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1. Základné identifikačné údaje o škole 

 

Názov školy:    Základná škola  

Adresa školy:   Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda 

Telefón:    031 / 552 45 38 

e-mail:    zssmetanovhajds@mail.t-com.sk 

Web stránka:   www.zsshajds.edu.sk   

 

Zriaďovateľ:   MESTO DUNAJSKÁ STREDA 

Adresa zriaďovateľa:  Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

Telefón:    031/590 39 53  

e-mail:    molnar.timea@dunstreda.eu 

Web stránka:   www.dunstreda.eu 

 

 

Riaditeľka školy:    Ing. Gabriela Bothová 

Zástupkyňa riaditeľky školy:  RNDr. Monika Benkovská 

  

Vyučovací jazyk:   slovenský 

 

Učebné plány:   1. stupeň:  

1., 2., 3., 4. ročník – podľa iŠkVP 

     

    2. stupeň: 

    5., 6., 7., 8., 9. ročník  – podľa iŠkVP 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rada školy: 

 

Predseda       Bc. Marta Gerhátová 

Členovia  

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:   Mgr. Viktória Bothová  

Bc. Marta Gerhátová 

Zástupca nepedagogických zamestnancov:   Lucia Benkovská 

Zástupcovia rodičov:      Andrea Kissová 

Ladislav Nagy  

   Kristína Újová  

   Jana Váradiová 

Delegovaní zástupcovia mestského zastupiteľstva:  MVDr. Gabriel Csicsai  

Ladislav Gútay 

        Ing. Eva Kurtiová  

Mgr. Timea Molnár 

Poradné orgány školy: 

 

 

Pedagogickí zamestnanci: 

 

1.stupeň:  Mgr. Melinda Csémiová 

Mgr. Marta Čermáková  

Bc. Marta Gerhátová  

Mgr. Silvia Grausová 

Mgr. Anna Méhesová 

Mgr. Renáta Pavlíková 

Mgr. Denisa Teleky 

 

2.stupeň:  Ing. Gabriela Bothová 

RNDr. Monika Benkovská 

Mgr. Viktória Bothová  

Mgr. Zuzana Brathová 

 Ing. Tatiana Cséfalvayová 

RNDr. Helena Fodorová     



Mgr. Kristína Keszőczeová 

Mgr. Renáta Ravasz-Grygerová 

Mgr. Dávid Nagy (TSV – 44 %) 

Mgr. Mária Benediková (TSV – 26 %) 

Mgr. Diana Szomolai (SJL – 22 %)        

Slavka Michálková (HUV – 18 %) 

Mgr. Ladislav Mišura      – dohoda od 18.9.2018 do 31.8.2019 (NAV) 

Denisa Tóth Ivanicsová   – dohoda od 17.9.2018 do 31.8.2019 (NEJ) 

 

ŠKD:    Mgr. Kristína Sádovská  

   Soňa Svatošová (80 %) 

Mária Kaluzová (80 %) do 30.8.2019 

Mgr. Diana Szomolai (80 %) 

Slávka Michalková (80 %)  

 

Sociálny pedagóg: PhDr. Alena Masná – do 3.2.2019 

 

Pedagogickí asistenti: Iveta Magyarová (50 %) – dlhodobá PN 

Mgr. Mária Benediková (75 %) počas zastupovania PN 

Mgr. Kristína Sádovská (25 %) počas zastupovania PN 

RNDr. Helena Fodorová (25 %) 

Mgr. Jaroslav Krajčovič (30 %) 

Soňa Svatošová (20 %) 

Mária Kaluzová (15 %)  

Ing. Tatiana Cséfalvayová (10 %) 

 

Nepedagogickí zamestnanci: 

 

Ekonómka   Ing. Gabriela Ajpeková – SZČO na zmluvu   

Sekretárka   Lucia Benkovská 

Školník   Fridrich Szegény 

Údržbár   Ernest Gubran – dohoda do 31.8.2019 

Vrátnik    Zoltán Vörös 

Upratovačky   Barbora Sámuelová – od 1.3.2019 



    Magdaléna Gráciková 

Magdaléna Ürgeová  

Zuzana Aschengeschwandtnerová – do 31.8.2018 

Školská jedáleň  Natália Csibová – vedúca školskej jedálne  

    Helena Rigóová  – vedúca kuchárka 

    Eva Sznoviczká 

    Edina Dohoráková  – do 9.11.2018 

      

2. Počet tried/žiakov (stav k 30.06.2019)  

 

  Ročník   

Triedy/žiaci 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. spolu 

Počet tried   2 2 2  2  1  1  1  1  1    13 

Počet žiakov  48  47  43  52  29  24  20  23  22   308 

z toho so ŠVVP    0 2 2 7 4 4 3 3 2   27 

z toho nadané deti                       

Počet oddelení ŠKD                      5 

z toho počet detí v ŠKD                     120 

 

K 15.9.2018 školu navštevovalo 302 žiakov, z nich 9 mali povolené štúdium 

v zahraničí a 3 individuálne štúdium, v priebehu roka sa prisťahovalo 10 žiakov a 4 žiaci 

prestúpili na inú školu. 

 

2. 1 Zápis do 1. ročníka 

 

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka (apríl 2018):   42  

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka (2.9.2018):    44  

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:                       3 

 

 

 

 



2. 2 Prijatie žiakov zo základnej školy na stredné školy  

 

V školskom roku 2018/2019 sa na osemročné gymnázium prihlásilo 8 žiakov. Z 

prihlásených žiakov bolo prijatých 5. 

V školskom roku 2018/2019 bol počet žiakov 9. ročníka 22. Všetci si podali prihlášky 

na stredné školy, z nich 15 na 4 ročné odbory SŠ, 6 na 3 ročné odbory SŠ a 1 na 2 ročné OU. 

Všetci boli prijatí. 

V nižšom ako 9. ročníku ukončil povinnú školskú dochádzku 1 žiak, ktorý si podal 

prihlášku na odborné učilište a bol prijatý.  

Prehľad úspešnosti prijatia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke: 

      

 GYM SOŠ OU 8rGYM  

Prihlásení žiaci  0 21 2 8  

Prijatí žiaci 0 21 2 5  

% úspešnosti  100 % 100 % 62,5 %  

. 

3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov 

 

  Ročník 

Žiaci 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. spolu % 

 

Celkový počet   48  47  43  52  29  24  20  23  22   308 100,0 

z toho prospeli  47  45  43  48 27 22 19 21 22 300 

   

97,40 

z toho neprospeli    1  2    3 3   2     8 

            

  2,60 

 

z toho povolená KS   1   1 1   1     4   1,30 

z toho 

neklasifikovaní       1*  4*      1*  1*      7*    

            

* 9 žiaci mali povolené štúdium v zahraničí, z nich len 2 robili KS (5A + 9A). 

 



3.1 Testovanie 2018-2019 

 

Výsledky Testovania 5 - 2018 zo slovenského jazyka a literatúry  

− Počet testovaných žiakov:       26  

− Z nich počet žiakov so zdravotným znevýhodnením:       3 

− Priemerná úspešnosť školy:     64,4 % 

− Priemerná úspešnosť SR:     62,8 % 

− Rozdiel medzi priemernou úspešnosťou školy a národným priemerom: 1,6 % 

 

Výsledky Testovania 5 - 2018 z matematiky 

− Počet testovaných žiakov:       26  

− Z nich počet žiakov so zdravotným znevýhodnením:       3 

− Priemerná úspešnosť školy:     58,1 % 

− Priemerná úspešnosť SR:     59,3 % 

− Rozdiel medzi priemernou úspešnosťou školy a národným priemerom: - 1,2 % 

 

Výsledky Testovania 9 - 2018 zo slovenského jazyka a literatúry 

− Počet testovaných žiakov:       21  

− Z nich počet žiakov so zdravotným znevýhodnením:       3 

− Priemerná úspešnosť školy:     55,1 % 

− Priemerná úspešnosť SR:     62,3 % 

− Rozdiel medzi priemernou úspešnosťou školy a národným priemerom: - 7,2 % 

 

Výsledky Testovania 9 - 2018 z matematiky 

− Počet testovaných žiakov:       21  

− Z nich počet žiakov so zdravotným znevýhodnením:       1 

− Priemerná úspešnosť školy:     53,2 % 

− Priemerná úspešnosť SR:     63,1 % 

− Rozdiel medzi priemernou úspešnosťou školy a národným priemerom: - 9,9 % 

 

 

 

 



4. Zamestnanci školy   

Celkový počet zamestnancov k   30.06.2019:  

z toho  

pedagogickí zamestnanci: 1. stupeň 8 

  2. stupeň 11 + 3 (na dobu určitú) 

  ŠKD 5  

odborný zamestnanec: sociálny pedagóg 1 

 SPOLU: 28  

z toho  

nepedagogickí zamestnanci: ekonómka + PAM 1 

 prevádzkoví zam. 6 

  ved.ŠJ/kuchárky 4 

  SPOLU: 11 

 

4.1 Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Počet pedagógov na 1. stupni:                     kvalifikovaných:    8     nekvalifikovaných: 0 

Počet pedagógov na 2. stupni:                     kvalifikovaných:  14     nekvalifikovaných: 0 

Počet pedagógov v ŠKD:                            kvalifikovaných:    5      nekvalifikovaných: 0 

Plnenie kvalifikačného predpokladu:         0 

 

4. 2 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Funkcia Príprava ved. pedag zam. (PVPZ ) 1. kvalif. sk./náhr. 2.kvalifikačná sk. 

riaditeľka 

školy dátum ukončenia 2015 1993  

vzdeláv. inštitúcia MPC Trnava 

ChTF STU 

Bratislava  

  

Inovačné funkčné 

vzdelávanie    

dátum ukončenia 2009 1983  

vzdeláv. inštitúcia  MPC Trnava MFF UK Bratislava  zástupkyňa 

riaditeľky  

školy 

Inovačné funkčné 

vzdelávanie 

2018 

MPC Bratislava   



Počet pedagógov, ktorí majú PVPZ (okrem vedenia školy):    0 

 

Počet pedagógov z 1. stupňa, ktorí majú 1. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu: 4 

Počet pedagógov z 1. stupňa, ktorí majú 2. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu: 1 

Počet študujúcich pedagógov z 1. stupňa (uviesť názov školy a formu štúdia):  0 

 

Počet pedagógov z 2. stupňa, ktorí majú 1. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu: 5 

Počet pedagógov z 2. stupňa, ktorí majú 2. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu: 0 

Počet študujúcich pedagógov z 2. stupňa (uviesť názov školy a formu štúdia):  0 

 

Študujúce vychovávateľky:         0 

 

4.3 Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov 

 

Predmet 

Odborné 

vyučovanie 

Neodborné 

vyučovanie 

Odbornosť  vyučovania  na 1.stupni 

SJL 100%     0% 

ANJ/AKO   50%   50% 

PRV 100%     0% 

PRI 100%     0% 

VLA 100%     0% 

MAT 100%     0% 

PCV 100%     0% 

VYV 100%     0% 

HUV 100%     0% 

ETV 100%     0% 

NAV 100%     0% 

TSV 100%     0% 

INV     0% 100% 

priemer 1.stupeň  88,46 %  11,54 % 

   

   



Odbornosť  vyučovania na 2.stupni 

SJL 100%     0% 

ANJ   30%     70% 

NEJ 100%     0% 

MAT 100%     0% 

FYZ 100%     0% 

CHEM 100%     0% 

BIO 100%     0% 

GEO 100%     0% 

DEJ 100%     0% 

OBN 100%     0% 

TCH 100 %     0 % 

VYV    75%     25% 

VUM  100%      0% 

HUV     0%  100% 

ETV     0%  100% 

NAV 100%     0% 

TSV 100%     0% 

INF 100%     0% 

VaP 100%     0% 

priemer 2.stupeň  84,47 %  15,53 % 

priemer školy  86,47 %  13,53 % 

 

5. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

        

Prírodovedné súťaže 

Technická olympiáda 

účasť v okresnom kole: jeden žiak 5. ročníka, jeden žiak 6. ročníka, jeden žiak 7. ročníka 

a jeden žiak 8. ročníka 

Pytagoriáda – matematická súťaž  

účasť v okresnom kole: P4 –  2 žiaci, P5 –  2 žiaci, P6 –  1 žiak, P8 – 1 žiak  

Maksík -– korešpodenčná súťaž z matematiky 

2. ročník –  10 žiaci, 3. ročník –  12 žiaci, 4. ročník –  10 žiaci  



Maks -– korešpodenčná súťaž z matematiky 

5. ročník – 6 žiaci, 6. ročník – 6 žiaci , 7. ročník – 6 žiaci, 8. ročník – 4 žiaci, 9. roč. – 6 žiaci 

Matematický klokanko 

1. ročník – 12 žiaci (2 úspešní riešitelia – 91,7 % + 91,7 %),  

2. ročník – 5 žiaci,  

3. ročník – 14 žiaci,  

4. ročník – 6 žiaci, (1 úspešný riešiteľ – 82,2 %)  

Matematický klokan 

5. ročník – 6 žiaci (1 úspešný riešiteľ, školský šampión – 85,8 %) 

6. ročník – 5 žiaci 

7. ročník – 6 žiaci (1 úspešný riešiteľ, školský šampión – 80,8 %) 

8. ročník – 4 žiaci  

9. ročník – 6 žiaci 

iBobor - informatická súťaž Informatický bobor  

5. ročník – 5 žiaci (úspešní riešitelia  –  68, 68, 74, 78, 100 percentil - Áron Kovács) 

6. ročník – 1 žiak (úspešný riešiteľ – 83 percentil) 

7. ročník – 4 žiaci (úspešní riešitelia  –  61, 61, 64, 83 percentil) 

8. ročník – 2 žiaci (úspešní riešitelia  –  56, 90 percentil) 

9. ročník – 3 žiaci (úspešní riešitelia  –  67, 80, 88 percentil) 

Recyklohry – enviromentálna súťaž  

účasť na projektoch – žiaci 1. aj 2. stupňa 

Hliadka mladých záchranárov 

DMZ II.stupňa – okresného kola sa zúčastnili 5 žiaci z 7. – 9. ročníka 

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany 

okresného kola sa zúčastnili dve družstvá – družstvo starších žiakov „A“ - 6. miesto, 

družstvo mladších žiakov „B“ - 14. miesto 

 

Jazykovedné súťaže 

Hviezdoslavov Kubín – účasť na okresnom kole:  

Zlaté pásmo: Diana Michálková (5A) - 2.miesto, Lea Gina Blašková (5A) - 2.miesto 

Strieborné pásmo: Laura Hegedűsová (9A) - 1. miesto, 

Bronzové pásmo: Rudolf Šudy (5A) - 3.miesto, Samuel Új (9A) - 3.miesto 



Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – prednes slovenskej rozprávky, na okresnom kole – 

Rudolf Šudy (4A – 3.miesto), Oľga Papko (6A – 3.miesto), Martina Kukumbergová (7A – 

3.miesto), Samuel Új (8A – 3.miesto) 

Literárny zborník Podunajské písmenká – uverejnené literárne práce 6 našich žiakov, na 

slávnostnom krste beseda so spisovateľom Petrom Glockom,  

Krá ľ čitateľov – súťaž, ktorú každoročne organizuje Mestská knižnica v Dunajskej Strede, 

zúčastnili sa 7 žiaci zo 6A,  Levente Sáho – 1. miesto, Paulína Kováčová, Jakub Jánoš – 2. 

miesto, Laura Keselyová – 3. miesto  

Spomíname na významných slovenských dejateľov – Pavel Emanuel Dobšinský – 4.ročník 

vedomostnej literárno – výtvarnej súťaže, ktorú organizovala naša ZŠ v spolupráci s MO MS: 

1.miesto: ZŠ Smetanov háj, Dunajská Streda 

2.miesto: ZŠ J.A. Komenského, Veľký Meder 

2.miesto: ZŠ Jilemnického ul., Dunajská Streda 

3.miesto: ZŠ Mateja Bela, Šamorín 

4.miesto: Gymnázium L. Dúbravu, Dunajská Streda  

Dejepisná olympiáda – okresné kolo kat. C zúčastnili sa 2 žiaci, Samuel Új (9A) – 1. miesto  

Dejepisná súťaž Medzníky 2. svetovej vojny – organizovalo OV SZPB v Galante, účasť 3 

žiakov 9A 

Olympiáda zo slovenského jazyka – zúčastnili sa 2 žiaci z 8A 

Olympiáda z anglického jazyka – zúčastnil sa 1 žiak zo 6A 

 

Výtvarné a hudobné súťaže sme realizovali aj v rámci školy, ale zapojili sme sa aj do 

viacerých celoslovenských školských súťaží či  súťaží organizovaných inými inštitúciami. 

Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany – zúčastnilo sa 7 žiakov 3. a 4. 

ročníka 

Namaľuj Vianoce – zúčastnili sa 5 žiaci, ocenený žiak Jakub Jánoš (4. miesto) 

Vojaci očami detí – zúčastnili sa 6 žiaci z 4B  

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc – zúčastnili sa 9 žiaci 2.st. 

Slovensko, krajina v srdci Európy – účasť 10 žiakov 1. aj 2. stupňa 

Krásy našej záhrady  –  účasť 20 žiakov z 3A a 3B  

Spevácka súťaž Slávik Slovenska – okresné kolo účasť 1. kategória Lea Boberová (2B),       

2. kat. Diana Michálková (5A) – 3. miesto,  3. kat. Laura Hegedúsová (9A) – 2. miesto 

 



Športové súťaže pre žiakov 1.stupňa 

Športový vietor do základných škôl – akcia pre žiakov 1. a 2. ročníka, ktorú organizoval 

KTVaŠ pod vedením p. Czafikovej 

Kurz kor čuľovania – pre žiakov 1.stupňa, zúčastnilo sa 85 žiakov 

 

Športové súťaže pre žiakov 2.stupňa 

Cezpoľný beh v Gabčíkove – okresné kolo, účasť 3 žiačok  zo 6A 

Majstrovstvá okresu vo futsale – zúčastnilo sa 15 žiakov 2.stupňa – 3. a 5. miesto  

Malý futbal chlapcov Jednota coop  4. miesto,  

Vianočná latka - súťaž v skoku do výšky – účasť 10 žiakov, Viktória Augustínová (6A) – 2. 

miesto, Vivien Bubeníková (6A) – 3. miesto, Róbert Új (7A) – najlepší z našich chlapcov 

Vianočný futbalový turnaj  – 5. miesto 

Vybíjaná  – mladšie žiačky v Čiližskej Radvani, účasť 10 žiačok 5A a 6A 

1. Školská športová olympiáda – založená nová školská tradícia, športovanie v tradičných aj 

netradičných športoch  

 

Vyhodnotenie školskej knižnice  

Návšteva a bezplatný zápis žiakov našej školy do Žitnoostrovskej knižnice. 

Záložka do knihy spája slovenské školy – žiaci vyrábali záložky do kníh pre kamarátov z 

partnerskej  školy /ZŠ Nové Zámky/. 

Súťaž o najkrajší obal na knihu – zapojili sa  žiaci 1. stupňa 

Starší žiaci čítajú malým – zapojili sa žiačky z 3.  a 4. ročníka /aktivita v ŠKD/ 

Malý knihovník  – deti sa mohli bližšie zoznámiť s prácou knihovníka - pečiatkovanie kníh, 

výpožičky, zatrieďovanie kníh. 

Beseda pre žiakov 2A, 2B, 3A a 3B so spisovateľkou Janou Krajčovičovou a pani Ing. 
Alenou Paľovou z vydavateľstva ANTRE 
Beseda pre žiakov 2. až 6. ročníka so spisovateľom Branislavom Jobusom 

Noc s Andersenom v Žitnoostrovskej knižnici – účasť žiakov 3B, 4A a 5A 

Krá ľ čitateľov – súťaž, ktorú každoročne organizuje Mestská knižnica v Dunajskej Strede, 

zúčastnili sa 5 žiaci zo 7A,  Samuel Machala – 2. miesto  

Dni hlaholiky  – písmo našich predkov – akcia organizovaná ŽOS v DS pre 3A a 3B 

Krst mládežníckeho oddelenia Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede – názov Cica 

– Mica knižnica – účasť a program žiaci 2A 



Čítajme si – najpočetnejší detský čitateľský maratón, organizovala Linka detskej istoty, na 

našej škole sa jej zúčastnilo 180 žiakov  

 

Ďalšie školské aktivity 

Deň trnavského samosprávneho kraja – kvíz o trnavskom kraji v Gymnáziu L. Dúbravu – 

zúčastnili sa Katarína Gustafík 9A, Samuel Új 9A a – 4. miesto 

Pasovanie prvákov – pre žiakov 1A a 1B 

Tekvičkový večierok – strašidelná noc v škole pre žiakov 1.stupňa 

Deň seniorov – pekný program pripravili žiaci z ŠKD pre rodičov a starých rodičov 

Stretnutie s Mikulášom – drobné maškrty žiakom venovalo RZ 

Vianočné tvorivé dielne – príprava vianočných ozdôb v ŠKD 

Vianočný koncert v rímsko-katolíckom kostole – pripravili žiaci z ŠKD 

Dobročinný Vianočný trh – vyzbieranú sumu 600,-€ za vlastné výrobky sme venovali 

Občianskemu združeniu ČERVENÝ NOS Clowndoctors 

Karneval v športovej hale – akcia pre žiakov 1.stupňa, ktorú organizoval KTVaŠ pod 

vedením p. Czafikovej a p.uč. A. Méhesovej, deti predviedli svoje masky a súťažili v rôznych 

veselých disciplínach 

Maškarný ples – deti 1. až 4. ročníka predviedli svoje masky a súťažili v rôznych veselých 

disciplínach: stoličkový tanec, tanec s metlou, balónový tanec a na záver spoločný tanec 

s rodičmi, zorganizoval ŠKD 

Veľkonočné tvorivé dielne – príprava veľkonočných ozdôb žiakov spolu s rodičmi 

Slávnostný zápis do prvého ročníka – kultúrny program pripravili žiaci 1.stupňa, budúci 

prváčikovia dostali sadu školských pomôcok a darček vyrobený našimi žiakmi  

23.ročník Dňa narcisov – zbierka pre Ligu proti rakovine, žiaci vyzbierali 176 €. 

Deň Zeme – žiaci 1.stupňa vyčistili od odpadkov školský areál a žiaci 2.stupňa priľahlé 

sídlisko, triedne nástenky 

Deň matiek – kultúrny program pre mamičky pripravili žiaci z ŠKD 

Súťaž s pánom Smietkom v zbere druhotných surovín  - zber papiera a kartónov, ktorú 

organizovalo Mesto Dunajská Streda v spolupráci so spoločnosťou A.S.A Slovensko s.r.o., 

vyzbieraných 6 050 kg papiera, v prepočte na jedného žiaka 19,8 kg, najúspešnejšie triedy: 4B 

(1744 kg), 2B (886 kg), 4A (839 kg) a 2A (824 kg) 

Účasť na zbere opotrebovaných bateriek (odoslaných 120 kg) 

Účasť na zbere tonerov (odoslaných 50 ks) 

Účasť na zbere drobnej elektroniky (odoslaných 70 ks) 



Účasť na zbere starých mobilov (odoslaných 78 ks, 5 našich žiakov bolo odmenených 

darčekom od organizátora) 

Účasť na zbere spotrebovaného jedlého oleja – organizovalo Mesto Dunajská Streda 

9. Deň rodiny – popoludnie pre žiakov a ich rodičov sa vyznačovalo spoločným športovaním 

rodičov s deťmi v netradičných disciplínach, akcia mala veľký ohlas 

Účasť na slávnostnom kladení vencov k 71.výročiu ukončenia 2.svetovej vojny – akcie sa 

zúčastnili aj žiaci našej školy, veniec uložili žiaci 2A a 6A 

Účasť na slávnostnom kladení vencov k 72.výročiu SNP – akcie sa zúčastnili a veniec 

k pamätníku SNP uložili pedagógovia našej školy  

Detská osobnosť školy 2019 – pedagogickou radou navrhnutí žiaci Daniel Both (4A), 

Jakub Jánoš (5A) a Samuel Új (9A) 

Školský časopis Superškola – tohto roku sme vydali 1 číslo 

Internetová stránka školy www.zsshajds.edu.sk – pravidelné príspevky z akcií našej školy 

 

Exkurzie, výlety 

Detské dopravné ihrisko Galanta – žiaci 1B 

Exkurzia Záhorie – Holíč, Skalica, mlyn – žiaci  2. – 3. roč. 

Exkurzia Bratislava – Stará radnica, ÚĽUV, remeslá – žiaci 3. – 4. roč. 

Exkurzia Piešťany – Balneologické múzeum, Elektrárňa – žiaci 3. – 5. roč. 

Exkurzia Horná Nitra – Bojnice, Uhrovec a okolie – žiaci 3. – 5. roč. 

Exkurzia Horná Nitra – Bojnice, Uhrovec a okolie – žiaci 5. – 9. roč. 

Exkurzia Rakúsko – Rímska cesta – múzeum, čokoládovňa – žiaci 5. – 7. roč. 

Exkurzia Bratislava – Múzeum židovskej kultúry, parlament – žiaci 7. – 9. roč. 

Exkurzia Bratislava – NBS, Wolksvagen – žiaci 8A, 9A 

Výstava Robotika – Bratislava – žiaci 6A, 7A 

 

Škola v prírode, hotel Kráľová, Zvolen – 56 žiakov  

Počas pobytu žiaci navštívili viaceré kultúrne a historické pamiatky a atrakcie tohto regiónu, 

pričom si rozšírili svoje teoretické poznatky, ktoré získali počas vyučovacieho procesu, 

o praktické poznatky z prírodovedy, vlastivedy, slovenského jazyka a iných predmetov. 

Navštívili Lesnícko – drevárske múzeum  vo Zvolene, Zvolenský zámok,  Luntherov ranč 

s jazdou na koni a ďalšími detskými atrakciami, Planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad 

Hronom, Mincovňu, múzeum a hrad v Kremnici, kostolík v Čeríne, Mičínske travertíny. 

Absolvovali túru od Mičínskych travertínov do Čerína a späť, kde pozorovali okolitú flóru 



a faunu. V popoludňajších a večerných  hodinách sa deti zúčastnili plaveckého výcviku 

a diskoték.  

 

Divadelné predstavenia, prednášky, besedy 

Výchovný koncert – Slovenská ľudová pieseň pre žiakov 1. stupňa aj 2. stupňa, umelecká 

agentúra Berger, Šamorín   

Výchovný koncert – Spoznaj rap! pre žiakov 2. stupňa, Cultura Humana o.z., Bratislava   

Výchovný koncert – prírodovedný program „Potulky po Slovensku“ pre žiakov 1. stupňa, 

Jaro Gažo a Radko Pažej z občianskeho združenia Škola života, Žilina 

Výchovný koncert – preventívny koncert „Bona Fortuna“  pre žiakov 2. stupňa, Jaro Gažo 

a Radko Pažej z občianskeho združenia Škola života, Žilina 

Divadelné predstavenie Žabí princ  pre 1. – 4.roč. – Divadlo Bumbác - Gregorička 

Divadelné predstavenie Aladin  pre 1. – 4.roč. – Divadlo Clipperton, BB 

Divadielko Dúha – Mačací príbeh pre ŠKD 

Výstava exotických plazov spojená s prednáškou 

Beseda o šikane na školách – žiaci 1. - 4.roč. v ŠKD 

Protidrogová prednáška pre žiakov 2. stupňa so zamestnancami resocializačného strediska 

pre mužov Restart zo Serede  

Prednáška o závislosti na alkohole pre žiakov 6. – 9. ročníka – pán Johny Peťko 

Premietanie filmu a prednáška o holokauste pre žiakov 6. – 8. ročníka v MsKS 

Deň keď sa mlčalo – prednáška na tému extrémizmus – žiaci 9. ročníka  

Prednáška o poskytnutí prvej pomoci pre žiakov 2. stupňa – Slovenský červený kríž 

Dunajská Streda 

Trojica prednášok pre žiakov 7. – 9. ročníka – zamestnanci Slovenskej akadémie vied: 

Predsudky a diskriminácia (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV) 

O kliešťoch a kliešťami prenášaných chorobách (Ústav molekulárnej biológie SAV) 

O genetike a poškodení DNA v súvislosti s rakovinou (Biomedicínske centrum SAV) 

Premietanie filmu a prednáška s protidrogovou, protifaj čiarskou a protialkoholickou 

tematikou pre žiakov 2. stupňa – RÚVZ v Dunajskej Strede  

Konštruktívne riešenie konfliktov – skupinové aktivity pre žiakov 6. – 7. ročníka pripravila 

sociálna pedagogička CPPPaP v Dunajskej Strede 

Interaktívna výstava Robotika v Bratislave – žiaci 6. – 7. ročníka 

Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM  – zameraný na 

k ekologické vzdelávanie žiakov 



Krúžková činnosť 

Matematika plus (5. – 8. ročník)    – RNDr. Monika Benkovská 

Klub dievčat (5. – 8. ročník)    – RNDr. Monika Benkovská 

Slovenčina na slovíčko (9A)    – Mgr. Zuzana Brathová 

Zdokonaľujeme sa v matematike (6.-8. ročník) – Ing. Tatiana Cséfalvayová 

Zdokonaľujeme sa v matematike (9. ročník)  – Ing. Tatiana Cséfalvayová 

Zdravotnícky krúžok (2. stupeň)    – RNDr. Helena Fodorová,  

Strelecký krúžok (2. stupeň)     – RNDr. Helena Fodorová,  

Futbalový krúžok (2. stupeň)    – Mgr. Dávid Nagy 

Krúžok šikovných rúk (1. stupeň)   – Mgr. Melinda Csémiová 

Čítanie s porozumením (1. stupeň)   – Mgr. Marta Čermáková 

Čitateľský krúžok     – Mgr. Silvia Grausová 

Krúžok informatiky (1. stupeň)   - Mgr. Kristína Keszőczeová  

Vlastivedný krúžok (3. – 4. ročník)   - Mgr. Jaroslav Krajčovič 

Športové hry pre najmenších (3. – 4. ročník) – Mgr. Anna Méhesová 

Športové hry pre najmenších (1. – 2. ročník) – Mgr. Denisa Teleky 

Hudobno – divadelný krúžok Štvorlístok  – Bc. Marta Gerhátová 

Krúžok nemeckej konverzácie (1. stupeň)  – Denisa Tóth Ivaničová 

Divadelný súbor Slniečko (1. stupeň)  – Mgr. Kristína Sádovská 

Šikovné ručičky (1. stupeň)    – Mária Kaluzová 

Lego krúžok (1. stupeň)    – Soňa Svatošová 

Hájik – krúžok folklórneho tanca a ľudového spevu (1. stupeň) – Slavka Michálková 

 

6. Vyhodnotenie projektov a programov školy 

 

Viac ako peniaze – vzdelávací program na finančnú gramotnosť pod gesciou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskou bankovou asociáciou – 

7. a 8.ročník 

 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, gestor Ing. Gabriela Bothová 

– cieľom projektu inovovať vyučovací proces obsahovo aj metodicky, zvyšovať podiel 

učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania naplnili svoj program bol 

ukončený a podľa pôvodného plánu v novembri 2013 pokračuje v praxi. 



 

Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s 

využitím elektronického testovania (E-test), gestor Ing. Tatiana Cséfalvayová – cieľom je  

postupné zavedenie elektronického testovania ako modernej formy overovania vedomostí.  

 

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVS RŠ), 

gestor Ing. Tatiana Cséfalvayová – cieľom projektu je z  pohľadu pedagogických pracovníkov 

podieľať sa na tvorbe a pripomienkovaní ŠkVP  vyhľadávať edukačné materiály a digitálny 

vzdelávací obsah vhodný pre zaradenie do vyučovacieho procesu, realizovať prípravu 

učebných plánov a prípravy na vyučovanie priamo s využitím prvkov digitálnej výučby, 

využívať nástroje systému na riadenie vyučovacej hodiny digitálnej triedy a následne domácej 

prípravy s využitím prvkov digitálnej výučby, z pohľadu žiaka prinesie možnosť spätne sa 

vrátiť k digitálnym materiálom použitým v rámci výučby a následne tieto a doplňujúce 

materiály využívať v rámci domácej prípravy, z pohľadu rodiča prinesie možnosť sledovania 

progresu dieťaťa v procese výučby a v rámci domácej prípravy poskytne možnosť užšieho 

naviazania na preberanú tematiku v rámci výučby v škole. 

 

Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie 

predmety, gestor Ing. Gabriela Bothová – cieľom je uskutočniť obsahovú prestavbu 

vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód 

výučby. 

 

Národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné 

vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na 

rozvoj pracovných zručností a práca s talentami, gestor Ing. Gabriela Bothová – cieľom je 

reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, premena tradičnej školy na modernú. 

 

7. Výsledky inšpekčnej činnosti ŠŠI 

V školskom  roku 2018/2019 sa uskutočnila následná kontrolau SŠI č. 2028/2018-

2019 zo dňa 22.10.2018, ktorú vykonala Mgr. Iveta Krajčovičová, školská inšpektorka ŠIC 

Trnava na zistenie stavu odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekcii, vykonanej dňa 

22.11.2017, ktorej predmetom bola kontrola stavu zabezpečenia a realizácie celoslovenského 



testovania žiakov 5.ročníka ZŠ. Školská inšpektorka konštatovala splnenie všetkých 7 

opatrení, uložených riaditeľkou školy, čo prispelo k vynikajúcej pripravenosti na testovanie.  

V školskom roku 2018/2019 sa v dňoch od 9.1.2019 – 16.1.2019 uskutočnila 

komplexná inšpekcia SŠI č. 22010/2018-2019, ktorú vykonalo 8 školských inšpektorov zo 

ŠIC Trnava pod vedením Mgr. Kornélie Nagy – Körtössy a ktorej predmetom bola kontrola 

stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v ZŠ. 

Na základe záverečnej správy SŠI riaditeľka školy uložila 4 opatrenia a vedúce MZ, PK PP 

a PK SVP zvolali mimoriadne zasadnutia svojich komisií, na ktorých prerokovali a prijali 

opatrenia na odstránenie nedostatkov, zistených pri kontrole SŠI. Ich splnenie bude 

prerokované na zasadnutiach v nasledujúcom školskom roku. 

 

8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Základná škola vznikla roku 1918 a do dnešnej budovy sa presťahovala v roku 1987. 

Umiestnená je mimo centra mesta, leží na okrajovom sídlisku Sever II.  

Škola sa skladá z hlavnej budovy, ktorá je určená na vyučovanie, má dve krídla 

s dvomi poschodiami a z budovy telocvične. 

V prednom krídle sú na prvom poschodí triedy 2.stupňa, na prízemí a druhom poschodí 

sú  triedy 1.stupňa. V strednej časti na prízemí sa nachádzajú šatne, jedáleň a kuchyňa 

s príslušnými priestormi. Na prvom poschodí strednej časti je učebňa informatiky, klubovňa a 

učebne ŠKD. Počet kmeňových učební sa zvýšil na 14, počet učební ŠKD na 5, ďalej žiaci 

využívajú nasledovné odborné učebne: fyzikálnu, chemickú, biologickú učebňu, učebňu 

výpočtovej techniky, dve učebne pre cudzí jazyk s interaktívnou tabuľou, učebňu pre 

náboženskú výchovu, špeciálnu učebňu s televízorom a interaktívnou tabuľou, školskú 

knižnicu (zrekonštruovanú v roku 2018), žiacku kuchyňku a žiacku dielňu. Zadné krídlo 

budovy je  v prenájme. 

K hlavnej budove je pričlenená budova telocvične, v ktorej je veľká telocvičňa 

a menšia gymnastická telocvičňa. Vo vonkajšom areáli sa nachádza zatrávnené futbalové 

ihrisko s atletickou dráhou a dráha pre skok do diaľky, ktoré boli v rokoch 2018 až 2019 

zrekonštruované, tiež viacúčelové asfaltové ihriská. Oddychová časť (park so stromami, 

trávnikom a multifunkčným dreveným detským ihriskom) poskytuje pre žiakov oddych po 

vyučovaní ako aj relax pre žiakov ŠKD. Na prízemí prednej budovy je zriadená malá 

gymnastická telocvičňa pre žiakov 1. stupňa. Na prízemí zadnej budovy je zriadená relaxačná 

miestnosť na cvičenie s fit loptami a posiľovacími strojmi. 



Vybavenosť učebnicami je čiastočne vyhovujúca, nové učebnice postupne 

doobjednávame, lehota ich dodania je dlhá. Pracovné zošity zakupujeme z finančných 

prostriedkov rodičov. Vybavenosť učebnými pomôckami a didaktickou technikou je čiastočne 

vyhovujúca, postupne sa dopĺňa z prostriedkov rodičovského združenia. Vybavenosť 

výpočtovou technikou je nedostatočná, počítače sú zastarané, opotrebované, vyžadujú si 

neustálu údržbu.  

Priestorové podmienky ŠKD sú na výbornej úrovni, máme päť samostatných miestností 

vybavených ako herne. Najdôležitejšie pomôcky zabezpečujú rodičia alebo RZ. 

V školskej jedálni sa stravuje približne 203 žiakov a 34 zamestnancov našej školy, ale 

i ďalších cca 150 stravníkov z iných škôl. Svoje priestory škola prenajíma aj iným subjektom, 

Súkromnému gymnáziu s VJM a CVČ. Telocvičňu prenajíma pre študentov Gymnázia L. 

Dúbravu, Súkromného gymnázia s VJM, CVČ, ale i jednorázovo na rôzne športové aktivity. 

Súčasťou školy sú aj dva služobné byty. 

 

9. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

za kalendárny rok 2018 

9.1.Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka 

Základná škola  447 549,- €    

ŠKD + ŠJ     73 667,- €  

9.2.Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov, spojených s hmotným zabezpečením školy 

od rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť 

Poplatky za ŠKD  12 694,18 €  

9.3.Finančné prostriedky, prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 

podľa financovaných aktivít 

Vzdelávacie poukazy      8 711,- €    

9.4. Finančné prostriedky, prijaté na asistenta učiteľa a spôsob ich použitia v členení 

podľa financovaných aktivít 

Pedagogickí asistenti    20 160,- €  

9.5. Finančné prostriedky, prijaté na dopravu pre žiakov 

Dopravné pre žiakov      7 810,- €    

9.6. Finančné prostriedky, prijaté na odchodné 

              0,- €  



9.7. Finančné prostriedky, získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít 

Dar         660,00 € 

UPSVaR                8 752,74 € (refundácia mzdy, vytvorenie chránenej dielne) 

9.8. Iné finančné prostriedky, získané podľa osobitných predpisov 

Nájomné za prenajaté priestory 44 861,70 € 

Režijné za školskú kuchyňu  36 750,79 € 

 

10. Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a 

vyhodnotenie jeho plnenia 

Ciele a zamerania sú stanovené na obdobie piatich  až desiatich rokov. K napĺňaniu 

cieľov a koncepčných zámerov smeruje nielen plnenie osnov a vzdelávacích štandardov, 

osvojovanie si základných poznatkov a vedomostí, ale aj obohacovanie kultúrneho diania na 

škole, podpora všestranného rozvoja osobnosti žiakov, podpora ich rozvoja v oblasti 

spoločenského života a rozširovanie ich kultúrneho obzoru a estetického vnímania (návštevy 

divadiel, výchovných koncertov, besied, organizovanie školských exkurzií a výletov 

s konkrétnym výchovno - vzdelávacím zámerom). 

 

Vypracovala:      ................................................................. 

                       Ing. Gabriela Bothová 

V Dunajskej Strede    31.8.2019                                                    riaditeľka školy  

 

 

Schválené na Rade školy dňa 25.10.2019                   _________________________ 

                                                                                        predseda Rady školy 

 

Schválené zriaďovateľom školy dňa:                          __________________________ 

                                                                                                za zriaďovateľa 

 

 

 

Zverejniť na obvyklom mieste v škole a na internetovej stránke školy do 30.12.2018. 


