Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2018/2019
Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z.
§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, Mierové námestie 10
Názov školy
Adresa školy Mierové námestie 10, 925 51 Šintava
031 789 24 34, 0951 21 52 33
Telefón
sekretariat@zssintava.edu.sk
E-mail
WWW stránka zssintava.edupage.org
Zriaďovateľ Obec Šintava

Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko,
meno

Telefón

Služ.
mobil

e-mail

Do 30.11.
2018

PaedDr.
od 8.2. 2019
0951
Martin
Riaditeľ Mgr. Zuzana 031/7892434 21 52 riaditelka@zssintava.edu.sk
Bodis,
Endelová
33
PhD.
od 8.2. 2019
0951
ZRŠ pre
Mgr. Kamila 031/7892434 21 52 zastupcazs@zssintava.sk
ZŠ
Tóthová
33
od 8.2. 2019
0951
ZRŠ pre
Lucia
031/7892434 21 52 zastupcams@zssintava.sk
MŠ
Račkovičová
33

od 1.12. 2018 do
7.2. 2019
poverená riadením
školy Mgr. Kamila
Tóthová

PaedDr.
Nina
Kubačková
Mgr.
Mária
Hrabíková

Rada školy
Rada školy pri ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava 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.
Funkčné obdobie začalo dňom ustanovujúceho zasadnutia 17.12.2018 na obdobie 4
rokov.
Prehľad činností vykonávaných Radou školy v roku 2018
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Riadne zasadnutie konané 14.5.2018
Riadne zasadnutie konané 11.6.2018
Riadne zasadnutie konané 27.8.2018
5.9.2018 - voľba člena RŠ za rodičov žiakov materskej školy
6.9.2018 - voľby členov RŠ za rodičov žiakov základnej školy
28.8.2018 - voľby členov RŠ za zamestnancov školy
Ustanovujúce zasadnutie Rady školy konané 17.12.2018
Titl., priezvisko, meno
Kontakt
Bc. Erik Herceg
predseda
pedagogickí zamestnanci Mgr. Silvia Kriváčková
Bc. Veronika Navrátilová
Zlatica Slahučková
ostatní zamestnanci
Mgr. Eva Muziková
zástupcovia rodičov
PaedDr. Lenka Dzúrová
radaskoly@zssintava.edu.sk
Monika Marcinkechová
Lenka Garajová
zástupca zriaďovateľa Ing.Matúš Markusek
Bc. Erik Herceg
Ing.Michal Ištok
Ing. Lenka Hanáková

Poradné orgány školy
Vyhodnotenie činnosti metodických orgánov je k dispozícii u riaditeľa školy.
Názov MZ a PK
Vedúci
Zastúpenie predmetov
Mgr. Jarmila Vargová Všetky predmety 1. stupňa a výchovy
MZ 1. stupňa
PK predmetov 2. stupňa Mgr. Silvia Kriváčková Všetky predmety 2. stupňa
§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 133
Počet tried: 9
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Podrobnejšie informácie:
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 19 13 18 19 22 10 9 9 14 133
z toho ŠVVP 0 4 3 3 3 3 4 2 6 28
z toho v ŠKD 11 7 15 11 0 0 0 0 0 44
§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 14 /8
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 13 / 7
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2/ 2
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019
Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
0
0
0
0
14
14
Počet žiakov 0
§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Gym 8.roč SOŠ- 5 ročné SOŠ -4 ročné SOŠ - 3 ročné Spolu
3
1
7
6
17
prihlásení
3
1
7
6
17
prijatí
1
100
100
100
% úspešnosti 100
§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried
Trieda MAT PVO
1,17 1,08
1.
1,66 1,38
2.
1,33 3.
1,61 4.
2,30 5.
2,00 6.
2,66 7.
2,66 8.
2,93 9.

SJL ANJ
1,19 1,06
2,00 1,69
1,55 1,27
2,06 1,59
2,34 1,91
2,15 2,10
2,47 2,31
2,66 2,44
2,83 2,11

VYV
1,00
1,00
1,00
1,03
1,03
1,40
1,00
1,00
-

IFV/INF
1,07
1,08
1,18
1,25
1,77
1,16
1,40

PDA
1,53
1,69
-

VLA
1,33
1,89
-

PVC
1,00
1,00
-

HUV TSV RUJ THD FYZ BIO
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1,00 1,03 1,28 2,05
1,10 1,15 1,65 1,80 1,90
1,16 1,00 2,04 1,37 2,44 2,16
1,00 1,16 2,33 1,00 2,22 2,44
1,25 2,27
2,54 2,86
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Trieda DEJ
1.
2.
3.
4.
1,68
5.
1,65
6.
2,33
7.
1,88
8.
2,71
9.

MDV Celkový prospech za triedu
1,07
1,39
1,21
1,41
1,62
1,73
1,30
1,84
1,00 2,27

GEG OBN
2,00 2,10 1,30
2,22 1,72
2,17 1,88
2,72 -

Prospech žiakov
Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

19
13
18
19
22
10
9
9
14

19
1
4
0
3
2
3
4
9

0
0
0
0
0
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

prospeli s
vyznamenaním
---8
12
13
11
4
4
3
0

prospeli veľmi
dobre
----4
2
5
80
3
0
2
5

Dochádzka žiakov
Trieda Počet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

19
13
18
19
22
10
9
9
14

Zamešk.
hod.
951
789
871
1051
2400
792
1374
747
2357

Zam. na
žiaka
51,41
60,69
48,39
55,47
109,09
79,2
76,33
83,11
168,35

Ospravedlnené
951
789
871
1049
2399
792
1359
747
2341

Ospr. na
žiaka
51,41
60,69
48,39
55,21
109,04
79,2
151
83,11
167,21

Neospravedlnené
0
0
0
5
1
0
15
0
16

Neosp. na
žiaka
0,00
0,00
0,00
0,26
0,05
0,00
0,83
0,00
1,14
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Výsledky externých meraní

T9 SJL
T9 MAT

Počet Úspešnosť v
Priemerná
žiakov
%
úspešnosť SR
14
62,9
62,3
14
53,8
63,1

Rozdiel priemernej úspešnosti
oproti národnému priemeru
0,6
-9,3

T 5 SJL
T5 MAT

22
22

63,2
62,9

58,4
59,3

4,8
3,6

e- Test
NÚCEM
SJL/4
SJL/8
MAT/4
MAT/7

18
9
18
8

57,2
50,0
56,6
52,5

56,6
54,07
63,8
50,0

0,6
-4.7
1,8
2,5

Názov

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány
Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie materské a základné školy neuvádzajú.
Učebný variant
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried v ročníku
1 1
ŠkVP
1
1
1
1 1 1 1 1
8
iŠkVP
MŠ1 MŠ2 MŠ3
ISCED 0
ŠkVP Slniečko

Nepovinné predmety
Na škole sa v školskom roku 2018/2019 nevyučovali nepovinné predmety.
Rozširujúce hodiny
Predmet
Ročník Počet rozš.hodín Počet hodín v týždni
8
Slovenský jazyk a literatúra Tretí 1
Siedmy 1
5
Prvý 1
1
Anglický jazyk
Druhý 2
2
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Ruský jazyk

siedmy
ôsmy
deviaty
šiesty
Biológia
piaty
Dejepis
šiesty
piaty
Výtvarná výchova
šiesty
Telesná a športová výchova prvý
druhý
tretí
štvrtý

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

Štruktúra tried
Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
0
0
Nultého ročníka 0
19
0
Prvého ročníka 1
8
114
28
Bežných tried
0
0
Špeciálnych tried 0
0
0
0
Pre nadaných
9
133
28
Spolu
§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci
Pracovný pomer
Pracovný
pomer
TPP
DPP
Znížený
úväzok
ZPS
Na dohodu

Počet pedag. Počet nepedag.
Počet úväzkov
prac.
prac.
pedag. prac.
24
7
24
2
1

1

Počet úväzkov
nepedag. prac.
6
2

1

1
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Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet
nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
18
18
učiteľov
2
vychovávateľov 2
4
4
asistentov učiteľa
spolu

2

22

24

Predmety vyučované nekvalifikovane
Trieda
Predmet
Počet hodín týždenne
5
5.,6.,7.,8.,9 Geografia
Technika
2
5.,6.,7.8
5.,6.,7.,8.,9 Občianska náuka 4
5.,6.,7.,8.,9 Etická výchova 1
Hudobná výchova 3
6.,7.,8
5.,6. dievčatá Telesná výchova 2
Výtvarná výchova 1
7+8
§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie
Počet absolventov Počet študujúcich
1
2
1.atestačná skúška
2.atestačná skúška
štúdium školského manažmentu
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné
postgraduálne
doplňujúce pedagogické
2
vysokoškolské pedagogické
vysokoškolské nepedagogické

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
V školskom roku 2018/2019 sa žiaci zapojili do nasledujúcich súťaží.
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1. stupeň
Spevácke súťaže
názov

zúčastnení, umiestnenie

kolo

Folklórna Sereď

Obvodné kolo

Barantal, Diana Molnárová - bez umiestnenia

Slávik školy

Okresné kolo

Zúčastnili sa žiaci: Matúš Bavúz, Martin Barantal, Ivana Javorová a
Diana Molnárová.

Matematické súťaže
názov

zúčastnení, umiestnenie

kolo

Pytagoriáda

Školské

B. Čirke, L. Tóthová - 1. miesto, M. Bavúz-2. miesto,
Hajdáková, Drábiková, Jankulicová, Šimulčík, Kapoš
S. Javorová-1. miesto, S. Dobišová-2. miesto, N. Práznovská - 3.
miesto, Grman, Markusková, Javor, Molnárová, Sokol

Klokan

Celoslovenské
kolo

1. roč.- 16 žiakov 2. roč. - 6 žiakov
3. roč.- 5 žiakov, 4. roč - 2 žiaci
-úspešní riešitelia - O. Tóth, T. Hercegová, A. Svrbický, L. Tóthová

Literárne súťaže
názov

zúčastnení, umiestnenie

kolo

Miháliková Sereď

Obvodné kolo

Tiffani Jaslovská - 1. miesto próza
Marko Javor - 1. miesto -poézia

Šaliansky Maťko

Okresné kolo

B. Čirke - bez umiestnenia

Rýchločítanie

školské kolo

1.miesto Tiffani Jaslovská

Čaro slova

školské kolo

Poézia: Drábiková, Belajová, Náhliková
Próza: Jaslovská, Javor M., Srnková

Výtvarné súťaže
Záchranár
Rusko mojimi farbami
Šťukes

žiaci 4. ročníka - bez umiestnenia
Špeciálna cena

Eliška Markusková
Zapojilo sa 6 žiakov
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Športové súťaže
názov

zúčastnení, umiestnenie

kolo

Vybíjaná o pohár
predsedu COOP
JEDNOTA
Futbalový turnaj o "Pohár
MsP" Sereď

Zúčastnili sa žiaci z 3. a 4.ročníka
získali 3. miesto
Obvodná súťaž

Zúčastnili sa žiaci z 1.,2.ročníka
získali 5. miesto

Majstrovstiev okresu v
atletike zmiešaných družstiev

Okresná súťaž

Zúčastnili sa žiaci z 7.,8, 9..ročníka

Atletická olympiáda

Obvodná súťaž

Zúčastnili sa žiaci z 5.,6.,7.,8, 9..ročníka
Žiaci sa umiestnili na 1., 2., 3. mieste

2. stupeň
Slovenský jazyk a literárne súťaže
názov
kolo
zúčastnení, umiestnenie
Okresné kolo Olympiády zo SJ a L – kat. C okresné
Vašková K. /8, 6. miesto
Z. Kubačková
Šaliansky Maťko

Okresné kolo

Mihálikova Sereď

Spolupráca
s MO Matice
slovenskej v
Seredi

názov
Olympiáda z anglického jazyka
Technická olympiáda

názov
Okresné kolo
Čaro slova 2019

Iné súťaže
kolo

Účasť Ivana Javorová/5 – bez
umiestnenia
Laura Kraľovičová/7 – získala 3.
miesto
Z. uč. SJL
II. kat.
2. miesto A. Čambál/6
Pochvalné uznanie K. Kloknerová/6
III. kat.
3. miesto K. Vašková/8
Pochvalné uznanie V. Bérešová/8
Z. uč. SJL
zúčastnení, umiestnenie
Kráľovičová/7 Z. Vargová S.
11 . miesto – úspešná riešiteľka

Účasť Červenka/9, Beno S./8
Královičová L./7 – 1.miesto
Z. Tóthová
Slovenský jazyk a literárne súťaže
kolo
zúčastnení, umiestnenie
Čambál Adam/6, 2. miesto POÉZIA
okresné
Vašková Kristína/8, 2. miesto POÉZIA
Okresné kolo
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Matematické súťaže
Názov
Pytagoriáda

Kolo
školské kolo

Zúčastnení, postupujúci
P3 zúčastnení: Matúš Bavúz, Branislav Čirke, Karolína
Drábiková, Chanel Hajdáková, Miriam Jankulicová, Alan
Kapoš, Tomáš Šimulčík, Lucia Tóthová P3
postupujúci: Branislav Čirke, Lucia Tóthová, Matúš Bavúz
P4 zúčastnení: Simona Dobišová, Dominik Grman, Marko
Javor, Sandra Javorová, Eliška Markusová, Alžbeta Molnárová,
Natália Práznovská, Jakub Sokol P4 postupujúci: Simona
Dobišová, Sandra Javorová,Natália Práznovská
P5 zúčastnení: Martin Barantal, Marcel Matušica, Nela
Novanská, Marek Šimulčík P5 postupujúci: Marcel
Matušica, Marek Šimulčík
P6 zúčastnení: Adam Čambál, Martin Garaj, Katarína
Kloknerová, Matej Virág
P7 zúčastnená: Monika Svrbická P7 postupujúca: Monika
Svrbická

Matematická
olympiáda

domáce kolo

okresné
26.3.2019
Pytagoriáda
okresné

Matematická
olympiáda

P8 zúčastnení: Samuel Beno, Diana Molnárová
Z5 zúčastnení: Ivana Javorová, Marcel Matušica, Marek
Šimulčík
P3 zúčastnení: Matúš Bavúz, Branislav Čirke, Lucia
Tóthová
úspešná: Lucia Tóthová
P4 zúčastnení: Simona Dobišová, Sandra Javorová, Natália
Práznovská
P5 zúčastnení: Marcel Matušica, Marek Šimulčík
úspešný: Marek Šimulčík – 10.-13. miesto
P7 zúčastnená: Monika Svrbická

27.3.2019
okresné

Z5 zúčastnená: Ivana Javorová- získala 20. miesto

30.1.2019
okresné

Z6 postupujúci: Adam Čambál

9.4.2019
I. ročník zúčastnení: Jakub Boboček, Hana Dzurová,
Matematický
klokan

školské
21.4.2019

Tatiana Hercegová, Samuel Hlinka, Rebeka Hubináková,
Patrik Javor, Eliška Kapošová, Mária Kloknerová, Vanesa
Molnárová, Viktor Mužlay, Ema Ollová, Sára Rišková, Sofia
Sláviková, Adam Svrbický, Ondrej Tóth, Tamara Vanková,
Irfan Jozef Varlík
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II. ročník zúčastnení: Miloš Hracho, Lara Náhliková,
Zuzana Šáriková, Lenka Takáčová, Lukáš Tkáč
III. ročník zúčastnení: Matúš Bavúz, Alan Kapoš, Šimon
Kubeník, Martin Miklošík, Lucia Tóthová
IV. ročník: Dominik Grman, Jakub Sokol
V. ročník: Martin Barantal, Carla Martina Donayová, Ivana
Javorová, Sabina Kapošová, Marcel Matušica, Marek
Šimulčík
VI. ročník: Adam Čambál, Martin Garaj, Katarína
Kloknerová, Dominika Šimulčíková, Matej Rinaldo Virág
VII. Laura Kraľovičová
VIII. Samuel Beno
Dejepisné súťaže
názov
kolo
zúčastnení, umiestnenie
M.R. Štefánik - 100.VÝROČIE SMRTI Usporiadala ZŠ J. Z. Kriváčková
NAJVÄČŠIEHO SLOVÁKA - súťaž v Seredi
Bérešová/8,
A.
Komenského Kraľovičová/7,
Vašková/8
v spolupráci MS
2. miesto (z 10 družstiev)
Spoločenskovedná súťaž
názov
kolo
zúčastnení, umiestnenie
Slovensko v minulosti a súčasnosti
Z. Kriváčková
Školské kolo
1. miesto získali žiačky 8. ročníka
Milan Rastislav Štefánik – Odkaz našej
– K. Vašková, V. Bérešová, Diana
Molnárová. Na druhom mieste sa
generácii
umiestnili
siedmačky –
L.
Kraľovičová, M. Svrbická a M.
Tankoová. Tretie miesto
si
v silnej konkurencii nakoniec
vybojovali žiaci 5. ročníka – M.
Šimulčík, M. Dáni a I. Javorová.
Víťazom srdečne blahoželáme!
Literárna súťaž
názov
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

názov
Mladý záhradkár

kolo
zúčastnení, umiestnenie
Celoslovenské kolo K. Vašková/8 Z. Kriváčková
Bez umiestnenia.
Prírodovedná súťaž
kolo
zúčastnení, umiestnenie
2. miesto N. Hubináková/6
Okresné
kolo v spolupráci
s MS a Zväzom
záhradkárov
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Aktivity a prezentácia na verejnosti
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§2 ods. 1 písm.i)
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Údaje o aktivitách organizovaných školou

-

Pamätný deň holokaustu
rozhlasové vysielanie pre žiakov školy
Účelové cvičenia - 2. stupeň ZŠ
teoretická časť
Program Druhý krok
– program realizovaný preventistkami CPPaP Galanta zameraný na zlepšenie klímy v triedach
a budovanie priateľských vzťahov v triede
Zbierka Biela pastelka
– verejná zbierka na pomoc slabozrakým a nevidiacim
E-testovanie
– testovanie žiakov 5. a 9. ročníka
Okrúhly stôl k voľbe povolania
ŠIOV si v rámci aktivít k oživeniu duálneho vzdelávania pripravil pre žiakov aktivity smerujúce
k správnej voľbe povolania
Hovorme o jedle
Počas 6. Ročníka týždňa HOVORME O JEDLE sme pripravili pre žiakov osvetu venovanú zdravému
stravovaniu
Medzinárodný deň školských knižníc
Aktivita v rámci celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc“ s témou
„Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska.“
Testovanie pohybovej zručnosti prvákov
Cieľom celoplošnej akcie určenej žiakom 1. ročníkov je odporučiť deťom a ich rodičom druhy
športov, na ktoré majú deti predpoklady, môžu v nich byť úspešné, resp. ich budú viac baviť
vzhľadom na ich danosti. Ak ich šport zaujme a nadchne, budú sa deti viac hýbať, dokonca sa mu
môžu venovať aj na výkonnostnej úrovni.
Otvorenie dopravného ihriska
Dopravné ihrisko pre deti MŠ a žiakov 1.stupňa ZŠ sme v areáli školy dokončili vďaka projektu od
firmy Bekaert cez Nadáciu Pontis. Žiaci ZŠ aj MŠ si overili osvojené vedomosti z dopravnej
výchovy.
Výchovný koncert Príbeh hudby
Koncertný program pripravil Bratislavský chlapčenský zbor spolu so Symfonickým orchestrom
Slovenského rozhlasu. V spolupráci s RTVS bola 26. októbra 2018 „účasť“ na koncerte zabezpečená
prostredníctvom priameho internetového prenosu aj pre základné a stredné školy na Slovensku.
Slávnosť 60. výročia založenia školy
V rámci osláv bola na úvod odhalená pamätná tabuľa starostom obce, riaditeľom školy a
predsedom žiackeho parlamentu. Nasledovala prehliadka školy. Po presune do Kina Nova v Seredi
sa začal slávnostný program, v ktorom vystúpili deti MŠ, žiaci ZŠ, aj žiaci ZUŠ J. F. Kvetoňa v
Seredi.
Sprievodné akcie k 60. Výročiu školy
Súťaž História našej školy – tvorba a prezentácia plagátov o histórii našej školy
Besedy s absolventami školy
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Európsky týždeň proti drogám
- vo vyučovaní venovaná pozornosť problému drog, fajčenia – diskusia, video, pokusy na chémii,
pohybové aktivity, rozhlasové vysielanie.
- pre 2.stupeň- prednášky a beseda na tému Drogy, Nové drogy v spolupráci s . PZ SR
Pripomenutie si výročia 1. svetovej vojny
11. novembra 1918 bola podpísaná kapitulácia Nemecka a tým bola ukončená 1. svetová vojna.
Symbolom Dňa veteránov a dňa spomienky sa stal kvet vlčieho maku. Pripomenutie symbolicky
spoločným zapálením sviečky a chvíľou ticha v priestoroch školy.
Rozhlasové vysielanie k 17.11.
Dôležitej udalosti novodobých dejín bolo venované rozhlasové vysielanie.
Výstava Mníchovská dohoda
V priestoroch školy bola nainštalovaná obrazová výstava Mníchovská dohoda.
Žiaci 2. stupňa si prezreli fotografie a vypočuli si stručný komentár o tejto historickej udalosti.
Svetový deň boja proti HIV/AIDS
- rozhlasové vysielanie, symbol červené stužky
Mikuláš
9. trieda si pripravila akciu, kde Mikuláš, anjeli a čerti prišli do školy, škôlky, Lúčika aj DOS
a potešili všetkých sladkosťou.
Vianočné besiedky v triedach
Žiaci si spolu so svojimi triednymi učiteľkami pripravili veselý program a pohostenie.
Workshop Rozhodnutie (zameraný na židovskú problematiku)
Žiaci 8. a 9. ročníka prežili postupnú premenu spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov
20. storočia v Československu i na Slovensku. Lektori z občianskeho združenia Post Bellum
SK prostredníctvom zážitku otvorili tému nútenej migrácie, antisemitizmu, xenofóbie.
Novoročný turnaj vo vybíjanej medzi triedami 4.-9. ročníka
Tento deň patril športu a boju proti obezite. Žiaci hrali medzi sebou, zasúťažili si a hýbali svoje
telo.
Exkurzia Trnava –8.a 9. ročník – projekt ŠIOV – duálne vzdelávanie
Exkurzie sa zúčastnili vybraní žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí navštívili priestory automobilovej firmy
ZF Slovakia. Žiakov zaujali nové prístroje a technológie, získali lepšiu predstavu o systéme
duálneho vzdelávania a o možnostiach štúdia..
Súťaž v rýchločítaní spojená s testovaním čítania s porozumením
Touto tradičnou súťažou každoročne zisťujeme, kto zo žiakov číta nielen rýchlo, ale aj najlepšie
rozumie prečítanému textu.
Fyzikálno-chemická show
Žiaci si v praxi mohli overiť získané poznatky z prírodných vied prostredníctvom rôznych
zaujímavých pokusov.
Školské kolo súťaže Čaro slova
externá porota z PaedDr. Janka Míková. + Mgr. Vojtechová a Mgr. Kriváčková
LVVK Čičmany ,
Lyžiarsky výchovno-vzdelávací výcvik sa realizoval v spolupráci so ZŠ J.A. Komenského Sereď v
obci Čičmany. Počas celého týždňa sa dvojfázovo lyžovalo (ráno a večer). Počas poldňového
oddychu sme navštívili i Čičmianske múzeum a nechýbala ani prehliadka nádhernej obce Čičmany.
Exkurzia: Tekovská hvezdáreň Levice, 1. stupeň
Exkurzia realizovaná v rámci projektu I-SKYPE Žiaci mali možnosť vidieť prístroje na pozorovanie
hviezd, asteroid z mesiaca a iné zaujímavosti. V planetáriu sa ocitli vo vesmíre a pozorovali vesmírne
úkazy, hviezdy, planéty, galaxie. Zároveň si vypočuli prednášku na tému Slnečná sústava.
Svetový deň zdravia
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V rámci tejto aktivity sa realizovalo rozhlasové vysielanie a žiaci boli vyzvaní absolvovať deň bez
sladkostí
Deň učiteľov
slávnosť na OcÚ, spoločný obed
Výročie oslobodenia obce 1.4.
- relácia v rozhlase
Deň otvorených dverí,
možnosť návštevy vyučovacích hodín počas vyučovania
Deň narcisov– osveta, dobrovoľná finančná zbierka organizovaná Ligou proti rakovine. Realizovali
žiaci 9.roč.
Beseda šikana a spolunažívanie
Realizovaná v spolupráci s CPPPaP Galanta pre žiakov 7. a 6. ročníka
Predstavenie ZŠ v MŠ
Kultúrny program pre škôlkarov - žiaci 1. a 4. ročníka pripravili program s aktivitami a pozvali
predškolákov na návštevu do školy
Škola v prírode, Stará Myjava -výber 1.-4. ročník
Žiaci z 1. stupňa prežili v ŠVP Stará Myjava krásny týždeň plný zábavy, smiechu a objavovania
nového.
Svetový deň vody
Rozhlasové vysielanie a aktivity s využitím materiálov z projektu NF spojené s upratovaním okolia
školy a blízkych častí obce. Súčasťou bol aj jarný zber papiera.
Školské kolo súťaže: Slovensko v minulosti a súčasnosti- čo vieš o M.R. Štefánikovi
Žiaci 2. stupňa vytvorili prezentácie o M. R. Štefánikovi. V rámci súťaže prezentovali a predviedli
svoje vedomosti o tomto velikánovi.
e-Testovanie (SJL, MAT)
pre žiakov 7. a 8. ročníka v spolupráci s NUCEM-om
Deň víťazstva nad fašizmom
Poklona pri pomníku v parku pred školou, spolupráca s obcou.
Zahraničná služobná cesta Srbsko, výmenný pobyt žiakov
Spolupráca s Domom MS v Galante, boli sme požiadaní o zastúpenie inej školy. Z: Kriváčková,
Endelová + 8 žiakov zo školy
Testovanie TIMMS
Testovanie prírodovednej gramotnosti pre žiakov 4. ročníka.
Knižné hody, Sereď
Aktivita organizovaná Obchodnou akadémiou v Seredi. Téma „Sloboda nie je samozrejmosť“ bola
venovaná 30. výročiu nežnej revolúcie. Žiaci OA Sereď si pripravili interaktívne sprostredkovanie
udalostí novembra 1989.
M.R. Štefánik - 100.VÝROČIE SMRTI NAJVÄČŠIEHO SLOVÁKA –
ZŠ Jana Amosa Komenského organizovala dejepisnú súťaž v spolupráci s Miestnym odborom Matice
slovenskej. Naši žiaci sa zúčastnili a obsadili 2. miesto.
Historicko- geografická exkurzia pre 2. stupeň
Dolná Krupá – Smolenice, jaskyňa Driny.
Mladý záhradkár - okresné kolo súťaže
Naši žiaci reprezentovali školu vo vedomostnej súťaži, ktorú organizovala po13. krát Dom Matice
slovenskej spoločne so Zväzom záhradkárov.
Atletická olympiáda
Žiaci sa zapojili do atletickej olympiády na štadióne v Galante
Exkurzia Atlantis Levice
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Pre žiakov prvého stupňa do prírodovedného centra ATLANTIS. Exkurzia sa uskutočnila v rámci
projektu I-SKYPE. Prváci a druháci mali hlavnú tému dinosaury. Tretiaci a štvrtáci sa oboznamovali
s témou Egypt.
Popri tom si mohli hravou formou vyskúšať mnoho zaujímavých fyzikálnych zákonov, bublinkový
svet, či riešiť hlavolamy.
Finančná gramotnosť –
prednáška pre žiakov 7.-9. ročníka
Vybíjaná - COOP Jednota
Žiaci 1. stupňa sa zúčastnili turnaja vo vybíjanej v Dolnej Strede
MDD v škole: Vystúpenie tanečníka Miroslava Bruise Žilku: Prejav sa pohybom
Veľmi kvalitné vystúpenie tanečníka, zapojili sa aj žiaci do spevu a tanca.
Pasovanie prvákov do cechu čitateľov
Štvrtá trieda sa premenila na rozprávkovú krajinu. Štvrtáci, prezlečení za rozprávkové bytosti
preverili i čitateľské zručnosti prvákov a všetkých pasovali za čitateľov.
Dopravné ihrisko Trnava
pre 1. stupeň
Výlet Nitra 9. ročník
rozlúčkový výlet deviatej triedy
Účelové cvičenia/didaktické hry –praktická časť
Didaktické hry a účelové cvičenia v spolupráci s dobrovoľným HaZZ SR - hasičská stanica Šintava
(ukážka práce hasičov + cvičný poplach, zásahu sa zúčastnili aj maldí hasiči z radov žiakov našej
školy), Ing. Bábikom (Civilná ochrana v praxi), Vojskom Sereď (topografia, sebeobrana), zdravotná
príprava – záchranárka Z. Czemezová
Vzdelávací-multimediálny program pre žiakov školy
Čarodejka príroda, Sme to , čo jeme- venované prírodovednej tematike, hradené z projektu I Skype.
Školské výlety
1. – 4. ročník: Piešťany
5. – 8. ročník: Devín
Rozlúčka s 9. ročníkom
Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila
Výstava ovocia a zeleniny – OcÚ Šintava
- MO SZZ v Šintave
Vystúpenie v rámci Mesiaca úcty k starším
V rámci posedenia pre dôchodcov na farskom centre vystúpili aj naši žiaci. Predniesli poéziu od
rôznych slovenských autorov a na záver rozdali malé darčeky v podobe pohľadnice s básňou.
Deň narcisov
Liga proti rakovine – osveta, dobrovoľná finančná zbierka.
Tento rok bol už 22. ročník a podarilo sa i vyzbierať 615,83 €.
Údaje o aktivitách organizovaných školou pre verejnosť
Stretnutie s rodičmi
Oboznámenie rodičov so Správou za školský rok, Organizačným poriadkom, Školským poriadkom,
ŠkVP/iŠkVP, Plánom práce ZŠ.
Ustanovujúce rodičovské združenie
Zasadnutia rady rodičov
Mesiac úcty k starším -Vystúpenie pre dôchodcov
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Štvrtáci v rámci mesiaca úcty k starším s programom vystúpili v Domove opatrovateľskej
starostlivosti
Jesenný zber papiera
Deň otvorených dverí
prehliadka školy, možnosť návštevy na vyuč. hodinách
Zápis do 1. ročníka
Jarný zber papiera
Spolu sa vyzbieralo 4411 kg v ZŠ a 650 kg v MŠ.
Deň Zeme – čistenie okolia školy, obce
Deň matiek
Deti vyrobili darčeky pre mamičky
Slávnostné ukončenie školského roka
kultúrny program spojený s oceňovaním žiakov, odovzdanie Pamätného listu starostky obce

MATERSKÁ ŠKOLA
Údaje o aktivitách organizovaných školou
Výstava ovocia a zeleniny –
návšteva výstavy na OcÚ, výroba zeleninovo ovocných panákov a vystavenie týchto plodov na
výstavke v priestoroch MŠ.
Biela pastelka- zbierka
Zapojili sme sa do verejnej zbierky.
Hovorme spolu o jedle- prezentácia žiakov ZŠ pre MŠ
Medzinárodný deň starších ľudí
Vystúpenie vo Farskom centre s krátkym kultúrnym programom.
Svetový deň duševného zdravia
Osveta pre rodičov.
Zber papiera
Zapojila sa aj MŠ.
Realizácia projektu- dopravné ihrisko.
Slávnostné otvorenie ihriska spojené s krátkou prezentáciou príslušníčky PZ SR.
Lampiónový sprievod- za vysokej účasti rodičov, sme zorganizovali lampiónový sprievod.
Našej návšteve sa potešili obyvatelia Zariadenia opatreovateľskej služby a Domova sociálnych
služieb v Šintave
Pripomenutie si výročia I. svetovej vojny
11.novembra 1918 bola podpísaná kapitulácia Nemecka a tým bola ukončená 1. svetová vojna.
Symbolom Dňa veteránov a dňa spomienky sa stal kvet vlčieho maku.
Európsky týždeň proti drogám -osveta pre rodičov.
Naša škola v minulosti a dnessprievodná akcia zameraná na oboznámenie sa s históriou školy a následne výtvarné zobrazenie
školy deťmi.
Slávnosť 60. výročia školy pre žiakov školy, hostí, rodičov a verejnosťVystúpenie detí ZŠ a MŠ pre rodičov, verejnosť a hostí.
Svetový deň boja proti HIV/AIDSosveta, červené stužky.
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Mikuláš –
aj tento rok prišiel v sprievode anjelov a čertov, ktorí obdarili deti balíčkami.
Simsala –
hudobno zábavné vystúpenie pre deti.
Vianočná besiedkaspoločné posedenie s kultúrnym programom, rozbaľovanie darčekov.
Fašiangový karnevalv tento deň sa deti zmenili na rôzne rozprávkové bytosti, zvieratká, spoločná disco a tiež
posedenie pri spoločnom stole.
Týždeň slovenských knižnícaktivity v knižnici.
Divadlo o Psíčkovi a mačičkevystúpenie pre deti v MŠ.
Svetový deň vody –
Svetový deň vody sme si pripomenuli formou zážitkového učenia- pokusom s vodou, rôznymi
aktivitami.
Divadelné predstavenie Danka a Janka, divadlo NitraDve sestry, prváčky Danka a Janka ukázali deťom svoj svet v príbehu o škole.
Výchovno-vzdelávací koncert- veselé notyDeti sa oboznámili s hudobnými nástrojmi v interpretácii známych ale i neznámych piesní.
Veľkonočné dielne spojené s rodičmiPríchodom Veľkej noci ožívajú tradície zdobenia veľkonočných kraslíc. Naše deti spolu
s rodičmi vyskúšali množstvo techník ako vyzdobiť kraslicami, zajačikmi, kuriatkami svoje
domovy, triedu.
Deň narcisov–
osveta pre rodičov, zbierka
Diagnostické vyšetrenie predškolákov z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie.
Brigáda na dvore MŠ –
(upratovanie priestorov dvora) spolu s rodičmi spojená s akciou obce Deň Zeme.
Predstavenie ZŠ pre MŠ –
kultúrny program pre škôlkarov. Štvrtáci si pre deti MŠ pripravili rôzne zaujímavé aktivity a
oni im zase ukázali, čo sa naučili s pani učiteľkami v škôlke.
Zápis do 1. ročníka
Zápisu sa zúčastnilo 15 detí, ktoré ukázali svoje schopnosti a zručnosti. Predstavili sa,
zarecitovali, poskladali obrázky, overili priestorovú orientáciu. Všetky deti získali pamätníček a
darček.
Brigáda na dvore MŠ
( skrášľovanie domčekov, pieskovísk, lavičiek maľovaním).
Predplavecký kurz v ŠoporniII., III.tr.. Predplavecký kurz v Hoteli Relax Šoporňa- cieľom orientovať sa nad, pod
vodou bez strachu a zábran.
Zber papieraZapojila sa aj MŠ .
Výlet na Minifarmu na oslavu MDD-
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prihlásené deti sa zúčastnili výletu autobusom na kontaktnú farmu, kde mali možnosť zvieratká
kŕmiť, dotknúť sa ich. Animátorka deti viedla a dozvedeli sa mnoho zaujímavostí. V blízkej
reštaurácii bol pre deti tiež zabezpečený obed.
Návšteva policajného psovodanašu MŠ navštívil policajný psovod, ktorý priviedol deťom ukázať troch policajných psov, ich
výcvik, zapojil deti interaktívne do aktivít spolu so psami. Deti si užili tiež policajné auto aj so
zvukom sirén.
Škôlkárska olympiáda v SerediMesto Sereď zorganizovalo na futbalovom štadióne 16. ročník Škôlkarskej olympiády. Zapojili
sa aj naši predškoláci . Súťažili v piatich disciplínach. Súpermi im boli predškoláci zo všetkých
materských škôl zo Serede, Dolnej Stredy, Paty, Pustých Sadov, Zemianskych Sadov,
Vinohradov nad Váhom, Šoporne, Šúroviec, Križovian nad Dudváhom, Vlčkoviec. Deti sa tešili
z veľmi peknej akcie a z úspechov , ktoré dosiahli.
Účelové cvičeniaDeti sa zúčastnili ukážok záchranných jednotiek-polície, hasičov, vojakov, záchranárov.
Rozlúčka s predškolákmiRozlúčka s predškolákmi bola v spolupráci s rodičmi. Rozlúčke predchádzalo spoločné
stretnutie, kde sa dohodli kompetencie rodičov a tiež učiteliek. Na rozlúčke riaditeľka školy
odovzdala deťom certifikáty o ukončení pred primárneho vzdelávania. Deti súťažili spolu
s rodičmi a rozlúčka sa niesla vo veľmi veselej atmosfére.

§ 2. ods. 1 j

Projekty
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé
E-test NÚCEM
IT akadémia
Hlavným cieľom projektu je: Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých
ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so
zameraním na informatiku a IKT.
Obdobie realizácie jún 2016 - november 2020
Inkluzívny tím v Šintave
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava začala s realizáciou nenávratného finančného
príspevku z Operačného programu: Ľudské zdroje, Prioritná os: Vzdelávanie,
Špecifický cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu
a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov s názvom projektu „Inkluzívny tím
v Šintave“ v celkovej výške 114 120,- €. Projekt sa bude realizovať od 1.1.2018 do
31.12.2020.
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Hlavné aktivity projektu:
1. Adaptácia žiakov so ŠVVP
2. Prekonávanie bariér
Nadnárodný projekt I - S.K.Y.P.E. (Interactive Science for Kids and
Youngsters in Primary Education), ktorý je zameraný na podporu učiteľov
prírodovedných predmetov na 1. stupni základných škôl. Na projekte sa spolu s
odborným nakladateľstvom RAABE v úlohe koordinátora zúčastňuje ďalších šesť
partnerov z troch rôznych krajín - Slovenska, Česka a Nemecka. Jeho hlavným
cieľom je mať výrazný vplyv na existujúci vzdelávací systém, tak na národnej, ako
aj na európskej úrovni, a to prostredníctvom výmeny vedomostí, skúseností a
príkladov dobrej praxe medzi školami, univerzitami, vedeckými združeniami a
obchodnými spoločnosťami. Ukončený 30.6. 2019.
B) Krátkodobé
C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty:
Modernizácia čitateľská a matematická gramotnosť
Projekt Sadovo
Projekt Šťastná škola
Škola sa zapojila do projektu Ovocie do škôl- neboli sme úspešní v registrovaní
bločkov
O2 Dobrá vec- Akadémia Mateja Tótha- úspešné internetové hlasovanie, škola
získala grant od budúceho školského roka.
§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti
V školskom roku 2018/2019 nebola v škole vykonaná inšpekčná činnosť Štátnej
školskej inšpekcie.
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§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky
Priestorové podmienky
Objekty/budovy - celkový počet:

1

Priestorové vybavenie
stav:
pre manažment školy
pre pedagogických
zamestnancov školy

pre zamestnancov
poskytujúcich odborné
služby a pomoc
pedagógom
pre nepedagogických
zamestnancov školy
hygienické priestory

kancelária riaditeľa školy
kancelária zástupcov riaditeľa školy
zborovňa
kabinet TV
kabinet chémie a biológie a úložné
priestory

x
kabinet 1. stupňa

sekretariát riaditeľa školy
sociálne
zariadenia

šatne
Odkladacie a úložné
priestory

Informačnokomunikačné priestory
spoločné priestory

vyhovujúci čiastočne nevyhovujúci
vyhovujúci
x
x
x
x
x

pre zamestnancov
pre deti MŠ
pre žiakov
MŠ
ZŠ
v telocvični

sklad MŠ
sklad organického odpadu MŠ
skrine v triede C (MAT, VYV)
skrine v triede D (SJL, DEJ)
kabinet fyziky
kabinet techniky
náraďovňa
registratúrne stredisko (archív)
sklad učebníc
sklad didaktickej techniky
sklad 1 (nepotrebné veci)
sklad 2 (pracovné náradie školníka)
sklad 3 (v priestoroch telocvične)
knižnica
výdajná školská jedáleň
školský dvor
spálňa MŠ 1, 2
klubovňa obce

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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UČEBNÉ PRIESTORY
A/ interné
Materská škola
Učebne:

počet:

3

stav:

vyhovujúci

počet:

9

stav:
počet:

vyhovujúci

3

čiastočne vyhovujúci

0

nevyhovujúci

0

0

nevyhovujúci

0

Základná škola
Učebne:

9

čiastočne vyhovujúci

5

odborné zameranie učebne:

stav
vyhovujúci

Multimediálna učebňa 1

x

čiastočne vyhovujúci

nevyhovujúci

(učebňa kontinuálneho vzdelávania)

Odborné
učebne:

Multimediálna učebňa 2
Multimediálna učebňa 3
Odborná učebňa chémie
a biológie
Odborná učebňa fyziky
a techniky

x
x
x
x

Iné priestorové zabezpečenie priamo súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom (uviesť konkrétne):
vyhovujúci čiastočne vyhovujúci nevyhovujúci
x

telocvičňa
B/ externé
detské ihrisko MŠ
školské ihrisko

x
x

Komentár k priestorovým podmienkam:

Školský dvor mal čiastočne vyhovujúce podmienky pre pobyt žiakov, nakoľko sa
v minulom roku rekonštruovala strecha budovy školy a zostal neupravený
terén. Športový areál školy je v nie priaznivom stave, je potrebné sa zamerať na
riešenie starých asfaltových ihrísk. Absentuje bežecká dráha. Multifunkčné ihrisko
je vo vyhovujúcom stave, o jeho údržbu sa stará obec Šintava.
Školský dvor MŠ sa za pomoci rodičov podarilo pripraviť čiastočne na prevádzku.
Nevyhovujúce preliezky boli odstránené, pomocou sponzorov sme získali
pieskoviská. Do budúcnosti plánujeme vybudovať záhon na sadenie byliniek,
kvetov. Vďaka schválenému projektu Prevenciou k bezpečnosti v doprave sa
na ihrisku za budovou školy vybudovalo dopravné ihrisko.
5.4 Materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania
Stav
vyhovujúci
Vybavenosť
základných
učební
Vybavenosť
odborných učební

školským nábytkom:
učebnými pomôckami:
didaktickou technikou:
učebnými pomôckami:
odbornou literatúrou:
didaktickou technikou:

čiastočne vyhovujúci

nevyhovujúci

x
x
x
x
x
x
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Iné materiálnotechnické
zabezpečenie
výchovnovzdelávacieho
procesu

vybavenosť edukačnými
interaktívnymi počítačovými
programami:
prístup k internetu:

x

áno
priemerný počet žiakov na 1 počítač:

3,33

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie
Finančná čiastka v €
Účel
normatívne finančné prostriedky
363 169, - €
aktualizácia počtu žiakov
3598,- €
nenormatívne finančné prostriedky
29 342,-€
lyžiarsky kurz
900,-€
asistent učiteľa
20 160,-€
vzdelávacie poukazy
3 661,- -€
škola v prírode
1 100,-€
výchova a vzdelávanie pre pre MŠ
3 028,-€
sociálne znevýhodnení žiaci
450,- €
učebnice
43,-€
VŠJ, MŠ, ŠKD
141 190,88,-€
§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa
Konkretizácia cieľov výchovy a vzdelávania zo ŠkVP na školský rok
2018/2019
Pre ZŠ
Ciele výchovy
• Sústavnú pozornosť venovať medziľudským vzťahom vo vzťahu učiteľ- žiak,
žiak- žiak, vytvárať optimálnu rodinnú pracovnú atmosféru na škole
Stanovený cieľ je dlhodobejšieho charakteru, a preto jeho plnenie je stále v
platnosti. Počas školského roka sme sa venovali medziľudským vzťahom
pravidelnými rozhovormi so žiakmi, na triednických hodinách, počas
rodičovských združení.
Vyučujúci sa snažili vytvárať rodinnú pracovnú atmosféru na škole.
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Ciele vzdelávania
• Vyučovanie naďalej orientovať s pozornosťou na kľúčové kompetencie.
• Budeme využívať rovesnícke učenie (pri ktorom sa žiaci učia od seba navzájom).
• Budeme využívať skupinové vyučovanie, tímové vyučovanie (pri ktorom vyučujú
súčasne dvaja alebo viacerí učitelia), individuálne konzultácie učiteľa so žiakom (1
: 1) či samoštúdium.
• Hlavne na 2. stupni vnesieme do vyučovacích hodín viac kladenia otázok,
diskusií, prezentácie vlastných názorov a argumentácie.
• Budeme rozvíjať vnímanie žiakov (orientácia na národné povedomie,
vlastenectvo).
• Súčasťou vzdelávania bude viac praktických aktivít (napr. laboratórne práce),
manuálnych aktivít (napr. práca s rôznymi stavebnicami, v dielňach, v školskej
záhrade a pod.), viac umeleckých aktivít (školské spevácke zbory, hudobné
skupiny, dramatické krúžky, folklórne súbory, fotografické krúžky, natáčanie videí
so žiakmi a pod.) a viac pohybových aktivít (šport, tanec atď.)
• Pri vhodných témach a pri dodržaní pravidiel budeme využívať aj vyučovanie
mimo triedy.
Ciele boli naplnené, v rámci personálnych možností sa napĺňali všetky ciele
vzdelávania.
Ciele jednotlivých tried
1. trieda: Začať budovať dobrý triedny kolektív, prispôsobiť sa školskému
prostrediu.
2. trieda: Formovať a upevňovať želané formy správania v triede a priateľské
vzťahy medzi žiakmi.
3. trieda: Upevňovať spoluprácu a regulovať svoje správanie.
4. trieda: Prehlbovať dobré vzťahy medzi žiakmi, zapojenie sa do projektu SRDCE
NA DLANI (CPPPaP Galanta).
5. trieda: Aklimatizovať sa na spôsob práce na 2. stupni ZŠ. Stanoviť jasné pravidlá
a trvať na ich dodržiavaní.
6. trieda: Zamerať sa na: profesijnú orientáciu a zlepšenie správania sa žiakov
hlavne počas prestávok. Zlepšiť tímový duch triedy.
7. trieda: Naďalej upevňovať pozitívne vzťahy medzi žiakmi v triede a budovať u
nich zdravé sebavedomie, zamerať sa na preberanie zodpovednosti za seba aj za
triedu.
8. trieda: Postupne viesť a podporovať žiakov v hľadaní a rozhodovaní sa pri voľbe
ďalšieho kariérneho smerovania - voľba štúdia a povolania.
9. trieda: Príprava na T9, umiestnenie sa na stredných školách.
Jednotlivé triedy spolu s triednou učiteľkou využívali triednické hodiny na
plnenie stanovených cieľov.
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Ciele vedenia
• Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti kontrolovať a monitorovať
prostredníctvom pravidelnej hospitačnej činnosti. Účinnosť hospitačnej činnosti
zvyšovať poskytovaním objektívnej spätnej väzby pedagogickým zamestnancom.
• Ciele kontrolnej činnosti zamerať na účinnosť uplatňovania pedagogických
inovácií vo výchovno-vzdelávacom procese smerujúcich k napĺňaniu
individuálnych potrieb žiakov, k formovaniu pozitívnych osobných a sociálnych
postojov a hodnôt, k rozvíjaniu zručností potrebných pre vedomostný a
profesionálny rozvoj.
• Aktívne budovať participáciu metodických orgánov na procesoch riadenia školy
(interné vzdelávanie, skvalitňovanie vyučovania, monitorovanie a hodnotenie
úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov).
• Usilovať sa o podanie a realizovanie projektov .
• Kontinuita v organizovaní sociálnych programov (spoločenských, kultúrnych) pre
zamestnancov napr. vianočné posedenie, deň učiteľov, koniec šk. roka, divadlo koncert.
• Zorganizujeme slávnosť 60.výročie školy, Výročie oslobodenia, 10.ročník súťaže
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva.
Stanovené ciele sa počas školského roka podarilo naplniť. Mnohé ciele sú
dlhodobejšieho charakteru a utvárajú smerovanie školy aj do budúcnosti.
Nepodarilo sa zrealizovať 10. ročník súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva,
pretože zmenou vedenia školy bola súťaž organizovaná garantom v inej inštitúcii
ako na našej škole.
Pre MŠ:
• V pedagogickom procese vytvárať predpoklady pre zdravý fyzický, psychický,
sociálny, emocionálny a etický rozvoj detí,
• zvýšiť kvalitu plánovania a realizácie kontrolno-hospitačnej činnosti,
• vnútroškolskú kontrolu zamerať na kvalitu plánovania výchovno-vzdelávacej
činnosti zvlášť v heterogénnych triedach,
• pri hospitačnej činnosti sledovať uplatňovanie princípu aktivity, rozvoj tvorivosti
detí, podporu hodnotenia a sebahodnotenia detí,
• vnútroškolské metodické aktivity zamerať na uplatňovanie progresívnych metód a
foriem práce,
• zvýšenú pozornosť venovať individuálnemu prístupu k deťom s odloženou
školskou dochádzkou,
• zvýšenú pozornosť venovať vypracovávaniu pedagogickej dokumentácie najmä
detí so špeciálno-pedagogickými výchovnými potrebami.
Plnenie:
Splnené:
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• Hospitačnou činnosťou bola sledovaná kvalita plánovania a následná realizácia
výchovno-vzdelávacích činností s deťmi.
• Proces výchovno-vzdelávacích činností tvoril predpoklad pre zdravý fyzický,
psychický, sociálny, emocionálny a etický rozvoj detí. Učiteľky vo výchovnovzdelávacích aktivitách adekvátne využívali rôzne motivačné, vzdelávacie a
hodnotiace metódy na rozvoj psychomotorických, osobnostných, sociálnych,
komunikatívnych, kognitívnych ,učebných a informačných kompetencií dieťaťa.
• Učiteľky III. triedy venovali zvýšenú pozornosť deťom s odloženou školskou
dochádzkou. Tieto deti následne úspešne absolvovali zápis do 1. ročníka a boli
prijaté na základnú školu.
• Pedagogickú dokumentáciu (individuálny výchovno-vzdelávací plán) pre dieťa so
špeciálno- pedagogickými výchovnými potrebami vypracovalo Súkromné centrum
špeciálno-pedagogického poradenstva-Maják. Učiteľky II. triedy postupovali vo
výchovno-vzdelávacích aktivitách podľa postupnosti vypracovaného plánu
rozvíjajúcich cvičení na rozvoj dieťaťa so so špeciálno- pedagogickými
výchovnými potrebami v oblastiach: sebaobsluhy, jemnej motoriky, hrubej
motoriky, rečovej oblasti, oblasti myslenia a vnímania, v oblasti socializácie a
prosocionálnej výchovy.
§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky
SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY
prezentovanie na verejnosti,
vysoká kvalifikovanosť pedagogických
zamestnancov,
dokumentácia školy v súlade s legislatívou,
individuálna integrácia žiakov so ŠVVP
a starostlivosť o nich - špeciálny pedagóg
na škole + 4 asistenti učiteľa
účasť a úspech na súťažiach,
riešenie problémového správania sa žiakov,
zapájanie sa do projektov národných
i medzinárodných,
kontinuálne vzdelávanie ped. zboru,
vysoká úroveň ovládania práce s PC,
zamestnávanie technika PC,
kultúrne, športové aktivity školy a aktivity
vo vzdelávaní učiteľov,
organizovanie ŠvP, LVZ, výcviku na
dopravnom ihrisku,
vlastné logo a hymna školy,
niekoľkoročná úspešnosť v Testovaniach 5,
9,

SLABÉ STRÁNKY
malý kolektív= veľa práce,
byrokracia
(administratívna
záťaž),
fluktuácia
zamestnancov
v priebehu školského roka
(technik, vyučujúci INF, GEG,
vzdanie sa funkcie vedenia
školy počas školského roka).
.
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obnovený nábytok,
zriadené odborné učebne (jazyková, IKT,
FYZ-TECH, BIO-CHE),
pripojenie na internet v každej učebni
a kmeňových triedach.
PRÍLEŽITOSTI
každá výzva ministerstva /rozvojový alebo
eu- projekt/,
dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov a
verejnosti,
výborné podmienky na zavádzanie
informačno-komunikačných technológií,
pravidelné aktualizovanie web stránky
školy,
rekonštrukcia a modernizácia školy
(zateplenie,
rekonštrukcia
elektroinštalácie- dokončenie),
rozvoj školskej knižnice,
areál školy (šk. športový areál, dvor MŠ),
výborná spolupráca so zriaďovateľom,
prezentácia školy v médiach,
podpora postavenia bytov a domov v obci –
mladé rodiny = noví žiaci.
profilácia školy cez školský vzdelávací
program.

RIZIKÁ
aktivizácia rodičov,
nepriaznivý demografický vývoj,
nedostatok
finančných
prostriedkov
hlavne
na
systematické
odmeňovanie
pracovníkov,
priestorové
podmienky/malé
učebne/.

Návrhy opatrení k slabým stránkam školy
Slabá stránka:
Opatrenie:

Slabá stránka:
Opatrenie:
Slabá stránka:

Opatrenie:

malý kolektív = veľa práce
Vedenie školy sa bude usilovať i naďalej prácu rovnomerne
prerozdeľovať medzi pedagogických zamestnancov a podľa
možnosti to finančne zhodnotiť. Využívať možnosti podpory
z ÚPSVaR na zamestnanie aktivačných pracovníkov.
Byrokracia (administratívna záťaž).
Vedenie školy bude hľadať možnosti na zníženie byrokracie –
elektronická triedna kniha, elektronická dochádzka
zamestnancov.
Fluktuácia zamestnancov v priebehu školského roka (technik,
vyučujúci INF, GEG, vzdanie sa funkcie vedenia školy počas
školského roka)
Pri výberových konaniach zohľadňovať zamestnancov s trvalým
pobytom v obci, motivovať zamestnancov k trvalým pracovným
pomerom, vytvárať pracovné podmienky tak, aby sa fluktuácia
zmiernila. Motivovať zamestnancov cez finančné ohodnotenie za
odpracované roky na škole.
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§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity
Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín
Vedúci
12
1
Stanislava Nováková
Hasičský krúžok
15
1
Mgr. Zuzana Gregušová
Športový krúžok
1
Mgr. Mária Vojtechová
Hudobno-dramatický krúžok 19
18
1
Mgr. Tatiana Cmarková
Pohybové hry
13
1
Mgr. Barbora Šinálová
Estetický krúžok
18
1
Stanislava Nováková
Športové hry
10
1
Mgr. Zuzana Gregušová
Tvorivá dielňa
14
1
Mgr. Kristína Šlágorová
Matematika inak
16
1
Mgr. Zuzana Moskaľová
Počítačový krúžok
§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi
Škola spolupracovala s Radou rodičov.
V školskom roku sa uskutočnili zasadnutia rodičovských združení formou
konzultácií pred klasifikačnými poradami, uskutočnili sa aj plenárne rodičovské
združenia.
§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti
Subjekt
Obec Šintava /starosta,
zastupiteľstvo/

MO MS Šintava

Slovenský zväz
záhradkárov ZO Šintava

Centrum pedagogickopsychologického

Zameranie spolupráce
- starosť o technický stav budovy, riešenie
havárií - spoločné podujatia v obci, - starosť o
prevádzku budovy, - spolufinancovanie
projektov.
- aktívna práca Žiackej matice Prúty spolupráca so súborom Rozmarín,
vystupovanie na akciách školy.
- dlhoročná aktívna spolupráca - pomoc pri
prípravách na súťaž Mladý záhradkár výstavy ovocia a zeleniny - pomoc pri
skrášľovaní prostredia školského areálu,
strihanie stromov na jar.
- odborné vyšetrenia, - prednášky, besedy pre
žiakov, - poradenstvo v oblasti profesijnej
orientácie žiakov.

Zhodnotenie
spolupráce
Veľmi dobrá
spolupráca
Veľmi dobrá
spolupráca

Veľmi dobrá
spolupráca

Veľmi dobrá
spolupráca
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poradenstva a prevencie CPPPaP Galanta
Súkromné centrum
špeciálno-pedagogického
poradenstva v Seredi SCŠPP Sereď
Rímsko-katolícka Cirkev –
Farnosť Šintava
OÚ Trnava- odbor
školstva, oddelenie
odborných a metodických
činností
OR HaZZ v Galante
Hasičská stanica Sereď
Dobrovoľný hasičský zbor
Šintava
Vojenský útvar Sereď
OR PZ Galanta

- špeciálno-pedagogické vyšetrenia, - pomoc
Veľmi dobrá
so začlenenými žiakmi, - odborné poradenstvo
spolupráca
pre učiteľov i rodičov.
- výchovné pôsobenie, - poskytovanie
priestorov farského centra.

Veľmi dobrá
spolupráca

- odborné poradenstvo.

Veľmi dobrá
spolupráca

- pomoc pri účelových cvičeniach a pri iných
akciách školy.
- pomoc pri účelových cvičeniach a pri iných
akciách školy.
- pomoc pri účelových cvičeniach a pri iných
akciách školy.
- pomoc pri účelových cvičeniach a pri iných
akciách školy.

ZOS Šintava

- vystúpenia detí pre dôchodcov.

ŠVS Piešťany

- profesijná orientácia žiakov a voľba SŠ.

Veľmi dobrá
spolupráca
Veľmi dobrá
spolupráca
Veľmi dobrá
spolupráca
Veľmi dobrá
spolupráca
Veľmi dobrá
spolupráca
Veľmi dobrá
spolupráca

Záver
Tento školský rok bol v škole rokom veľkých personálnych zmien.
K 1.12. 2018 sa vzdalo funkcie celé vedenie školy: riaditeľ školy, zástupkyňa pre ZŠ
a zástupkyňa pre MŠ. Poverená riadením bola Mgr. Kamila Tóthová. Od 8.2. 2019
nastúpila do funkcie riaditeľky Mgr. Zuzana Endelová.
Chcem vyjadriť poďakovanie všetkým pedagogickým i nepedagogickým
pracovníkom, ktorí v tak náročnom období vydržali a pracovali tak, aby nebol
narušený chod školy.
Verím, že tieto zmeny nezanechali na výchovno- vzdelávacom procese žiadne
následky a naďalej si udržíme priazeň rodičov našich žiakov.
Vypracovala: Mgr. Zuzana Endelová
V Šintave 26.8. 2019
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28.8. 2019
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Vyjadrenie rady školy
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2018/2019 - Vyjadrenie k prerokovaniu
Rada školy pri ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava predkladá zriaďovateľovi
vyjadrenie k prerokovaniu Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy za školský rok 2018/2019 podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 9/2006
Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach škôl a školských zariadení:
Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský
rok 2018/2019 bez pripomienok.
Bc. Erik Herceg
predseda RŠ

Schválenie zriaďovateľom školy
Obec Šintava podľa § 5 ods. 7 písm. f) 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 (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) schvaľuje Vami
predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školy za školský rok 2018/2019 zriaďovateľovi. Správa je spracovaná podľa
vyhlášky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len „vyhláška č.
9/2006 Z. z.“). Správa obsahuje informáciu o prerokovaní v pedagogickej rade a
vyjadrenie v prílohe o prerokovaní v rade školy podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 9/2006
Z. z. K správe je priložená Správa o hospodárení za kalendárny rok 2018 podľa Čl.
2 ods. 10 Metodického usmernenia č. 10/2006-R z 25. mája 2006 k vyššie uvedenej
vyhláške.
Zriaďovateľ školy upriamuje Vašu pozornosť na povinnosť zverejniť túto správu na
obvyklom mieste a na verejne prístupnom mieste v termíne do 31. decembra 2019 v
súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 9/2006 Z. z.
Bc. Stanislava Režnáková
zriaďovateľ
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