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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 výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
2. Metodického usmernenia MŠ SR č.10/2006-R z 25.mája 2006 k vyhláške MŠ SR č.9/2006 Z.z.
3. Správa bola vypracovaná na základe podkladov vedúcich MZ,PK, triednych učiteľov, vedúcich
záujmových krúžkov a ostatných ped. zamestnancov

Mgr. Etela Farkašová

V Zlatých Klasoch, 5.októbra 2010

……………………………….
Riaditeľka školy
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1. a/

Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy: Základná škola
Adresa školy: Hlavná 787/25 Zlaté Klasy
Telefón školy: 031 5692576
Fax školy:
031 5692576
Internetová adresa školy : www.zszlateklasy.net
Mail školy: FarkasovaE@zoznam.sk
Zriaďovateľ školy : Obecný úrad Zlaté Klasy
Poštová 55O
930 39 Zlaté Klasy
Vedenie školy:
Riaditeľ školy:
Zástupkyňa RŠ :
Rada školy :
Predseda RŠ:

Mgr. Farkašová Etela
Mgr. Soósová Edita
11 členov
Priska Mészárosová

b/ Počty žiakov školy
V školskom roku 2009/2010 bolo na škole 353 žiakov, z toho 178 dievčat.Vyučovanie
prebiehalo 16 triedach a v 1 špeciálnej triede s počtom žiakov 10. So špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami bolo 12 žiakov, z toho dvaja žiaci telesne oslabení, jeden žiak mal
poruchy správania, jeden poruchu učenia a 8 žiakov s mentálnym postihom. Všetci žiaci boli
individuálne integrovaní, redignostikovanie bolo spravené v spolupráci s Centrumom
špeciálno- pedagogického poradenstva v Čilistove. Pedagogickí zamestnanci boli oboznámení
s Metodickými pokynmi o výchove a vzdelávaní žiakov s vývinovými poruchami učenia a
správania na ZŠ a tak isto aj pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými
poruchami učenia a správania. Pre každého žiaka bol vypracovaný IVP.
k 15. 9. 2009
1. – 4. ročník
5. – 9. ročník
Spolu:

164 žiakov z toho 87 dievčat
192
92
356 žiakov z toho 179 dievčat

K 31.8.2010
1. – 4. ročník
5. – 9.ročník
Spolu:

164 žiakov z toho 88 dievčat
189
90
353 žiakov z toho 178 dievčat

Z celkového počtu je 15,45 % žiakov z málopodnetného rodinného prostredia.
1.- 4.ročník neprospelo: 13 žiakov, z toho 9 dievčat
5.- 9.ročník neprospelo: 59 žiakov, z toho 29 dievčat, z toho 25 žiakov malo opravné skúšky
Priemerný počet žiakov :

1.- 4. ročník
5.- 9. ročník

20,5
21,0
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Priemerný počet žiakov :

1.- 9. ročníku

20,8

V školskom roku 2009/2010 pracovali 2 oddelenia ŠK , počet zapísaných žiakov bolo 55
Priemer v ŠK :
27,5

c/ Počet zapísaných žiakov do 1.ročníka 55, z toho 22 dievčat , odklad 8 ,
nezaškolení v MŠ 3.
d/ Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach
9. ročník navštevovalo 28 žiakov. Umiestnenie bolo nasledovné :
Na 4 - ročné študijné odbory bolo prijatých 18 žiakov, na 3 - ročné učebné odbory bolo
prijatých 9 žiakov. Jeden žiak nevyužil možnosť pokračovať v štúdiu.
Žiaci 5. ročníka nevyužili možnosť študovať na 8 - ročnom gymnáziu.

e/ Hodnotenie a klasifikácia
1. – 4.ročník

Priemery známok z vyučovacích predmetov v jednotlivých ročníkoch
v šk. r. 2009/2010
trieda
I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B
IV. A
IV. B
Priemer:

SJ
1,26
2,55
1,09
2,86
2,15
3,33
2,71
3,13
2,39

AJ
1,00
1,00
1,18
1,55
1,45
1,24

NJ

1,79
2,45
2,78
2,50
3,00
2,50

M
1,22
2,46
1,09
2,50
1,95
3,80
2,76
3,94
2,46

Vl
1,09
1,95
2,20
3,66
2,38
3,00
2,38

Pr
1,00
1,88
1,17
2,18
2,35
2,80
2,43
3,44
2,16

5. -9.ročník

Priemery známok z vyučovacích predmetov v jednotlivých ročníkoch
v šk. r. 2009/2010
V. A
V. B
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII.
IX.
Priemer:

SJL
2,69
3,44
3,72
4,48
3,70
4,38
4,26
2,90
3,70

AJ
3,14
4,37
3,76

NJ
2,26
3,30
3,27
3,79
3,04
4,38
3,81
2,90
3,34

D
2,84
3,37
3,09
4,14
2,96
4,38
4,00
2,60
3,42

OV
1,12
2,30
1,80
2,90
2,40
2,46
3,05
1,90
2,24

G/Z
2,88
3,81
3,04
4,29
3,14
4,00
3,68
2,60
3,43

M
3,08
3,67
3,73
4,24
3,33
4,23
4,21
2,90
3,67

BIO/Pr
2,59
3,19
3,43
4,33
3,22
4,23
4,00
2,60
3,45

F
3,95
4,29
3,44
4,31
4,00
2,90
3,82

CH
3,63
4,38
3,52
2,80
3,58
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Počet žiakov, ktorí mali povolenú opravnú skúšku : 25
Opravná skúška sa konala: 26.8 a 27.8.2010. Neprospelo 8 žiakov .

Výsledky externých meraní MONITOR 2010
Trieda:
9.

Počet žiakov
28

Z toho písalo

Matematika
% v SR

28

Slovenský
jazyk % v SR

60,1 %

67,6 %

69,0 %

68,3 %

Priemerná perc.
úspešnosť školy

f/ Učebný plán uplatňovaný v šk. roku 2009/2010 na ZŠ
Učebný plán pre ZŠ Variant / jazykový / III.B , IV.B
Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program 1. ročník, 2. ročník
UP zavedením informatickej výchovy pre I. stupeň ZŠ, ktoré schválilo MŠ SR dňa 30. júla
2007 pod č. CD 2007-10761/30121-3091 s platnosťou od 1. septembra 2007, III.A, IV.A
UP pre 5.-9. ročník Variant 2 , schválený MŠ SR dňa 14.mája 2003 číslo 520/2003
VII.B , VIII.B, IX
UP pre triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka a to 5 vyučovacích hodín AJ/ NJ

VII. A.
ŠkVP pre 5. a 6. ročník, odsúhlasené PR a RŠ.
Na základe psychologického vyšetrenia bol žiakom odporúčaný prestup do ŠZŠ. Z prvého
stupňa prešiel 1 žiak a 1 žiačka, z II.stupňa 1 žiak.
V školskom roku 2009/2010 bolo 19 integrovaných žiakov:
Ročník
6.
7.
8.
9.

Počet žiakov:
3
10
3
3

g/ Počet zamestnancov školy
zamestnanci ZŠ spolu:
33
pedagogickí zam: 25
kvalifikovaní:
21
z toho: nekvalifikovaní:
4
doplňujúci vzdel.:
2
vychovávatelky:
2
asistenti:
2
Nepedagogickí zamestnanci: 8
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Odbornosť vyučovania
I.stupeň:
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B

odborne
neodborne
odborne
neodborne
neodborne
neodborne
odborne
odborne

II.stupeň
SJL
22%

AJ
NJ
0% 80%

D
G/Z
50% 26,67%

M
F
CH
Pr
TEH
Ov
100% 0% 100 % 100% 100% 100%

I. stupeň ,vychovávateľky

Vv
Tv
Hv
100% 60% 22%

II. stupeň

P.č.

Meno ,priezvisko,titul

vzdelanie

P.č.

Meno,priezvisko,titul

Vzdelanie

1.

Monika Keszoczeová, Mgr.

VŠ I..stupňa

1.

Gertrúda Lelkesová, Ing.

DPŠ

2.

Katarína Vlahyová

vychovávateľstvo

2.

Darina Chromčáková, Mgr.

SJL/NV

3.

Gabriela Feketevíziová, Mgr.

I.stupeň

3.

Zuzana Nagyová, Ing.

DPŠ

4.

Gabriela Hertelová, Mgr.

I.stupeň

4.

Miluška Kolláthová, Mgr.

M,Hv

5.

Júlia Krasová, Mgr.

I.stupeň

5.

Margita Vidová, Mgr.

M,Ov

6.

Zuzana Nemogová, Mgr.

informatika

6.

Artúr Farkaš, Mgr.

VŠ I.stupňa

7.

Eleonóra Bartalosová, Mgr.

JR,Z

7.

Karol Šípoš

vychovávateľstvo

8.

Eva Danisová, Mgr.

I.stupeň

8.

Katarína Pisarčíková, Ing.

DPŠ

9.

Soňa Molnárová

vychovávateľstvo

9.

Eva Schavelová

katechétka

10.

Katarína Lipovská

vychovávateľstvo

10.

Andrea Bordášová, Ing.

DPŠ

11.

Dagmar Krúlová, Mgr.

JN,TV

12.

Edita Soósová, Mgr.

I.stupeň

13.

Etela Farkašová, Mgr.

JR,JN,D

Na škole pracujú 2 asistenti: Bc. Simona Rigóová, Mgr. Štefan Mészáros
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h/ Vzdelávanie zamestnancov ZŠ
Priebeh vzdelávania:
Forma vzdelávania :
Vysokoškolské vzdelávanie:
Kontinuálne vzdelávanie:
Mediálna výchova:
Rozširujúce studium::
IKT:

Počet vzdelávaných:
2
3
1
2
3

Pokračuje:
0
3
1
1
3

Ukončilo:
2
0
0
1
0

Jednorázové semináre a metodické akcie:
Seminár pre uč. AJ - 1 učiteľka
Stretnutie uč. Tv - 1 učiteľka
Porada výchovných poradcov – 1 učiteľka
Seminár o dysfunkčnej rodine - 1 učiteľka
Vedenie školy zabezpečovalo vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci pracovných
porád na tieto témy:
1. Pracovný a vnútorný poriadok
2. Výchova k manželstvu a rodičovstvu

RŠ:

Mgr. Farkašová Etela
Mgr. Soósová Edita

i/ Kultúrno – společenské aktivity 2009/2010
Slávnostné otvorenie šk. roka 2009/2010
Privítanie prvákov
Rozprávkový deň
Vianočná besiedka
Maškarný ples
Tvorivé dielne
Návšteva CINEMAX-u v Dunajskej Strede
Človeče, nehnevaj sa 1. stupeň
Človeče, nehnevaj sa 2. stupeň
Športové popoludnie 1. a 2. ročník
Športové popoludnie 3. a 4. ročník
Športové popoludnie 5. až 9. ročník
Prednáška UNICEF pre 7. Ročník
Prednáška o drogách
Besiedka pri príležitosti Dňa matiek
Návšteva divadelných predstavení v Trnave , Bratislave, Nitre
Návšteva divadelných predstavení v MKS
Deň otvorených dverí pre rodičov
Prezentácia žiackych prác spojená s krátkym kultúrnym programom
Návšteva Aquaparku pre učiteľov
Návšteva výchovných koncertov
Návšteva divadelných predstavení pre učiteľov
Beh Jozefa Plachého
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2.Lyžiarsky výcvik
V tomto školskom roku sa pre nízky záujem žiakov lyžiarsky výcvik neuskutočnil.
3.Plavecký výcvik
Žiaci 5. ročníka sa v počte 22 zúčastnili základného plaveckého výcviku. Uskotočnil sa
v termíne od 31.05. – 03.06. 2010 v krytej plavárni SPOŠ v Dunajskej Strede. Žiaci si
osvojili základy plávania podľa plánu práce. Predpísané učivo zvládli veľmi dobre.
Absolvovali súťaž v plávaní na 25 m vzdialenosť kraulom. Disciplína žiakov počas PZV
bola veľmi dobrá.

4.Základná škola sa zapájala aj do okresných súťaží :
Športové súťaže :
Vybíjaná
Futbal
Florbal
Predmetové súťaže:
OJN , VI. miesto v okrese
Šaliansky Maťko
Pytagoriáda pre 3. ročník 1 žiak úspešní riešiteľ
5. ročník 1 žiačka úspešná riešiteľka
Hviezdoslavov kubín, 1. miesto v okrese, postup do krajského kola
Rozprávkové vretienko
Výtvarné súťaže:
Namaľuj Vianoce
Rozprávkové vretienko
Polícia očami detí
Požiar čaká na svoju príležitosť
Aktivity v rámci ŠKD
Mikulášsky program
Vianočný program
Návšteva filmového predstavenia / Cinemax Dunajská Streda/
Zber papiera
Maškarný ples
Výstava žiackych prác
Beseda v školskej knižnici
Športové súťaže
Deň matiek, kultúrny program
Príprava darčekov pre matky
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5. Ďalšie aktivity :
jesenný zber papiera
jarný zber papiera
Zapojili sme sa do projektu “Zdravá škola“ v rámci ktorého sme deťom zabezpečili 2 krát
týždenne po 0,25 l jablkovej šťavy.
Pod záštitou UNICEF –u boli organizované dve akcie: predaj vianočných pohľadníc a
predaj modrého gombíka. Výťažok v hodnote 237 eur bol poukázaný na konto UNICEF-u
a z druhého predaja sme pomohli deťom v Ugande. Za gombíky sme vyzbierali 239,75 eur.
Na Deň narcisov sme vyzbierali 185 eur a sumu sme poukázali na konto „Ligy proti
rakovine“.
Zapojili sme sa do projektu „Správaj sa normálne„ organizovaného Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky. Základným pravidlom projektu je správanie sa žiakov
v škole a doma.
Škola sa zapojila do mliečneho programu „DANONE“.

Práca v ŠK
ŠK mal v tomto školskom roku 55 zapísaných žiakov. Pracoval v dvoch oddeleniach.
Zapájal sa aktívne do školských akcií a vytváral si aj vlastné aktivity.

Školská knižnica
Školskú knižnicu spravovala pani učiteľka Ing. Zuzana Nagyová. Aj tohoto roku sa nám
podarilo doplniť knižný fond knižnice.

Žiacky parlament
V žiackom parlamente pracovalo 8 žiakov II. stupňa. Činnosť parlamentu bola zameraná
na organizovanie medzitriednych súťaží ako: zber papiera, čistota tried, súťaž o naj…
učiteľa, výzdoba tried, súťaž o najorginálnejšiu nástenku a iné súťaže. Organizoval aj
zbierky pre UNICEF. Žiacky parlament pracoval aktívne celý rok, organizoval akcie a
tým povzbudzoval žiakov do zdravej súťaživosti.

Zviditeľňovanie školy
V školskom roku 2009/2010 sa uskutočnilo na našej škole veľa akcií. Využívali sme
všetky dostupné prostriedky na zviditeľnenie našej práce. Škola sa dostáva do povedomia
širokej verejnosti aj kultúrnymi vystúpeniami a organizovaním výstavy žiackych prác Tvorivé dielne, Vianočná akadémia, Deň matiek, Rozlúčka deviatakov.

k / Inšpekčná činnosť
V školskom roku 2009/2010 nebola vykonaná ŠŠI.
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Priestorové a materiálno – technické podmienky školy
Škola sa nachádza v dvoch budovách. I.stupeň tj. 1. a 2. ročník sa nachádza v prístavbe
starej budovy. V tejto časti sa nám podarilo namontovať kamerový systém, komplexne
zrekonštruovať toalety na prízemí a zakúpiť lavice do šatní.
II.stupeň , 3.a 4. ročník sa nachádza v novšej budove. Vymaľovali sme jednu triedu, kde
sme vymenili klasickú tabuľu za keramickú a vymenili sme aj obkladačky a umývadlo.
Nakúpili sme lavice, katedry, počítačové stoly, čalúnené stoličky, skrine, rohovú skriňu,
tlačiareň, počítačové programy. Vymenili sme tri okná za plastové a 13 dverí. Ďalej sme
kúpili televizor, stolík pod televizor do ŠK, koberce, rozprávkové DVD, spoločenské hry,
rádiá s CD prehrávačom a sedaciu súpravu. Riešili sme havarijnú situáciu kotlov, ktorá
nás stála 10 000 eur. Ešte sme nakúpili knihy do knižnice, abecedu pre prvý ročník, DVD
z nemeckého a anglického jazyka, lopty a iné pomôcky do telocvične.
Uskutočnili sa revízie elektriny, hasiacich prístrojov, plynu, hromozvodu, telocvične a
komína.
Škola vlastní jedáleň, ale nie je vybavená kuchyňa a preto sa strava dováža zo susednej
MŠ .
Počet stravníkov: 60

m/ Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti
Hospodárenie školy sa riadilo rozpočtom ,vytvoreným na základe normatívov ,
vychádzajúcich zo Zákona č.597/2003 Z.z.o financovaní základných , stredných škôl a
školských zariadení a financovanie školských zariadení z podielových daní obce.
Financovanie školskej družiny sa uskutočňovalo cestou podielových daní. Prenájmy
priestorov školy so súhlasom zriaďovateľa značne prispeli k zlepšeniu finanččnej situácie
školy.
Finančné prostriedky na prevádzku školy a na mzdy pracovníkov nám stačili.

n/ Ciele, ktoré si škola vytýčila v ďalšom školskom roku
-

zvládnuť rastúce požiadavky obsahu vzdelávania a výchovy, ktorá sa uskutočňuje
v zložitých podmienkach transformácie a humanizácie výchovno - vyučovacieho
procesu
naďalej pokračovať vo vonkajšej diferenciácií žiakov , aby sa dosiahli lepšie výsledky
vo vyučovacom procese
zaviesť už od 1.ročníka výuku cudzieho jazyka
zabezpečiť vzdelávanie učiteľov AJ, Nj
zabezpečiť školenie učiteľov výpočtovej techniky
zapájať sa do okresných súťaží
zlepšiť spoluprácu s rodičmi
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II. INFORMÁCIA O ŠKOLE
Na škole pracovalo 16 krúžkov. Boli nasledovné :
Meno vyuč.
G. Hertelová

Názov krúžku
Z každého rožka troška

K. Vlahyová

Z každého rožka troška

E. Danisová

Včelička

M. Keszöczeová

Z každého rožka troška

E. Bartalosová

Výpočtová technika

Z. Nemogová

Počítače a iné

G. Feketevíziová

Zábavné popoludnie

J. Krasová

Chvíľka zábavy

M. Vidová

Turistický

A. Farkaš

Pohybové hry

K. Pisarčíková

Basketbalový

K. Pisarčíková

Salón krásy

K. Šípoš

Futbalový

D. Chromčáková

Gitarový

G. Lelkesová

Výpočtová technika

Z. Nagyová

Turistický

Pri zabezpečení krúžkovej činnosti sme aj v tomto školskom roku využívali vzdelávacie
poukazy. Odovzdaných poukazov bolo 326.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú
nedostatky vrátane návrhov a opatrení
SWOT analýza
Silné stránky školy:
* kvalita pedagogického zboru
* vhodná veková rôznorodosť pedagogického zboru
* pomerne vysoké vybavenie s IKT
* široká ponuka mimoškolskej činnosti
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* dobrá spolupráca s obcou
* úspechy žiakov v rôznych súťažiach
* zapojenie sa do výziev projektov MŠ SR
* vyučovanie cudzích jazykov Aj, Nj už od 1. ročníka
* kvalitná práca výchovného poradcu
* pestrosť a rozmanitosť voľno-časových aktivít
* humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu vo vzťahu učiteľ – žiak
* vytváranie priestoru pre riešenie podnetov žiakov formou žiackeho parlamentu
* estetizácia prostredia
Slabé stránky školy:
* narastajúci počet žiakov v hmotnej núdzi
* slabá spolupráca s rodičmi problémových detí
* odbornosť vyučovania AJ
* slabé vybavenie telocvične
* slabá motivácia žiakov
* slabá vybavenosť školskej knižnice
* málo sponzorov
Príležitosti školy:
* získať žiakov z okolitých obcí
* prezentácia školy na verejnosti
* využiť organizačné schopnosti pedagógov
* zvýšenie podpory zo strany rodičov
* ponuky na vzdelávanie učiteľov
* vytvorenie vlastného vzdelávacieho programu
* posilnenie voľno-časových aktivít zo strany ŠKD
* zvýšiť využitie počítačov priamo vo vyučovacom procese v rámci vyučovacích predmetov
Riziká školy:
* trojjazyčné prostredie
* klesajúci počet žiakov
* negatívne správanie sa žiakov na verejnosti ohrozuje dobré meno školy
* slabé kompetencie pedagógov pri riešení výchovných problémov
* zvyšovanie výdavkov na prevádzku školy
Návrhy opatrení
* dôslednejšie realizovať jednotný postup učiteľov pri dodržovaní školského poriadku
* k zvýšenie motivácie žiakov využívať neustále inovatívne, alternativné, aktivizujúce
metódy na vyučovacích hodinách a používať moderné didaktické pomôcky
* v maximálnej miere uplatňovať humanizačné prvky vo výchovno- vzdelávacom procese
.

Rada školy
RŠ sa vyjadrovala k ekonomickým a koncepčným otázkam a bola prizývaná podľa
potreby na zasadnutiach vedenia školy.
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Záver
Ďakujem v mene svojom za úspechy vo výchove a vzdelávaní našich žiakov, za
reprezentáciu našej školy v okresných a krajských súťažiach pedagogickému zboru, ktorý
vyvíja svoju prácu v ťažkých podmienkach.

Riaditeľka školy: Mgr. E. Farkašová
Vypracovala: Ing. Andrea Bordášová
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