebo školskom zariadení 

rieši Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, § 144, ods. 10. Všeobecný lekár pre deti 

a dorast vystaví lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka, odôvodňujúcej jeho 

neprítomnosť v tom prípade, ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá 

dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni so súhlasom zákonného zástupcu.  

 

Výsledky externých meraní 

Testovanie 5-2019 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ s názvom Testovanie 5-2019 sa uskutočnilo dňa 

20. novembra 2019. Celkový počet testovaných žiakov bol 20. 

V testovaní žiaci dosiahli z obidvoch testovaných predmetov lepšie výsledky ako celoslovenský 

priemer.  

 

Názov 
Počet 

žiakov 

Úspešnosť 

školy v % 

Úspešnosť 

v SR v % 

Počet úsp. 

žiakov (90-

100%) 

Percentuálny 

rozdiel 

Testovanie 

MJL 
20 77,70% 62,00% 8 15,70 

Testovanie 

MAT 
20 74,20% 63,40% 1 10,80 

 

 



Testovanie 9-2020 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ s názvom Testovanie 9-2020 sa v aktuálnom 

školskom roku neuskutočnilo z dôvodu opatrení týkajúcich sa zabráneniu šírenia nového 

koronavírusu.  

 

Poznámka: 

Žiaci podľa možnosti a ponuky NÚCEM sa počas školského roka zapojili aj do  

elektronických testovaní. 

  

§ 2. ods. 1 f 

Rámcové učebné plány 

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

Počet tried v ročníku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Rámcový učebný plán ISCED2          0 

Inovovaný učebný plán ISCED1 x x x x      4 

Inovovaný učebný plán ISCED2     x x x x x 5 

 

 

Štátny vzdelávací program (ďalej ŠVP) je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele 

vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať. Ciele vzdelávania 

sú postavené tak, aby sa zabezpečil vyvážený rozvoj osobnosti žiakov. ŠVP vymedzuje aj 

rámcový obsah vzdelávania.  

Rámcový učebný plán schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5620/3295:1-100A ako súčasť Štátneho 

vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015. 

Inovovaný ŠVP – primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy a inovovaný ŠVP – nižšie 

stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy sa zavádzali do praxe postupne. V školskom 

roku 2019/20 škola postupovala vo vzdelávaní podľa  platného ŠVP v každom ročníku ZŠ. 

RUP pre základné školy je súčasťou ŠVP. RUP sú záväzné pre vypracovanie učebných plánov 

príslušných školských vzdelávacích programov. RUP stanovujú časovú dotáciu vyučovacích 

predmetov v ŠVP podľa jednotlivých ročníkov, vymedzujú počet voliteľných (disponibilných) 

hodín, ktorých využitie škola konkretizuje vo svojom školskom vzdelávacom programe 

(ŠkVP). 

UP sú súčasťou školských vzdelávacích programov a rozpracúvajú rámcové učebné plány 

štátneho vzdelávacieho programu podľa jednotlivých ročníkov s určením celkového 

týždenného počtu vyučovacích hodín pre príslušný ročník školského vzdelávacieho programu. 

Disponibilné hodiny sú využité na zvýšenie hodinovej dotácie existujúcich vyučovacích 

predmetov.  

Poznámka: Učebné osnovy (UO) sú súčasťou školských vzdelávacích programov. Vymedzujú 

výchovno-vzdelávacie ciele, obsah a rozsah vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov 

podľa učebného plánu. Škola má vypracované učebné osnovy najmenej v rozsahu ustanovenom 

vzdelávacím štandardom príslušného štátneho vzdelávacieho programu. 



Vzdelávacie štandardy obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a 

schopností, ktoré majú deti a žiaci získať, aby mohli pokračovať vo vzdelávaní v nadväzujúcej 

časti vzdelávacieho programu alebo aby im mohol byť priznaný stupeň vzdelania podľa zákona. 

 

Vzdelávacie štandardy sa členia na: 

a) výkonové štandardy, ktoré určujú kritériá úrovne zvládnutia vedomostí, zručností a 

schopností, 

b) obsahové štandardy, ktoré určujú rozsah požadovaných vedomostí a zručností. 

 

Využitie voliteľných (disponibilných) hodín v ŠkVP: 

Ročník Počet disp. hod. v ŠVP Využitie disp. hodín v ŠkVP 

1.  3 2 hod. MJL + 1 hod. MAT 

2. 2 1 hod. MAT + 1 hod. VV 

3.  1 1 hod. MAT 

5. 2 1 hod. MAT + 1 hod. TaŠV 

6. 1 1 hod. MAT 

7. 1 1 hod. SJSL 

8. 1 1 hod. MAT 

9.  2 1 hod. FYZ + 1 hod. BIO 

 

Pozn.: V 4. ročníku nie sú voliteľné hodiny. 

           Celkový počet voliteľných hodín za 1. – 4. ročník: 6 

           Celkový počet voliteľných hodín za 5. – 9. ročník: 7 

Delenie hodín:  

Ročník Vyučovací predmet a počet hodín vzniknutých delením 

1. 0 hod. 

2.  SJSL – 6 hod. 

3. SJSL – 5 hod. 

4.  SJSL – 5 hod. + AJ – 2 hod. + INF – 1 hod. 

5.  SJSL – 5 hod. + TaŠV – 3 hod. + INF –1 hod. + TECH –1 hod. 

6. TaŠV – 2 hod. 

7. SJSL – 5 hod. + TaŠV – 2 hod. + INF –1 hod. + TECH – 1 hod.  

8. TaŠV – 2 hod. + INF – 1 hod. + TECH –1 hod. 

9. SJSL – 5 hod. + TaŠV – 2 hod.  

 

Pozn.: Telesná a športová výchova – v ročníkoch 5. – 9. delenie na skupiny: chlapci a 

dievčatá 

Etická výchova – skupiny:  

Ročník Počet hodín 

1. – 4.  1 hod. 

5. – 7.   1 hod. 

8. – 9.  1 hod. 

Pozn.: Celkový počet hodín etickej výchovy: 3 



Etická a náboženská výchova sa vyučuje aj v 9. ročníku. 

 

Náboženská výchova – skupiny:  

Ročník Počet hodín 

1.  1 hod. 

2.   1 hod. 

3.  1 hod. 

4.  1 hod. 

5.  1 hod. 

6.   1 hod. 

7.   1 hod. 

8.  1 hod. 

9.  1 hod. 

Pozn.: Celkový počet hodín náboženskej výchovy: 9 

 

Súhrnný rozvrh hodín 2019/20   

 

 

 

 

 

Štruktúra tried k 30. 6. 2020 



  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 1 15 0 

Bežných tried 8 163 8 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 9 178 0 

§ 2. ods. 1 g 

Počet zamestnancov k 15. 9. 2019 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

zam. 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov 

Počet úväzkov 

pedag. zam. 

Počet úväzkov 

nepedag. zam. 

TPP 
14 ZŠ + 3 ŠKD 

+ 2 MŠ 
3 + 1 MŠ 13 + 2,54 + 2  3 + 1 MŠ 

Znížený 

úväzok 
2  0,78  

Asistent 1  1  

Šk. špec. 

ped. 
1  1  

Na dohodu  2   

Pozn.: Učiteľka na 1. stupni ZŠ je aj vychovávateľka v ŠKD na čiastočný úväzok. 

 

Kvalifikovanosť pedagogických a odborných zamestnancov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných 

2

5

11

3
1 1

Pedagogickí a odborní zamestnanci školy

MŠ

1. stupeň

2. stupeň

Vychovávateľky

Asistent učiteľa

Špeciálny pedagóg



učiteľov ZŠ    16 

učiteľov MŠ  2 

vychovávateľov   3 

asistentov učiteľa   1 

odborný zamestnanec  1 

spolu   23 

 

 

Kariérové stupne 

Kariérový stupeň Počet  Počet študujúcich 

začínajúci 0 0 

samostatný 11 0 

1. atestačná skúška 6 0 

2. atestačná skúška 6 0 

 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane  

 

Všetky vyučovacie predmety na 1. stupni sa vyučujú odborne, na 2. stupni výchovné predmety, 

geografia a dejepis sa vyučujú nekvalifikovane. 

1. stupeň 2. stupeň Spolu 

Odborne Neodborne Odborne Neodborne Odborne Neodborne 

100,0% 0 % 77,22% 22,78% 90,71% 9,29% 

  

 

 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 

Trieda Predmet Počet hod. týždenne 



V. DEJ 1 
 GEO 2 

  TaŠV 3 

  HV 1 

  VV 1 

VI. DEJ 1 

 GEO 1 

  ON 1 

  HV 1 

  VV 1 

  TaŠV 2 

VII. DEJ 1 

  ON 1 
 GEO 1 

  HV 1 

  VV 1 

  TaŠV 2 

VIII. DEJ 1 

  ON 1 

  GEO 1 

 VV 1 

 HV 1 
 TaŠV 2 

IX. VV 1 

  DEJ 2 

  ON 1 

  GEO 1 

  TaŠV 2 

§ 2. ods. 1 h 

V školskom roku 2019/20 pedagógovia absolvovali vzdelávania zamerané na nasledujúce  

oblasti v súlade s profiláciou a smerovaním školy:  

 vzdelávania zamerané na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby detí a žiakov 

a školskú integráciu  – prioritne školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa, ostatní 

vyučujúci,  

 využívanie inovatívnych foriem a metód v edukácii, 

 aplikácia informačno-komunikačných a digitálnych technológií vo vyučovacom 

procese, 

 používanie moderných prostriedkov vo vzdelávaní a práca s 

interaktívnym programom Alf, aplikácia hlasového systému Alexa vo vyučovaní 

cudzieho jazyka, 



 vzdelávania v oblasti prevencie a riešenia šikanovania,  

 vzdelávania zamerané na legislatívnu oblasť s cieľom zvyšovania právneho 

vedomia, personálny manažment, vedenie a riadenie školy, personalistiku – prioritne 

vedúci zamestnanci školy. 

 

Realizované interné aktualizačné vzdelávania poskytnuté školou: 

 nová legislatíva v školstve (Zákon č. 138/2019 Z. z. z 10. mája 2019 o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov), 

 profesijný rozvoj pedagóga v oblasti integrácie žiakov so ŠVVP. 

 

 

Aktuálna potreba v oblasti ďalšieho vzdelávania:  

 absolvovanie špecializačných vzdelávaní na vykonávanie špecializovaných činností 

– podľa možnosti a ponuky akreditovaných inštitúcií všetci pedagógovia 2. stupňa 

ZŠ,  

 absolvovanie vzdelávaní v rámci zapojenosti školy do projektov ako IT Akadémia, 

Digitálny tematický týždeň  – podľa aktuálnej ponuky a výzvy, 

 absolvovanie vzdelávaní zameraných na výchovné predmety – podľa ponuky 

vyučujúci výchovné predmety (z dôvodu nekvalifikovanosti). 

 

 Počas aktuálneho školského roka sme vyžadovali od pedagógov školy ďalšie vzdelávanie a 

samovzdelávanie v oblasti odbornej, legislatívnej, pedagogickej, informačno-technologickej a 

finančnej gramotnosti, taktiež v oblasti čitateľskej gramotnosti, ďalej prípravu materiálov a 

testov v rámci Alf programu, absolvovanie webinárov, online vzdelávania zamerané na aSc 

Agendu podľa ponuky a registrácie. 

Škola sa zapojila do projektu IT Akadémia a do projektu s názvom Digitálny tematický týždeň 

úspešne. V rámci uvedených projektov sa pedagógovia zúčastnili aj odborných prednášok a 

konferencií.  

Vedúci zamestnanci (RŠ, ZRŠ) sa prihlásili a absolvovali funkčné inovačné vzdelávanie.  

Vzdelávanie vedúcich zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

Funkčné inovačné 

vzdelávanie 
2  0 

 

 
 

Ostatné aktivity PZ a OZ: 

 aktívna spolupráca s NÚCEM pri tvorbe a realizácii celonárodných testovaní     

(1 pedagóg), 



 spolupráca s ŠPÚ týkajúca sa SJSL a informatiky (2 pedagógovia), 

 tvorba a spoluautorstvo učebníc zo SJSL pre ZŠ s VJM (1 pedagóg), 

 účasť v odborných porotách na okresných kolách predmetových olympiád  

(3 pedagógovia), 

 organizovanie 3 celookresných  postupových súťaží (2 pedagógovia), 

 odborná metodická pomoc OZ zameraná na školskú integráciu pre ostatné školy  

v okrese Šaľa (1 odborný zamestnanec). 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov postupových súťaží a predmetových olympiád 

 
 

Žiaci počas školského roka úspešne sa zapájali do predmetových olympiád a postupových  

súťaží (aj korešpondenčných), v ktorých dosiahli výborné výsledky a úspechy. V období 

dištančného vzdelávania sa žiaci zapájali do online súťaží i aktivít. 

Škola je dlhoročným organizátorom okresných kôl jazykových súťaží: 

- Jazyková kvízová súťaž pre základné školy s VJM okresu Šaľa, 

- Poznaj slovenskú reč pre okresy Šaľa, Nitra, Levice, 

- Dobré slovo pre okres Šaľa. 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Škola počas školského roka sa zapojila do viacerých aktivít, podujatí, organizovala tradičné 

kultúrne akcie, žiaci absolvovali rôzne výlety a exkurzie podľa ročného plánu exkurzií. 

Uvádzame nasledovné: 

Zdravie a zdravý životný štýl: beseda zameraná na zdravé potraviny a životný štýl, Vitamínový 

deň pre deti a žiakov 

Aktivity k medzinárodným dňom: výživy, mlieka, vtákov, dentálnej hygieny, sťahovavých 

vtákov, seniorov, dištančne: Deň poézie, Deň Zeme  

Športové aktivity – futbalové, floorbalové a šachové turnaje organizované školou v rámci 

okresu podľa ponuky a pozvania, korčuľovanie, lyžiarsky kurz, bicyklovanie 

Podujatia organizované pre rodiny a širokú verejnosť: športový deň, tekvicový festival, 

jedličková slávnosť,  

Exkurzie: Exkurzia do mesta Vác, exkurzia do Mosonmagyaróváru,  

14 4

2 5 2

5

1

4

5

1 3 1

Športové súťaže 10

42 12 3Spolu

7

3

39

Národné kolo

86

Iné/ostatné

Výtvarné súťaže

Súťaže
Okresné 

kolo

Krajské 

kolo

Matematické súťaže

6

31

Recitačné súťaže

Literárne súťaže

Prírodovedné súťaže (CHE, FYZ, GEO, INF)

Jazykové súťaže (SJSL, AJ)

Medzinárodné 

kolo

Prehľad výsledkov predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2019/2020



Výchovné koncerty sme absolvovali podľa aktuálnej ponuky produkcie Let Art. Počas roka 

žiaci pravidelne navštevovali aktuálne výstavy, taktiež sa zúčastnili divadelného predstavenia, 

poľovníckej výstavy v Dlhej nad Váhom, navštívili aktuálne výstavy vo Večierke alebo v Dome 

ľudového bývania. 

Environmentálne aktivity: výstavy detských prác, separovaný zber (zabezpečené formou 

projektu) 

Kultúrne aktivity: návšteva Jókaiho divadla v Komárne, predstavenia a koncerty v škole, 

besedy, návštevy tematických výstav  

Charitatívne aktivity: Biela pastelka, návštevy domovov sociálnych služieb s kultúrnym 

programom 

Aktivity žiackeho parlamentu: školský rozhlas, organizovanie Haloween-party, Deň seniorov, 

oslava Valentína, školský karneval, adventné zvyky a tradície, Lucia, Mikuláš – vystúpenie 

žiakov  

V školskom roku bolo plánované aj stretnutie s partnerskou školou Oroszlány, ďalej v rámci 

projektu Határtalanul - Bez hraníc privítanie  škôl z Maďarska, avšak z dôvodu pandémie sa 

neuskutočnili.  

Škola pravidelne vydáva školský časopis a brožúru receptov starých mám. 

 

Ostatné úspešné aktivity: 

Počas roka sme realizovali tematický týždeň s názvom Dni Pázmánya v mesiaci október s 

niekoľkými zaujímavými aktivitami určenými pre deti a žiakov.  

Iné:  

- zapojenie sa do Európskeho týždňa športu, 

- realizácia netradičnej hodiny cudzieho jazyka, 

- realizácia a vyhodnotenie merania DIFER, 

- návšteva kina v rámci ŠKD, 

- preventívna prednáška pre žiakov 8. a 9. ročníka zameraná na extrémizmus. 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Uvádzame projekty, do ktorých bola škola zapojená, ich zameranie a stručnú charakteristiku. 

Projekty realizované v MŠ:  
Projektom Sladkosti závislosťou sa podarilo obmedziť nosenie sladkostí do MŠ, sladkosti sa 

nahrádzali ovocím a zeleninou. 

Projektom Adamko hravo-zdravo sme viedli deti k zdravému životnému štýlu. 

Environmentálny projekt bol zameraný na získavanie nových poznatkov o ochrane životného 

prostredia  hravou formou. 

Aktívne sa realizovali aj nasledujúce programy: Mliečny program, Ovocie a zelenina. 

Interné projekty: 

Váh projekt - celoročný projekt s názvom Váh - rieka, ktorá nás spája. 

Červené stužky - komplexný program prevencie  

Comdi a Komposyt - komplexné poradenstvo 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

Školské ovocie 

Kincskeresők - významné osobnosti nášho regiónu 

V školskom roku 2019/2020 boli v spolupráci so Združením rodičov vypracované a úspešné 

nasledujúce projekty: 



 Projekt Nitrianskeho samosprávneho kraja zameraný na oblasť športu - finančné prostriedky 

určené na nákup športových potrieb, 

 Projekt Nitrianskeho samosprávneho kraja zameraný na oblasť kultúry, 

 Bethlen Alapítvány – Projekt: Nadácia Bethlen - finančné prostriedky na realizáciu 

športového dňa pre deti, žiakov, pedagógov, rodičov i verejnosť, 

 Žiaci 2. stupňa sa zúčastnili divadelného predstavenia v Komárne a v rámci projektu sme 

získali finančné prostriedky na preplatenie cestovných nákladov. 

 

Neúspešné projekty: 

 projekt Samsung zameraný na obnovu počítačovej učebne, 

 spolupráca a stretnutie s partnerskými školami v rámci projektu Határtalanul - Bez hraníc (z 

dôvodu COVID-19). 

 

Projekty zamerané na oblasť informatiky: 

Digitálny tematický týždeň - realizovaný, získanie IKT prostriedkov (legoroboty) 

Na potrebu a nutnosť digitalizácie v oblasti školstva a na potrebu zvyšovania digitálnej 

gramotnosti žiakov ako aj pedagógov poukázala aj vzniknutá nečakaná situácia ohľadom 

koronavírusu. Škola sa druhýkrát zapojila do projektu s názvom „Digitálny tematický týždeň 

2020”. Hlavným organizátorom bolo Digitálne metodické centrum (Digitális Pedagógiai 

Módszertani Központ Budapest)  sídliace v Budapešti. Cieľom  tematického týždňa bolo 

využitie a  rozvíjanie digitálnych kompetencií žiakov, ktoré si osvojili na hodinách informatiky 

a zároveň aj využili v ostatných vyučovacích predmetoch  v rámci medzipredmetových 

vzťahov. Projekt bol zameraný predovšetkým na ochranu a okolie rieky  Váh, životné 

prostredie, život ľudí v obciach, ktorých táto rieka spája. Túto myšlienku sme ďalej rozšírili o 

poznatky týkajúce sa vodných diel, minerálnych prameňov a liečebných kúpeľov. Zapojení 

žiaci rozvíjali svoje zručnosti a schopnosti pomocou využitia digitálnej technológie a získaných 

kompetencií. Vytvorili nádherné  modely rybárskeho domu, brehu rieky, 3D modely erbov obcí, 

spracovali uvedenú tematiku aj formou prezentácií v programe Prezi a PowerPoint, pričom 

vznikli aj krásne výtvarné diela. Organizovali sme fotografickú súťaž, ďalej žiaci programovali 

v jazyku Scratch a Python. V už začatom a plánovanom projekte sme pokračovali aj dištančne. 

Žiaci s pomocou rodičov natáčali krátke videá o Váhu, vytvárali hračky a rôzne predmety 

z recyklovateľného odpadu. Výsledkom našej práce bolo získanie Mimoriadnej ceny 

Ministerstva školstva v Maďarsku. Toto ocenenie pre najaktívnejšiu zahraničnú školu sme 

získali ako jediná základná škola s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku už 

druhýkrát a je pre našu ďalšiu každodennú prácu so žiakmi významnou motiváciou. Získané 

ocenenie a IKT prostriedky ako MicroBit a robot budú slúžiť na rozvoj algoritmického a 

logického myslenia žiakov a  rozšírenie poznatkov o informatických systémoch, ktoré prinášajú 

súčasné trendy v oblasti vývoja informatizácie. 

 IT Akadémia - zapojenosť školy, absolvované vzdelávania a aktivity. 

 

 

 



§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná inšpekcia. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

V súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu uvádzame nasledovné:  

- priestory školy: 9 klasických učební, odborná učebňa informatiky, odborná učebňa fyziky, 

učebňa na delenie jazykov, dielňa, posilňovňa, výdajná školská jedáleň,  

- školský dvor a oddychová zóna pre deti - nové certifikované detské ihrisko, 

- učebne sú vybavené bielymi keramickými tabuľami, výpočtovou technikou, projektormi 

(postupne bude potrebná ich výmena), okrem jednej triedy na 1. stupni aj interaktívnymi 

tabuľami,  

- podlahy sú v niektorých miestnostiach vymenené (gumolin alebo plávajúca podlaha), 

- školský nábytok je relatívne v dobrom stave, postupne sa dopĺňali a vymieňali zničené školské 

lavice a stoličky v jednotlivých triedach, bude však potrebná výmena školského nábytku - 

skrine, zabezpečili sa rolety a parapety v galérii,  

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami: škola je vybavená dostatočným množstvom 

kvalitných učebných i metodických pomôcok, bol zakúpený a je používaný program Alf, máme 

funkčnú učiteľskú a žiacku knižnicu, k dispozícii sú e-čítačky z projektu Amazon, inteligentný 

hlasový asistent Alexa na výučbu cudzieho jazyka, je zabezpečená odborná literatúra a časopisy 

pre pedagogických zamestnancov, bude potrebná postupná výmena dataprojektorov v 

jednotlivých triedach, 

- v rámci bezpečnostných opatrení sa postupne zabezpečil kamerový systém aj na prízemí 

budovy a zabezpečil sa inteligentný alarm,  

- stručná analýza súčasného stavu: v budove bol zrekonštruovaný systém kúrenia formou 

koncesnej zmluvy, odstránili sa všetky plynové vykurovacie telesá, realizovala sa celková 

rekonštrukcia fasády budovy, výmena vchodových dverí do budovy, dokončenie kanalizácie, 

uskutočnila sa kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena svietidiel, vymaľovali sa 

chodby, uskutočnila sa výmena podlahy na prízemí, realizovala sa maľovka tried a chodieb, 

výmena dverí na poschodí, rekonštrukcia vnútorných priestorov na prízemí, vybudovalo sa 

nové certifikované detské ihrisko,    

-  v elokovanej triede MŠ v minulosti sa realizovala celková rekonštrukcia sociálnych zariadení, 

rekonštruovalo sa a doplnilo detské ihrisko o nové hracie prvky, 

- potreby a pripravované plány: v budúcnosti je potrebná obnova a revitalizácia školského dvora 

a športového ihriska, modernizácia a zakúpenie nového zariadenia počítačovej učebne, 

doplnenie a obnova dataprojektorov a interaktívnych tabúľ, výmena školského nábytku 

§ 2. ods. 1 m  Finančné a hmotné zabezpečenie    

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: Prenesené kompetencie 

normatívne: 465 475 Eur 

nenormatívne: 26 081,80 Eur (dopravné, učebnice, predškoláci, asistent učiteľa, hmotná núdza, 

za mimoriadne výsledky, LVVK, ŠVP, SZP, bez vzdelávacích poukazov) 

 



Originálne kompetencie 

MŠ:      47 500 Eur 

ŠKD:    46 430 Eur 

 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

zákonných zástupcov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 

MŠ:    2 460 Eur 

ŠKD:  5 755 Eur 

 

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

financovaných aktivít: 5 325  Eur na mzdy a odvody 

 

4. Finančné prostriedky získané na zabezpečenie stravovania žiakov: 11 552,40 Eur 

 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 3 422,17 Eur nájomné 

a dobropisy, réžia ŠJ. 

 

§ 2. ods. 1a 

Úspechy a nedostatky - Sebahodnotenie (SWOT  analýza) 

V rámci SWOT analýzy sa posudzujú a hodnotia vnútorné silné a slabé stránky inštitúcie 

a vonkajšie príležitosti a hrozby. Uskutočnená a vyhodnotená SWOT analýza Základnej školy 

s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským v Šali predstavuje 

základný predpoklad pre prípravu strategického plánu.  

V oblasti silných stránok školy naďalej konštatujeme nasledovné:  

Silné stránky: 

 vysoko kvalifikovaný, odborne zdatný pedagogický zbor, 

 odborný zamestnanec  –  školský špeciálny pedagóg,  

 pozitívna klíma školy a rodinná atmosféra, 

 tradícia organizovania rôznych akcií, mimoškolských aktivít, kultúrnych podujatí a 

športových súťaží, ktoré otvoria školu pre zákonných zástupcov aj verejnosť – Deň 

otvorených dverí, kultúrny program ku Dňu matiek, vianočná besiedka, rodičovský ples, 

 zriadenie odbornej učebne fyziky, existujúca moderná dielňa,  

 ponuka záujmových útvarov, 

 dobrá a aktívna spolupráca medzi pedagogickým zborom a vedením školy, 

 vysoká účasť v predmetových olympiádach a postupových súťažiach a dosiahnuté 

výsledky, 

 spolupráca a komunikácia žiakov a zákonných zástupcov detí s pedagógmi, ich 

zapojenosť do aktivít. 

 

 

 

 

 

 



Ďalej sme zisťovali a spracovali slabé stránky našej školy. Z hľadiska ďalšieho plánovania 

uvedenú problematiku považujeme za veľmi dôležitú. 

Slabé stránky: 

 chýbajúci vonkajší športový areál, rekonštrukcia školského dvora, 

 finančné prostriedky na zabezpečenie a nákup nových počítačov do odbornej učebne 

informatiky,  

 neúčasť zákonných zástupcov na rodičovských združeniach a ich nezáujem o dianie v 

škole, 

 chýbajúca priestrannejšia telocvičňa, 

 chýbajúca vlastná školská jedáleň,  

 nárast počtu žiakov s poruchami učenia aj správania, 

 nedostatočná motivácia zo strany žiakov o vzdelávanie. 

 

Uvádzame 5 najčastejšie identifikovaných faktorov:  

Príležitosti: 

 systematické ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov podľa aktuálnej ponuky 

a potreby školy, interné aktualizačné vzdelácania zamerané na potreby školy, 

 možnosť zapájať sa do rôznych projektov a grantov, využívať ponúkané možnosti 

štrukturálnych a iných fondov, 

 spolupráca s partnerskou školou v Oroszlányi, 

 organizovanie mimoškolských akcií pre zákonných zástupcov a širokú verejnosť, 

 zapájanie sa do súťaží. 

Riziká: 

 nepriaznivý demografický vývoj, 

 nedostatočné spoločenské a finančné ohodnotenie pedagogických i nepedagogických 

zamestnancov, 

 nedostatok finančných prostriedkov na investičné zámery, 

 nedostatok, resp. chýbajúce kvalitné učebnice a metodické materiály, 

 strata motivácie učiteľov, stres, syndróm vyhorenia. 

Zo SWOT analýzy vyplýva, že škola má množstvo predností, na ktorých môžeme stavať.  

 

V nasledujúcej porovnávacej tabuľke uvádzame počty žiakov od školského roku 2010/2011 až 

po súčasnosť. 
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§ 2. ods. 2 b   Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového útvaru Počet detí Počet skupín Vedúci 

Futbal-florbal 24 1 Mgr. Beáta Ferenceiová 

Hravá fyzika 14 1 Mgr. Ildikó Mészárosová 

Krúžok matematiky 18 1 Mgr. Magdaléna Szabó 

Literárna tvorivosť 17 1 Mgr. Estera Páldyová 

Projekt Váh 28 1 Mgr. Veronika Szetyinszká 

Matematika pre 1. stupeň 12 1 Mgr. Beáta Ferenceiová 

Čítajme spolu 18 1 Mgr. Katarína Dohányosová 

Príprava na testovanie  12 1 Mgr. Anikó Puterová 

Šikovné ruky 27 1 Mgr. Laura Andódiová 

 

Poznámka: V škole mali žiaci možnosť pracovať v 9 záujmových útvaroch, ktoré ponúkali  

voľnočasové a mimoškolské aktivity, možnosť exkurzií a rôznych výletov. Celkový počet 

žiakov zapojených do záujmových útvarov a vydaných vzdelávacích poukazov bol 170. 

Naďalej rastie záujem o šach, naši žiaci sa úspešne zapájajú do šachových súťaží 

organizovaných pre žiakov ZŠ s VJM. 

Na  podporu  zdravého vývoja žiakov škola pravidelne  organizuje  lyžiarsky kurz a školu v 

prírode.  

Deti v materskej škole mali možnosť navštevovať krúžok loptových hier podľa záujmu. 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a 

zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia 

hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré bolo zapríčinené šírením 

respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušilo  vyučovanie 

na školách a školských zariadeniach od 16. marca 2020. Od uvedeného obdobia do 30. júna 

2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom.  

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (vid. v prílohe) je 

sumárom správ PK a MZ a je aj súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský 

rok 2019/20 (ďalej len “Správa o VVČ”) podľa vyhlášky 9/2006.  

 

Príloha 1: Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie 

Príloha 2: Vyjadrenie Rady školy 

Záver 

Vypracovala: Mgr. Monika Hamarová 

V Šali dňa 24. septembra 2020 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 29. septembra 2020 a v rade školy elektronicky 

dňa 01. októbra 2020. 

https://www.epi.sk/zz/2006-9/znenie-20060201

