
 

Základná škola, Bernolákova 35, 942 01 Šurany 

                           

   

 

 

  
  
 

 

Dôvodová správa k   

  

Správe o podmienkach a výsledkoch výchovno – vzdelávacej činnosti     

ZŠ, Bernolákova 35, Šurany v šk.roku 2020/2021 

  
  

 

Správa bola vypracovaná v zmysle § 14 ods. 5 písm.e) 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 v súlade s vyhláškou č.9/2006 Z.z. a predložená Rade školy, Komisii finančnej, 

správy a predaja majetku mesta a Komisii školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, 

mládeže a športu na schválenie.  

V súlade s plánom práce MsZ Šurany na II.polrok 2021 bude správa predložená poslancom 

MsZ k zasadnutiu dňa 28.10.2021 na prerokovanie a schválenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šuranoch, 1.10.2021                                            Mgr. Jana Hatinová 
                                                                           riaditeľka školy 
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                            Základná škola, Bernolákova 35, Šurany             
 

 

 

 

 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu 

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

zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepcia školy na roky 2019-2024. 
4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce metodického združenia, predmetových komisií, 

koordinátorov. 

5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ, Bernolákova 35, Šurany. 

6. Zápisnice z pedagogických rád a zasadnutí MZ a PK. 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 ZŠ, Bernolákova  35, Šurany za školský rok 2020/2021 

 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

1. Názov školy:   Základná škola 

2. Adresa školy: : Bernolákova 35, 942 01  Šurany 

3. Telefónne číslo: 035/65002633                        faxové číslo: 035/65002633 

4. Internetová adresa: www.zsbersu.sk  e-mailová adresa: skola@zsbersu.sk 

5. Zriaďovateľ: Mesto Šurany 

 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Jana Hatinová riaditeľka školy 

Mgr. Erika Zajičková zástupkyňa riaditeľa školy  

Andrea Hajdenová vedúca ŠJ 

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

7.1) Údaje o rade školy: 

Rada školy pri ZŠ, Bernolákova 35, Šurany, 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 po voľbách dňa 06.12.2016. Funkčné obdobie začalo 

dňom  06.12. 2016 na obdobie 4 rokov. Z dôvodu mimoriadnej situácie budú voľby do Rady 

školy realizované v novembri 2021. 

 

Členovia rady školy: 

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

1. Mgr. Petronela Mazúchová Predseda za pedagogických zamestnancov 

2. Mgr. Lucia Sepešiová 
 

za rodičov 

3. Erika Kováčová 
 

za rodičov 

4. Ing. Andrea Tatárová 
 

za rodičov 

5. Mgr. Beáta Kodadová  za rodičov 

6. Ing. Zuzana Magulová  za pedagogických zamestnancov 

7. Ing. Zuzana Zeleňáková   za nepedagogických zamestnancov 

8. Pavol Bartovič  delegovaný za zriaďovateľa 

9. Mgr. Karol Kliment  delegovaný za zriaďovateľa 

10. Pavol Cvik  delegovaný za zriaďovateľa 

11. František Hatina  delegovaný za zriaďovateľa 

 

 

http://www.zsbersu.sk/
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Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch   boli schválení za zástupcov mesta do rady 

školy: Pavol Bartovič, Mgr. Karol Kliment, Pavol Cvik, František Hatina - poslanci MsZ 

Šurany. 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2020/2021: 

V školskom roku 2020/2021 sa rada školy vyjadrovala k predloženým materiálom, ktoré jej 

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

a doplnení niektorých zákonov predkladala riaditeľka školy ( vyhodnotenie koncepčného 

zámeru rozvoja školy,  skladba vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov). Rada 

školy prerokovala a dala stanoviská k : Správe o ped.- org. a materiálnom zabezpečení šk. roka 

2020/2021, Správe o vých.- vzdel. činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení za šk. rok 2020/2021, Návrhu na úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2020, Návrh rozpočtu 

ZŠ na rok 2021, Správu o hospodárení ZŠ za rok 2020, Správu o výsledku hospodárenia ZŠ za 

rok 2020, Školský poriadok, Inovovaný školský vzdelávací program, Výchovný program ŠKD, 

Pracovný poriadok. 

 

 

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  

 

Metodické združenie  1.-4.ročníka-ved. Mgr. Ľubica Ďurčeková 

Predmetová komisia jazykov - ved. Mgr. Eva Čviriková 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov - ved. Mgr. Eva Takáčová 

Predmetová komisia výchovných predmetov - ved. Mgr. František Koiš 

Predmetová komisia cudzích jazykov - ved. Mgr. Anna Paulišinová 

 

Jednotlivé metodické združenia a predmetové komisie mali v súlade so svojimi plánmi 

práce v priebehu roka minimálne 3 zasadnutia. Ich činnosť sa riadila plánmi práce 

a prebiehala prevažne v mimovyučovacom čase. Jednotlivé zasadnutia sa konali za 

účasti členov vedenia školy, ktoré sa zúčastňuje i väčšiny podujatí organizovaných 

v rámci plánu práce MZ a PK.  

 

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2020/2021 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

 Údaje o počte žiakov školy 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 31. 8. 2020 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

Počet odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

Počet  
Tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

Počet odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

1. 1 23 0   1. 23 0   

2. 1 18 0     1 18 0   

3. 1 16 0   1 19 0   

4. 1 13 1   1 13 2   

5. 1 20 5   1 20 5   

6. 2 31 3   2 30 3   
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7. 2 34 5   2 34 5   

8. 1 21 0   1 21 0   

9. 1 15 3   1 15 3   

Spolu 11 191 17 2 53 11 193 18 2 51 

 

 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na 

prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 písm. 

c)  

 

 

 Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 

 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU 
DIEVČATÁ  
počet / % 

ODKLADY 
počet / % 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 
počet / % 

SAMOSTATNÉ ( SPOJENÉ ) 

 
29 
 

14/48 5/17 0/0 1 

 

 

 

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a 

úspešnosti uchádzačov na prijatie (§ 2 ods. 1 písm. d) 

 

 

 

 d1) žiaci 9. ročníka 

 
 Počet 

žiakov 

9. roč. 

 

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

1 
stredné odborné 

školy* 
Do 

prac.pomeru 

 OU-2- ročné 

24 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí     Prihlás. Prijatí 

3 3 12 12 0    0 0 

* priemyslovky, združené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké školy 

 

 

 

d2)  žiaci 5. ročníka 

 
Počet 

žiakov 
5. roč. 

Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy 

  osemročné gymnáziá 

20 
Prihlásení Úspešní Prijatí 

0 0 0 
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d3)  žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

 
Ročník 

 

Počet žiakov 
prijatých na SŠ 

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

8. ročník 1 Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany 
7. ročník 0  
6. ročník 0   
5. ročník 0  

 

d4) Iné skutočnosti, vysvetlivky:  Žiaci si vyberali stredné školy so zreteľom na dosiahnutý 

prospech.  

Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou 

Počet žiakov: 0 

 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania(§ 2 ods. 1 písm. e)   

 

 

Hodnotenie prospechu žiakov 

Z celkového počtu 193 žiakov na konci školského roka 2020/2021 (stav k 31.8.2021) : 

prospelo s vyznamenaním................................99 žiakov 

prospelo veľmi dobre .......................................33 žiakov 

prospelo.............................................................55 žiakov 

neprospeli............................................................3 žiaci 

neklasifikovaní-štúdium v zahraničí.................. 3 žiaci 

 

Priemerný prospech žiakov na škole bol 1,49.  Najhorší študijný priemer dosiahli žiaci 7.b 

(2,12), najlepší žiaci 2.a  ( 1,35). Žiaci 1.a triedy boli hodnotení na základe usmernení počas 

mimoriadnej situácie slovným hodnotením. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2020/2021 

 

I. stupeň základnej školy 
Hodnotenie žiakov  1. – 4. ročníka 

 

Ročník Trieda 
                      

SJL ANJ MAT HUV VYV TSV INV PRV PVO VLA PRI Ø triedy 

1. 1.A SH SH SH      SH   SH 

2. 2.A 1,59 1,41 1,53 A 1 A   1,24   1,35 

3. 3.A 1,79 1,58 1,79 A 1 A 1,05 1  1,53 1,42 1,39 

4. 4.A 1,67 1,5 1,42 A 1 A 1,00 1  1,58 1,75 1,36 

Ø  jedn. 

predmet 

 1,68 1,50 1,58 A 1,00 A 1,25 1,00 1,24 1,59 1,59 1,37 

 

K predmetom, ktoré mali najhoršiu priemernú  známku na I. stupni patrili: 

• slovenský jazyk a literatúra – 1,68 

• matematika – 1,58 

• prírodoveda – 1,58 
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Hodnotenie žiakov 1. – 4. ročníka  

Ročník Trieda Počet 

žiakov 

 

prospel 

s vyznamenaním  

prospel 

veľmi 

dobre 

prospel  neprospel  neklasifikovaný 

1. 

       
1. A 23   21 1 1 

2. 2. A 18 14 2 2 0 0 

3. 3. A 19 13 4 2 0 0 

4. 4. A 13 10 01 21 0 1 

 

 

 

 

II. stupeň základnej školy 

 

 

 

K predmetom, ktoré mali najhoršiu priemernú  známku na II. stupni patrili: 

• slovenský jazyk a literatúra – 1,93 

• anglický jazyk – 1,89 

 

 

 

 

 

R
o
č
. 

T
r
. 

Priemerný prospech z jednotlivých  predmetov podľa tried 
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V
 

Ø
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5. 5.A 2,11 1,94   1,21 1,72 1,39   2,05     1,89 A  A   A A 1,86 

6. 6.A 2,07 2,29   1,07 1,33 1,20 1,13 1,73 1,47   2,07 A  A   A A 1,59 

 6,B 1,44 1,63  1,06 1,19 1,88 1,06 1,44 1,25  1,44 A 

 

A 

 

A 

 

 

 

 

A 

1,38 

7. 7.A 2,25 2,44 1,67 1,06 1,63 1,50 1,19 1,88 1,44 2,06 2,00 A 

 

 

 

 

A A 

  

A 

 

 

A 

1,75 

 

7.B 2,89 2,28 2,17 1,28 2,22 1,78 1,67 2,11 1,89 2,22 2,67 A 

 

 

 

 
A A  A A 

2,12 

8.  8.A 1,89 1,67 1,40 1,00 1,05 1,67 1,00 1,76 1,29 1,48 1,48 A  A A A A 1,43 

9. 9.A 1,73 2,20 1,00  1,07 1,40 1,00 1,73 1,27 1,40 1,67 A  A    A 1,48 

 Ø  jedn. 

predmet 
1,93 1,89 1,56 1,09 1,46 1,54 1,18 1,74 1,43 1,79 1,89 A A A A A A 1,66 
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Hodnotenie žiakov 5. – 9. ročníka  

Ročník Trieda 
Počet 

žiakov 

prospel  

s vyznamenaním 

prospel 

veľmi 

dobre 

prospel neprospel 
neklasifikovan

ý 

5.  5.A 20 10 1 7 1 1 

6. 6.A 14 7 5 2 0 0 

 6.B 16 10 4 2 0 0 

7. 7.A 16 7 4 5 0 0 

 7.B 18 5 6 6 1 0 

8. 8.A 21 15 3 3 0 0 

9. 9.A 15 9 3 3 0 0 

 

 

  

 

Výsledky externých meraní  
 

 

Výsledky externých meraní – Testovanie 9 - 2020 

 

Z dôvodu mimoriadnej situácie trvajúcej od 12.03.2020 sa testovanie T 9 – 2021 neuskutočnilo.  

V dňoch 31. mája až 11. júna 2021 zrealizoval Národný ústav certifikovaných meraní 

vzdelávania (NÚCEM) reprezentatívny prieskum monitorujúci priebeh dištančného 

vzdelávania a úroveň vedomostí a zručností žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka 

gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Monitoringu sa zúčastnila aj naša škola . 

 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2020/2021 ( §2 ods.1 písm. f) 

    

I. stupeň - ZŠ                    II. Stupeň - ZŠ 

 

Ročník Uplatňované učebné plány 

1.- 4. 

 

INOVOVANÝ ŠVP-ISCED 1 

  

 

 

 

 

V rámci učebných plánov sme absolvovali na II. stupni účelové cvičenia z učiva o ochrane 

človeka a prírody v dňoch 11., 14. 9. 2020 a z dôvodu prerušenia vyučovania a mimoriadnej 

situácii sa jarné cvičenia uskutočnili len počas jedného dňa - 23.6.2021. 

Dňa 14. 09. 2020 sme uskutočnili na I. stupni cvičenie v prírode z učiva o ochrane človeka 

a prírody spojené s vychádzkou do prírody, zamerané na bezpečnosť cestnej premávky 

a zdravotnú prípravu. 

Cvičenia v prírode   sa z dôvodu prerušenia prezenčného vzdelávania od 26.10.2020 do 

16.4.2021 pre 8. a 9. ročník a do 26.4.2021 neuskutočnili. 

Ročník   Uplatňované učebné plány 

5.-9.  

 

 

INOVOVANÝ ŠVP-ISCED 2 

 

 



9 

 

   

 

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz  -  žiaci zo 7.ročníka sa kurzu z dôvodu mimoriadnej 

situácie nezúčastnili. Ak to bude možné, zúčastnia sa ho v nasledujúcom šk. roku.  

Plavecký kurz  takisto nebolo možné zrealizovať.    

15.6.2021 sa  ročníky 1. - 4.  venovali dopravnej výchove.  

 

Hodnotenie správania 

Pochvaly a odmeny ( udelené v súlade so  Školským poriadkom pre žiakov školy ) 

Pochvala od triedneho učiteľa    – 118 na konci šk. roku 

Pochvala od riaditeľky školy - 3     

 

 

Výchovné opatrenia 

             

            V súlade so Školským poriadkom pre žiakov školy sme v priebehu školského roka 

udelili 11výchovných opatrení, konkrétne: 

• napomenutie od triedneho učiteľa   - 8 
• pokarhanie od triedneho učiteľa      - 3 
• pokarhanie od riaditeľa školy          - 0 

  

  

  

Znížené známky zo správania 

  

O dva stupne: ( hodnotenie: menej uspokojivé )  1 žiak. 

  

Dôvody:  neospravedlnené vymeškané vyučovacie hodiny. 

 

 

 

Dochádzka žiakov do školy 

 

  Dochádzka žiakov za školský rok 2020/2021 (  štatistika za I. a II. polrok spolu )  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Priemer na jedného žiaka školy predstavoval za celý školský rok 75,09 vymeškaných 

ospravedlnených hodín  a 1,02 neospravedlnených hodín. 

 

Nie všetci žiaci mali v predchádzajúcom škol. roku vypestovaný pravidelný návyk dochádzky 

na vyučovanie, zámerne so súhlasom rodičov sa jej vyhýbali.  

Polrok vymeškané ospravedlnené priemer neospravedlnené priemer 

I. 6818 6806 35,26 12 0,06 

II. 7873 7687 39,83 186 0,96 

  Za šk.rok 14691 14493 75,09 198 1,02 
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Na 198 neospravedlnených hodinách sa  podieľal 1 žiak. Záškoláctvo menovaného žiaka  sme 

riešili a prejednávali sa podľa metodického návodu Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR 

a MŠ SR na zabezpečenie aplikácie ustanovenia §18 odd. 2 zákona číslo 281/2002 Z.z. 

o prídavku na dieťa a o príspevku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z.z.. 

 

Od 26.októbra 2020 prebiehalo dištančné vzdelávanie žiakov 5.-9.ročníka, ktoré trvalo až do 

16.4.2021 pre 8. a 9. ročník a do 26.4.2021 pre 5 – 7. ročník. V čase mimoriadnej situácie  bolo 

žiakom sprostredkovávané vyučovanie prostredníctvom portálov - Zborovňa, EduPage a 

Teams. Pravidlá, spôsob komunikácie a kontroly boli určené vyučujúcimi v danej triede.  

 

 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácii (§ 2 ods. 1 písm. g) 

 

Všetci učitelia spĺňajú kvalifikačné predpoklady – vysokoškolské vzdelanie  (učiteľstvo 1.-4.,) 

pre 1.stupeň ZŠ, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov + aprobácia. Pedagogická 

spôsobilosť  na  škole je 100%. 

 

 

      

Základná škola Počet Školský klub detí Počet 

zamestnanci ZŠ  26 zamestnanci ŠKD 2 

Z toho PZ* 18 Z toho PZ 2 

Z počtu PZ  18 Z počtu PZ  2 

- kvalifikovaní 18 - kvalifikovaní 2 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NZ** 8 Z toho NZ 0 

Z počtu NZ 8 Z počtu NZ 0 

- školský psychológ*** 1 - upratovačky 0 

- špeciálny pedagóg 0  0 

- upratovačky 4 Školská kuchyňa a jed. 4 

- ostatní  3 zamestnanci -spolu 4 

Spolu počet zamestnancov  

ZŠ + ŠKD a ŠJ 
32 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 
20 

 
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 

Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 

+ uvádza sa, ak je základná škola s materskou školou 

 

 

 

g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia (možno použiť tabuľku z Identifikačných údajov o škole) 

 
P. č. Priezvisko Meno  Titul Aprobácia 

1. Beňová Božena Mgr. SJ - DEJ 

2. Ďurčeková Ľubica  Mgr. 1. -4.                              

3. Čviriková Eva Mgr. SJ - VV 

4. Gubric  Martin Mgr. NBV 
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5. Gubricová Alžbeta Mgr. AJ - RJ 

6. Hatinová Jana  Mgr. M – Tchv 

 7. Kliment Karol Mgr. M – F 

 8. Paulišinová Anna Mgr. 1.- 4., ANJ 

 9. Poláková Adriana PaedDr. 1.- 4. 

10. Koiš František Mgr. HI-FI 

11. Mazúchová Petronela Mgr. 1. - 4.                              

12. Juríková Erika Mgr. AJ - SJ 

13. Mellenová Jana Ing 
SPU – ekonomika , 
manažment, DPŠ 

14. Takáčová Eva Mgr. Z - P 

15. Regásová Soňa    Vychovávateľstvo 

16. Polák Róbert Mgr. Tv  

17. Zajičková Erika Mgr. 1. - 4.                              

18. Zajíčková Zuzana  Mgr. M – F 

19. Zajíček Miroslav Mgr. M – F 

20. Kasáčová Ivana  Soc. práca 
 

 

 

g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2020/2021 

 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 
Technika/Svet práce 3 
Informatika 2 
Výt. výchova 3 
Geografia 2 
Hudobná výchova 3 

Slovenský jazyk a literatúra 1 
Chémia 1 

Telesná a športová výchova 1 

Anglický jazyk 1 
Nemecký jazyk 2 
Pracovné vyučovanie 1 

 

 

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

      ( uvádzať za školský rok 2020/2021) 

 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Semináre 8 8 0 0 

Adaptačné 

vzdelávanie 
2 2 0 0 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

 

19 

 

19 0 0 

Funkčné 

vzdelávanie 
1 1 0 0 
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Všetci vyučujúci absolvovali aktualizačné vzdelávanie , na ktorom sa oboznámili s novou 

legislatívou a s jej zapracovaním do praxe. Priebežne sa individuálne vzdelávali vo 

svojom obore štúdiom metodických materiálov, odbornej literatúry a získavaním 

informácií prostredníctvom internetu. V čase mimoriadnej situácie zmobilizovali svoje 

sily a postupne sa zdokonaľovali v dištančnej forme vyučovania prostredníctvom stránky 

edupage a online formou. 

 

 

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

 

Škola prezentovala výsledky svojej práce s deťmi vo vyučovacom a mimovyučovacom čase 

rodičom žiakov i širokej verejnosti formou prezentácií na školskej webovej stránke. 

Online sme organizovali aj rôzne súťaže, do ktorých sa mohli naši žiaci zapojiť, napr. Súťaž vo 

fotografovaní “Jesenná príroda”, “Jarná príroda”, “Deň Zeme”, “Kráčaj udržateľne”, vianočná 

súťaž “Môj list Ježiškovi”, “Moje Vianoce”. Okrem toho sa žiaci zapojili do výtvarnej súťaže 

ku Dňu železníc, Môj domáci maznáčik a medzinárodnej súťaže v písaní esejí v ANJ.  

Zapojili sme sa aj do charitatívnej akcie “Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok”, 

výtvarnej súťaže” Môj rozprávkový hrdina”,5. kola súťaže Envirospektrum - Kráčaj 

udržateľne. Prvý krát sa naši žiaci zapojili aj do medzinárodnej súťaže Englishstar, ktorého 

cieľom bolo spopularizovať anglický jazyk.  

SOŠaS netradičnou formou zorganizovala súťaž “Palacinkafest”, kde sme získali 3. miesto. 

MDD sme strávili na Amfíku. Ku Dňu matiek žiaci pripravili online vystúpenie pre mamičky. 

Nesmierne sme hrdí na založenie školského časopisu v slovenskom a anglickom jazyku. 

Zľk 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa neuskutočnili mnohé súťaže, ktorých sa naša škola 

pravidelne zúčastňovala. Neuskutočnili sa žiadne športové súťaže a mnohé olympiády, 

recitačné, spevácke súťaže prebiehali v obmedzenom režime, napríklad online formou. Napriek 

tomu sme sa zúčastnili olympiády v ANJ aj v SJL, Hviezdoslavovho Kubína, kde naša žiačka 

Bibiana Šumová  získala 3. miesto na okresnom kole. Žiaci sa zúčastnili aj matematickej 

olympiády a pytagoriády online formou. 

  

Exkurzie: Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili niekoľkých online prezentácií stredných škôl, keďže 

ich nemohli osobne navštíviť ako po minulé roky. Keď situácia dovolila, žiaci šiestych ročníkov 

sa zúčastnili exkurzie v Synagóge v Mestskom múzeu a žiaci 1. - 4. ročníka boli v CVČ, kde si 

zopakovali a prakticky precvičili dopravnú výchovu. 

 

i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Úspešní žiaci : 

  

Nakoľko mimoriadna situácia zamedzila vyučovanie riadnou formou, podstatná časť súťaží a 

olympiád sa nekonala, preto sme i my zaznamenali len nepatrné úspechy. 

  

Okresné kolo 

 

• Biologická olympiáda  - kategória C – 8.a - Boris Jaššo, Gabriela Raceková-      

                                          úspěšní riešitelia 

                                                      kategória D – 7.a - Senja Trungelová - úspešná  

                                                                                       riešiteľka 

                                                                            - 7.b - Michal Vanko – 3.miesto  

 



13 

 

   

 

• Matematická olympiáda  Z5 – 5.a Marek Letko - úspešný riešiteľ  

                                                        Z6 – 6.B : Adam Sepeši - 2.miesto 

                                                                          Sofia Danielová - úspešná riešiteľka 

 

• Pytagoriáda  - 4.a – Thomas Bis – úspešný riešiteľ 

 

• Hviezdoslavov Kubín - 7.a - Bibiana Šumová - 3.miesto , próza 

 

• Geografická olympiáda-úspešní riešitelia: 6.a – Alžbeta Čviriková, 8.a - Jakub 

                                                                                        Malík,Alex Kim, 9.a – Adam Gajdoš 

 

• Dejepisná olympiáda - Adam Sepeši - 6.b - 4.miesto 

                                                    Tobias Hlavatý - 6.a - úspešný riešiteľ 

 

 

Okrem predmetových olympiád sa naša škola zapojila aj do súťaže Hypericum v SEV 

Dropie kde žiaci 8.a triedy- Boris Jaššo, Radovan Kodada a Gbriela Raceková v súťaži s 

témou : Klimatické zmeny a strata biodiverzity obsadili 1.miesto. 

 

 

 

Na záver školského roka  riaditeľka školy poďakovala žiakom 9. ročníka za reprezentáciu školy 

v športových a vedomostných súťažiach a zvlášť najúspešnejšiemu žiakovi - Adamovi 

Gajdošovi za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky a vzornú reprezentáciu školy počas 

štúdia v ZŠ. 

 

 

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

 

Sme zapojení do projektov: 

 

• Školský mliečny program, Ovocie pre školy - projekt ŠJ 

 

Modernizácia vzdelávacieho procesu– zodp.: Mgr.František Koiš, Mgr.Zuzana Zajíčková, 

Mgr.Eva Takáčová  

Projekt bol zameraný na zavádzanie informačno-komunikačných technológií do výchovno- 

-vzdelávacieho procesu a života školy a zasahuje do dvoch oblastí: do oblasti vzdelávania 

pedagogických zamestnancov, do oblasti využívania počítačov vo vyučovacom procese na 

hodinách dejepis, prírodopis, matematika.  

 

 

Zdravá škola – zodp.vedúci: Mgr. Eva Takáčová 

Každoročne sa v rámci tohto celonárodného projektu zameriavame na výchovu žiakov v duchu  

environmentálnej výchovy, výchovy k zdravému životnému štýlu, humanizácii medziľudských 

vzťahov a  skultúrňovaniu životného prostredia školy.  

 

 

Infovek – zodp.vedúci: Mgr.Zuzana Zajíčková 

Projekt bol zameraný na zavádzanie informačno-komunikačných technológií do výchovno- 

-vzdelávacieho procesu a života školy a zasahuje do troch oblastí: do oblasti vzdelávania 
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pedagogických zamestnancov, do oblasti využívania počítačov vo vyučovacom procese a 

oblasti sprístupnenia IKT žiakom v mimovyučovacom čase. 

 

Lego-Robolab - zodp.vedúci: Mgr. Miroslav Zajíček 

Projekt bol zameraný na zavádzanie informačno-komunikačných technológií do výchovno- 

-vzdelávacieho procesu, vzdelávanie učiteľov, programovanie, stavbu a programovanie 

modelov, využívanie senzorov .  

 

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 

v školskom prostredí - zodp.vedúci: Mgr. Zuzana Zajíčková 

Hlavné ciele: 

• Zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie (ďalej „VPaP“) – modernizovať 

pracovné podmienky, inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy, 

ďalším vzdelávaním zamestnancov systému VPaP s osobitným zreteľom na ich prácu so 

žiakmi so ŠVVP 

• Digitalizovať prostredie a diagnostické nástroje využívané v systéme VPaP 

• Inovovať, aktualizovať (reštandardizovať) psychodiagnostické nástroje, metodiky, testy, 

inovovať poradenské metódy a sprístupniť ich pre všetkých zamestnancov systému VPaP 

• Skvalitniť interdisciplinárnu spoluprácu v rámci systému VPaP 

• Zefektívniť prípravu žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce, uľahčiť ich sociálnu inklúziu, zvýšiť 

ich zamestnateľnosť, znížiť pravdepodobnosť marginalizácie na trhu práce – čo predstavuje 

preventívny prístup pred možnou nezamestnanosťou, osobitne pred dlhodobou 

nezamestnanosťou 

 

Nové trendy vzdelávania anglického jazyka na ZŠ – zodp.vedúci :Mgr. Anna Paulišinová 

Cieľom projektu je zvýšenie a rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov 

pri vyučovaní anglického jazyka na základných školách, zvýšenie kvality ich ďalšieho 

vzdelávania a skvalitnenie výučby anglického jazyka pomocou moderných didaktických 

prostriedkov. 

 

 

Zdravý chrbátik - zodp.vedúci : PaedDr. Adriana Poláková 

Projekt je založený na tom, že lekári vyvinuli skupinu liečebno-preventívnych rehabilitačných 

cvikov,  

ktoré boli následne ponúkané školám. Odborníci navštívili našu školu, oboznámili nás s 

projektom a  

potom sme skúšali cviky s odborným garantom. Získali sme fitlopty na cvičenie počas hodín 

telesnej  

výchovy a vankúšiky na stoličky. 

 

 

Projekt na podporu kultúry - na základe financií získaných v projekte sme vybudovali 

čitateľský kútik, kde nájdu naši žiaci oddych, ale i možnosť načerpať nové vedomosti a trénovať 

čitateľskú gramotnosť. 

 

 

Projekt na podporu športu - poslúžil na postupné dotváranie detského ihriska v areáli školy. 

Obidva projekty boli vyhlásené NSK a v tomto školskom roku sme sa do nich opäť zapojilia 

boli sme úspešní. 
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Národný projekt “ Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II” 

Jedná sa o podporu inkluzívneho vzdelávania na školách,  vytvorenie nových pracovných 

pozícií pre pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov. Podporuje inkluzívne vzdelávania a 

skvalitňuje profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s 

cieľom zabezpečenia rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšeniu výsledkov a 

kompetencií detí a žiakov. V našom kolektíve pracujú dve pedagogické asistentky a školská 

psychologička. Ich práca sa stal neoddeliteľnou súčasťou života v našej škole. Je škoda, že daný 

projekt má konečnú platnosť v šk. roku 2021/2022. 

 

Projekt Nadácie COOP Jednota pod názvom „Program podpory lokálnych komunít“ 

Z daného projektu sme získali finančné prostriedky ,pomocou ktorých sme počas letných 
prázdnin začali s výstavbou “Triedy v prírode” na spríjemnenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

a relax v kruhu svojich kamarátov. 

 

 

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

(§ 2 ods. 1 písm. k) – v  šk. roku 2019/2020 komplexná inšpekcia nebola.  

V školskom roku 2017/2018 bola vykonaná inšpekčná činnosť ŠŠI v Nitre – kontrola stavu a 

zabezpečenia realizácie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka. 

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)  

 

Škola pozostáva z viacerých budov. Okrem hlavnej budovy patria k nej aj telocvičňa (hala)  i 

prístavba vedľa športovej haly, kde sú triedy spravidla pre ročníky 1.- 4., budova obsahujúca 

ŠJ a ŠKD. Škola používa 18 učební,  6 odborných učební/ počítačovú a IKT, jazykovú 

a multimediálnu, odb. učebňu matematiky, dejepisu a prírodopisu, učebňu chémie, učebňu 

techniky, kuchynku, športovú halu, a gymnastickú telocvičňu. 

Podmienky pre chod školy sú vyhovujúce, no stále je čo vylepšovať, dopĺňať a modernizovať. 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 

ods. 1 písm. m).  

Príloha: Správa o hospodárení s majetkom Mesta Šurany za rok 2020. 

 

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

a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n). 

 

Ciele školy a ich vyhodnotenie: Vytvárať predovšetkým vyvážené prostredie, učiť deti, aby 

sa nebáli vysloviť svoj názor na čokoľvek, čo sa týka kolektívu a spoločnosti, viesť  ich 

k demokracii.  Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu. 
 

Určenie konkrétnych cieľov v oblasti: 

a)  vo výchovno-vzdelávacej: 

➢ rozvíjali sme analytické myslenie, schopnosť tvorivo riešiť problémy, pracovať s 

rôznymi zdrojmi informácií,  

➢ zadávali sme problémové úlohy, preferovali tímovú spoluprácu, 
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➢ zvyšovali čitateľskú, matematickú a finančnú gramotnosť žiakov na všetkých 

vyučovacích  hodinách - overenie testovaním, previerkami, aktivitami  

➢ zapájali sme  sa do projektov, olympiád a súťaží, ktoré sa konali i počas vyhlásenia 

mimoriadnej situácie, 

➢ venovali  pozornosť talentovaným žiakom, začleneným žiakom a žiakom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, spolupracovali s CPPPaP,  

b)  personálnej: 

➢ podporovali sme zvyšovanie a skvalitňovanie odbornej spôsobilosti vyučujúcich, 

➢ Zdokonaľovali sme sa v elektronickej komunikácii pomocou edupage, 

➢ vytvárali podmienky pre profesijnú sebarealizáciu všetkých zamestnancov, 

➢ budovali kvalitné medziľudské vzťahy na pracovisku, pozitívnu klímu, 

➢ pružne reagovali na inovačné trendy, nové metódy a formy práce, 

➢ rešpektovali sme názory ostatných , viedli konštruktívnu  spoluprácu, 

      c)   materiálnej: 

➢ pokračovali v úprave a udržiavaní priestorov školy, vymaľovali sme triedy, schodisko 

ŠKD, ŠJ 

➢ zapojili sme sa do projektov na zveľadenie areálu školy a skvalitnenie výchovno-

vyučovacieho procesu, 

➢ začali sme s budovaním detského ihriska  pre žiakov ŠKD, 

➢ zveľadili sme prostredie v okolí budovy školy. 

  

  
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.  1 písm. 

o).   

SILNÉ STRÁNKY 

➢ dobré meno školy, záujem o štúdium 

žiakov z okolitých obcí 

➢ úspešnosť žiakov v ďalšom štúdiu 

➢ vysoká kvalita výuky telesnej výchovy 

a cudzích jazykov 

➢ 100%-ná kvalifikovanosť pedagogic. 

zamestnancov 

➢ ŠKD a ŠJ 

➢ výborné podmienky pre šport 

➢ podpora zriaďovateľa,  mestského 

zastupiteľstva a rodičov 

SLABÉ STRÁNKY 

➢ nedostatočné ohodnotenie pedagog. 

zamestnancov 

➢ nesamostatnosť vo vykurovaní školy 

➢ deficit školského úradu 

➢ nárast žiakov s poruchami učenia 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

➢ strategicky vhodná poloha 

➢ výborné podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných 

technológií 

➢ zapájanie sa do projektov 

➢ individuálna integrácia žiakov so 

ŠVVP 

 

RIZIKÁ 

➢ nepriaznivý demografický vývoj 

➢ veľké prevádzkové náklady  
➢ odchod výborných žiakov na 8-ročné 

a bilinguálne gymnáziá 

➢ zmena školskej legislatívy 

➢ celospoločenský rast asociálneho 

správania sa 

➢ rastúca byrokracia 

➢ konkurencia 
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Opatrenia: dôsledná spolupráca :  učiteľ- rodič, spolupráca s CPPaP , kuratelou, ped.-psych. 

poradňami, pedagogickými asistentkami, školskou psychologičkou, spolupráca s mestskou 

a štátnou políciou,  integrácia žiakov s poruchami správania a vytvorenie adekvátnych 

podmienok pre integráciu – zodp.učiteľ, tr.učiteľ, kontrola - vedenie školy.  

 

Posilnenie prevencie v boji proti kriminalite, drogám, asociálnemu správaniu, dodržiavaniu 

ľudských práv, práv dieťaťa, monitorovanie stavu školy: 

 – anonymné testy a ich vyhodnocovanie, využitie aktivít a poznatkov z členstva 

v Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo – koordinátor 

protidrogovej prevencie, kontrola - vedenie školy  

- vytvorenie schránky dôvery, webovej stránky výchovného poradcu s linkou dôvery – 

zodp. výchovný poradca, kontrola - vedenie školy.  

Vytvorenie lepších podmienok pre žiakov navštevujúcich ŠKD –  posilniť výchovno - 

– vzdelávaciu činnosť (i materiálne) - zodp.vychovávateľky  oddelení a vedenie školy. 

 

 

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 

 

Škola vytvára primerané podmienky pre každodennú prácu žiakov v triedach i odborných 

učebniach. Relax medzi hodinami umožňujú dostatočne dlhé prestávky. Všetci žiaci môžu 

využiť športovú halu, školskú jedáleň a školský klub detí. Boli dobudované čitateľské, 

oddychové kútiky na hlavnej a vedľajšej budove a taktiež boli zakúpené sedenia, kde môžu deti 

tráviť čas počas prestávok a niekedy aj počas vyučovacích hodín.   

 

 

b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

   Nakoľko to mimoriadna situácia nedovoľovala, záujmové krúžky sa v šk.roku 2020/2021 

nerealizovali. Komunikácia so žiakmi väčšinou prebiehala online formou.  

  

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

písm).  Základná škola spolupracuje s Radou školy a zástupcami rodičov. V tomto školskom 

roku nebolo možné realizovať fyzicky spoločné akcie,  rodičovské združenia sa uskutočnili 

elektronicky. Podieľali sa na zabezpečení výstavy ovocia a zeleniny, jesennom a jarnom zbere 

papiera , pri zabezpečovaní sponzorskej pomoci pre triedy. Vedenie školy informuje Radu 

školy o vzniknutých problémoch a  hľadá spoločné riešenia. Pri uskutočňovaní rôznych akcií 

spolupracujeme s Mestským úradom Šurany, CVČ, Políciou Šurany, SČK, Mestskou políciou 

Šurany, Školskou inšpekciou Nitra, Okresným školským úradom Nitra, Hasičským 

a záchranným zborom, CPPPaP Nové Zámky, Mestským kultúrnym strediskom Šurany,  

Úradom práce a so školami v Šuranoch a v blízkom okolí. 

 

 

 

Súčasťou vnútroškolskej kontroly sú aj vedomostné previerky žiakov rovnomerne rozdelené na  

predmety v jednotlivých ročníkoch. Nakoľko už v októbri bolo prerušené prezenčné 

vyučovanie a bolo nahradené dištančným vzdelávaním väčšina previerok sa neuskutočnila. 

Uskutočnili sme vstupné a  výstupné previerky s nasledovnými výsledkami: 
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- Vstupné previerky  

  

            MATEMATIKA        SLOVENSKÝ  JAZYK  

Trieda % úspešnosti % úspešnosti diktáty 

2.A 87,6 91 2 

3.A 82       84 1,8 

4.A 86 86 2,81 

5.A 73,4 67,18  

6.A 65,5 59,7  

6.B 68,6 77,68  

7.A  55,4   

7.B 57,6   

8.A 76,1 64,58  

9.A 68 63,03  

 

 

ANGLICKÝ JAZYK                            

 

 

 

 

 

 

- Výstupné previerky 
 

     SLOVENSKÝ  JAZYK  

 
Trieda Úspešnosť v % Diktát 

2.A  82,5  1,7 

3.A  76 2,1 

4.A  89 2 

 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK    

 
Trieda Úspešnosť v % Priemerná známka  z 

previerky 

8.A 75,17 2,23 

9A 74,6 2,16 

 

Nemecký jazyk 

 
Trieda Úspešnosť v % Priemerná známka  z 

previerky 

8.A 86,1 2,07 

9.A 91,6 1,75 

Trieda % úspešnosti Priemerná známka  
zo vstup. previerky 

8.A    75 2,5 

9.A 63,9 3 
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MATEMATIKA 

 
Trieda Úspešnosť v % Priemerná známka  

z riad. previerky 

2.A 75,9 2,1 

 
3.A  

 
75 
 

 
2,05 

 

4.A 
89 

 
1,5 

 

 

 

 

Výsledky z analýz previerok sme využili na zobjektivizovanie klasifikácie, skvalitnenie práce, 

na hľadanie najvhodnejších metód a ciest k zvyšovaniu efektivity vyučovania . 

 

 

d)Vzájomný vzťah  medzi školou a zriaďovateľom školy je na veľmi dobrej úrovni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šuranoch 1.10.2021 

                                                                                                                     Mgr.Jana Hatinová 

                                                                                                                        riaditeľka školy 
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