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Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

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

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

a školských zariadení. 

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

3. Plán práce ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM na školský rok 2013/2014. 

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií. 

5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM 

 

1. Základné identifikačné údaje 

Názov školy ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM  

 Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda  

Adresa školy Hlavná 193 930 02 Orechová Potôň 

Telefón +421 x 31 5543328 

E-mail zsorechovapoton@centrum.sk 

WWW stránka www.moriczai.edupage.org 

Zriaďovateľ Obec Orechová Potôň 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Anikó Fekete 031/5543328 0907/037838 zsorechovapoton@centrum.sk 

ZRŠ PaedDr. Bianka Simon 031/5543328   zsorechovapoton@centrum.sk 

ZRŠ Csibová Katarína 031/5543321    msorechovapoton@gmail.com 

 

1.1  Rada školy 

Rada školy pracuje od 04.11.2012 v novom zložení. Na ustanovujúcej schôdzi bol za 

predsedu  zvolený Mgr. Attila Simon.  Tvoria ju dvaja pedagogickí zamestnanci, štyria 

rodičia, štyria zástupcovia zriaďovateľa a jeden zamestnanec školy. Rada školy pracovala 

podľa pripraveného plánu a riešila aktuálne problémy školy.  

Rada školy prerokovala: Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok 

2012/2013; Výchovný program ŠKD; Vnútorný poriadok školy a materiálno-technické 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu školy v šk. roku 2013/2014. Na zasadnutie 

pravidelne pozývala riaditeľku školy, ktorá, predniesla správu o výsledkoch hospodárenia 

školy, koncepciu rozvoja školy. 
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 Titl., priezvisko, meno 

predseda Mgr. Simon Attila 

pedagogickí zamestnanci Ambrusová Marta 

ostatní zamestnanci Hodossyová Cecília 

zástupcovia rodičov Cseh Gabriel 

  Papik Pavol 

  Nagy Roland 

   Ing. Gálfy Béla 

zástupca zriaďovateľa Ing. Sipos Vojtech 

  Kecskés Ladislav 

  Koczó Vincent 

  Ing. Molnár Fridrich 

1.2  Poradné orgány školy 

1. Gremiálna rada riaditeľa školy - rozhoduje o všetkých základných otázkach súvisiacich s 

činnosťou školy, zavedení a rušení nariadení, pokiaľ jej rozhodnutia nie sú podmienené 

pedagogickou radou a radou školy, kontroluje plnenie plánu práce školy a koncepcie jej 

rozvoja, navrhuje a koordinuje jednotlivé činnosti práce školy, organizuje prípravu podkladov 

na rokovanie pedagogickej rady, pracovnej porady. 

2. Pedagogická rada školy - vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy a rozhodnutiam riaditeľa 

školy, k ŠkVP, k organizácii, plánu práce, klasifikácii a hodnoteniu žiakov, komisionálnym a 

opravným skúškam, pochvalám a pokarhaniam, k zníženiu známky, k vnútornému poriadku 

školy, k zásadným otázkam výchovy a vzdelávania, k variantu učebného plánu, spôsobu 

hodnotenia, preradeniu žiaka, hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

3. Predmetové komisie, metodické združenia 

Sú iniciatívnym orgánom riaditeľa školy, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno - 

vzdelávacími problémami, koordinujú ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a 

tým sa spolupodieľajú na zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 

1.3 Samospávne orgány 

1. Rada školy - vyjadruje sa a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických 

zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež 

funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. 

2. Rodičovská rada - zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov 

týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v 

ktorých sa uskutočňuje, rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy. 

3. Metodické orgány a predmetové komisie 

 Názov metodického  Vedúci  

1. MZ predprimárne vzdelávanie  Kecskés Márta 

1. MZ primárne vzdelávanie Mgr. Sátor Tímea 

2. PK vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia   Mgr. Kosztolánszky Malvina 
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3. PK vzdelávacia oblasť človek a spoločnosť, 

človek a hodnoty, zdravie a pohyb, umenia a   

Mgr. Szabó Klára 

4. PK vzdelávacia oblasť matematika a práca 

s informáciami, človek a príroda, človek 

a svet práce  

Mgr. Németh Friderika 

5. PK integrovaných žiakov  Mgr. Molnár Erika 

6. MZ triednych učiteľov  Mgr. Mészárosová Zuzana 

6. MZ školského klubu detí  Mgr. Mészáros Anikó 

7. Výchovná poradkyňa Mgr. Orisko Éva 

8. Koordinátor protidrogovej prevencie  Mgr. Tatai Anett 

9. Koordinátor environmentálnej výchovy  Mgr. Tatai Anett 

 

4. Triednictvo  

MŠ 

1. Bc. Kecskés Márta 

2. Godóová Zuzana 

Netriedni učitelia Csibová Katarína – zást. riad., Bc. Kovácsová 

Rozália /od 1. januára Mgr. Lénárthová Lilla/ 

 

0. Mgr. Beck Anikó 

1. PaedDr. Gálfy Andrea 

2. Mgr. Szabó Klára 

3. Mgr. Simon Attila 

4. Mgr. Sátor Tímea 

5. Mgr. Nagy Márta 

6. Mgr. Kosztolánszky Malvina 

7. Mgr. Tatai Anett 

8.A Mgr. Németh Friderika 

8.B Mgr. Orisko Éva 

9.A PaedDr. Simon Bianka – zást. riad.  

9.B Mgr. Mészárosová Zuzana 

Asistent učiteľa Mgr. Molnár Erika, Mgr. Májovská Renáta, 

Mgr. Bódis Attila 

Netriedni učitelia  Mgr. Fekete Anikó – riaditeľka 

Mgr. Horváth Ľudovít 

Mgr. Egri Margit 

Mgr. Fehér Terézia 

Mgr. Fekete Alexander 

PaedDr. Tompa Veronika 
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Správcovstvo kabinetov  

1. Fyzika Mgr. Németh Friderika 

2. Sklad učebníc  Mgr. Simon Attila,  

Mgr. Orisko Éva 

3. Dieľňa  Mgr. Simon Attila 

4. Telesná výchova Mgr. Horváth Ľudovít 

5. Správca PC učebne  Mgr. Fekete Alexander 

6. Chémia Mgr. Tatai Anett 

7. Hudobná výchova  Mgr. Szabó Klára 

8. Geografia Mgr. Horváth Lajos 

9. Jazyky  Mgr. Egri Margit 

10. Branná výchova Mgr. Horváth Ľudovít 

2.  Údaje o počte žiakov 

MŠ 

Počet detí:  na začiatku šk. roka:  42/ na konci šk. roka: 42 

Trieda 1. 2. 

Počet detí 21/21 21/21 

ZŠ 

Počet žiakov školy: 172/172  

Počet tried: 12 

Podrobnejšie informácie:  

Ročník: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 12 

počet 

žiakov 

8  /na 

konci 

šk. r. 

7/ 

14/na 

konci 

šk.r./15 

8 19 9 15/16 23 17 29/28 30 172/172 

z toho 

ŠVVP 

0 0 0 1 2 3 3 2 5 0 16 

z toho v 

ŠKD 

8/7 14/15 8 17 9 3 0 0 0 0  

Priemerný počet žiakov na triedu 14,33 žiaka. 

 

 



Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s VJM – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, 
Hlavná 193, 930 02 Orechová Potôň - Diósförgepatony 

www.moriczai.edupage.org 
 

2.1  Zapísaní žiaci MŠ a ZŠ 

MŠ 

Od 15. februára do 15. marca sa uskutočnil zápis detí na predprimárne vzdelávanie pre 

školský rok 2014/2015. Zapísaných bolo 15 detí. 

ZŠ 

Dňa 31. januára 2014 sa uskutočnil slávnostný zápis detí na plnenie povinnej školskej 

dochádzky  pre školský rok 2013/2014 . 

V krásne vyzdobených triedach sa deti posadili do lavíc - v nich si vyskúšali svoje schopnosti 

v počítaní, kreslení, skladaní kociek, poznávaní farieb. Deti a ich rodičia strávili príjemné 

popoludnie kreslením, rozprávaním sa s pani učiteľkami. Spokojné deti si zo zápisu odnášali 

pekné darčeky a letáky o škole a rodičia aj rady od pani učiteliek, ako deti čo najlepšie do 

školy pripraviť. Zapísaných bolo 19 detí, 11 dievčat a 9 chlapcov. 

Počet žiakov spolu Z celkového počtu zapísaných 

Dievčatá Odklady Nezaškolení v MŠ 

20 11 0 1 

 

2.2  Ukončenie školskej dochádzky na MŠ a ZŠ k 27.6.2014 

MŠ 

V školskom roku 2013/2014 ukončilo predprimárne vzdelávanie 14 detí.  

 0. ročník /ZŠ 

s MŠ ZsM s VJM/ 

1. ročník /ZŠ 

s MŠ ZsM 

s VJM/ 

1. ročník /ZŠ 

Jilemnického, 

DS/ 

MŠ Senec 

/odložená 

školská 

dochádzka 

Počet detí  4 8 1 1 

ZŠ 

V školskom roku 2013/2014 ukončilo povinnú školskú dochádzku 30 žiakov. Všetci žiaci, 

ktorí si podali prihlášky na zvolené študijné odbory boli prijatí a sú zapísaní na stredné školy 

a odborné učilištia. 

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

Počet žiakov           30 30 
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2.3  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Všetci žiaci, ktorí si podali prihlášky na zvolené študijné odbory, boli prijatí a sú zapísaní na 

stredné školy takto: 

Gymnáziá  spolu dievč. 

v  o k r e s e Dunajská Streda             

      621002 
Gymnázium Á.Vámbéryho, Nám.sv.Štefana 1190/4, 

Dunajská  Streda             
7 1 

      621004 Gymnázium I.Madácha, Slnečná 2, Šamorín                                         1 1 

 S p o l u   Gymnáziá 8 2 

Zdravotnícke školy  spolu dievč. 

v  o k r e s e Dunajská Streda             

      621501 
Str. zdravot. škola, Športová 349/34, Dunajská 

Streda                           
1 1 

 S p o l u   Zdravotnícke školy 1 1 

Poľnohospodárske, 

lesnícke SOŠ  
 spolu dievč. 

v  o k r e s e Dunajská Streda             

      625001 
SOŠ rozvoja vidieka s vjm, Nám.sv.Štefana 1533/3, 

Dunajská Streda               
2 2 

 S p o l u   Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ  2 2 

SOŠ ostatné  spolu dievč. 

v  o k r e s e Dunajská Streda             

      623004 
Súkr.stred.odborná škola, Trhovisko 2294/15, 

Dunajská Streda                    
1 1 

      623005 
SOŠ s vjm.-Szakközépiskol, Gyulu Szabóa 21, 

Dunajská Streda                     
2 0 

      623008 
Súkr.stred.odb.škola sjm., Neratovické nám. 

1916/16, Dunajská Streda            
8 3 

      624002 
SOŠ stavebná s vjm., Gyulu Szabóa 1, Dunajská 

Streda                            
3 1 

mimo okres Dunajská Streda             

      613301 SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava                                        3 3 

      644501 Stredná priemysel.škola, Petőfiho 2, Komárno                                    2 0 

 S p o l u   SOŠ ostatné 19 8 

                              Počet žiakov končiacich ZŠ 30 13 
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2.4  Údaje o výsledkoch hodnotenia detí podľa poskytnutého stupňa vzdelania:    

Štrnásť detí, ktoré absolvovali posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole získalo predprimárne vzdelanie. 

Klasifikácia tried 

 

Trieda Hudobno-

pohybová výchova 

Pracovná výchova Rozvíjanie 

grafomotorických 

schopností 

Rozvíjanie 

komunikačných 

schopností 

Telesná výchova Zmyslová výchova 

0. 1 1 1,14 1,14 1 1,14 

 

 

 

Trieda SPR AJ BIO DEJ EV F GEO HV CH INV I MJL M NV ON PV PR SJL SP TV VL VV 

1. 1       1     1    1,38 1,56 1    1,44  1  1 

2. 1 
 

          1  1  1,50 1,50 1   1 1,25  1 1 1 

3. 1 1,16     1     1  1  1,58 1,26 1   1,42 1,58  1 1,21 1 

4. 1 1,78 
  

1   
 

1  1  1,78 2,00 1,13  1 1,67 1,89  1,22 1,78 1 

5. 1 1,69 1,75 1,44 1 
 

1,56 1,38   1 1,88 1,88 1,07 1   1,81  1,06  1 

6. 1 2,30 2,30 2,04 1 2,00 2,09 1,26   1 2,61 2,43 1,52 1,30   2,57  1,13  1,52 

7. 1 2,06 1,71 1,47 1 1,35 2,00 1,24 1,67  1 2,24 2,82 1,38 1,06   2,24  1,18  1,12 

8.A 1 2,71 2,14 1,79 
 

2,43 1,75  2,21  1,36 2,29 3,21 1,21 1,00   2,64 1 1,14   

8.B 1 2,00 1,71 1,43 
 

1,64 2,6  1,86  1,15 1,64 2,36 1,14 1,00   2,21 1 1,15   

9.A 1 1,40  1,53 1,60 
 

1,13  2  1,67   1,73 2,53     1,67 1 1,07   

9.B 1 2,53 2,80 2,20  1,87   2,53   2,67 3,53     2,87 1 1,20   

Spolu 1,00 1,96 1,99 1,71 1,00 1,74 1,91 1,12 1,99 1 1,10 1,93 2,28 1,16 1,07 1 1,36 2,01 1 1,13 1,33 1,09 



Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s VJM – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, 
Hlavná 193, 930 02 Orechová Potôň - Diósförgepatony 

www.moriczai.edupage.org 
 

2.5  Prospech žiakov 
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1. 16 6 10 14 1 1 0 

2. 8 5 3 8 0 0 0 

3. 19 13 6 15 4 0 0 

4. 9 5 4 6 0 3 0 

5. 16 10 6 9 5 2 0 

6. 23 16 7 8 5 9 1 

7. 17 5 12 6 5 5 1 

8.A 14 7 7 4 3 6 1 

8.B 14 8 6 6 5 3 0 

9.A 15 11 4 5 7 3 0 

9.B 15 6 9 1 4 10 0 

2.6  Výchovné opatrenia 

Počas školského roka 2013/2014 riaditeľstvo školy riešilo niekoľko prípadov záškoláctva a 

porušovania školského poriadku. Všetky prípady boli doriešené pohovormi so žiakmi, 

rodičmi. Pri opakovanom porušovaní školského poriadku nasledovalo pokarhanie triednym 

učiteľom, upozornenie riaditeľom školy a v poslednom rade pokarhanie riaditeľom školy. 

Na konci školského roka boli žiaci odmeňovaní vecnými cenami a diplomami za účasti v 

súťažiach, za vzorné správania a príkladnú dochádzku do školy. 

Okrem toho triedni učitelia udelili pochvalu triednym učiteľom a riaditeľka školy udelila 

riaditeľskú pochvalu za reprezentovanie školy. 

 

2.7  Dochádzka žiakov 

ZŠ 

Za celý školský rok žiaci vymeškali 13506  hodín čo je priemer 78,52 hodiny na žiaka.   

Ospravedlnených hodín bolo 13483 čo je priemer 78,38 hodiny na žiaka. Neospravedlnených 

hodín bolo 23 čo je priemer 0,13 hodiny na žiaka. 
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0.  7  596  85,14  591 84,43  5  0,71 

1. 16 1102 86,11 1102 68,88 0 0,00 

2. 8 444 55,50 444 55,50 0 0,00 

3. 19 945 49,74 945 49,74 0 0,00 

4. 9 675 75,00 675 75,00 0 0,00 

5. 16 1393 87,06 1393 87,06 0 0,00 

6. 23 1902 82,70 1902 82,70 0 0,00 

7. 17 1645 96,76 1634 96,12 11 0,65 

8.A 14 1208 86,29 1208 86,29 0 0,00 

8.B 14 811 57,93 811 57,93 0 0,00 

9.A 15 1087 72,47 1087 72,47 0 0,00 

9.B 15 1698 113,20 1691 112,73 7 0,47 

2.8  Výsledky externých meraní 

Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl, ktoré sa uskutočnilo 12. 

marca 2014 sa zúčastnilo 30 žiakov našej školy. Testovanie dopadlo veľmi dobre. 

V matematike bola úspešnosť o 5,5 % lepšia ako celoslovenský priemer, v maďarskom jazyku 

a literatúre o 2,58 % a v slovenskom jazyku a literatúre o 0,91 % lepšia ako celoslovenský 

priemer. 

Naši žiaci z testovania dosiahli z matematiky priemerný počet bodov 12,03 bodov a mali 

priemernú percentuálnu úspešnosť 60,17 %. Zo slovenského jazyka mali priemerný počet 

bodov 13,70 a priemernú percentuálnu úspešnosť 68,50 %, z maďarského jazyka a literatúry 

priemerný počet bodov 14,73 a priemernú percentuálnu úspešnosť 58,93 %. Priemerný počet 

bodov v rámci SR bol z matematiky 10,93 bodov t.j. 54,67 % , zo slovenského jazyka 13,52 

bodov t.j. 67,59 % a z maďarského jazyka a literatúry 14,09 bodov t.j. 56,35 %. 

Za úspešnú prípravu testovania patrí pochvala pedagógom. 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Priemerný počet bodov 

Testovanie SJL 30 67,59 13,52 

Testovanie MAT 30 60,17 12,03 

Testovanie MJL 30 58,93 14,73 

3. Odbory a učebné plány 

MŠ 

MŠ vychádzala v svojej práci zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne 

vzdelávanie. Na jeho základe bol vypracovaný vlastný Školský vzdelávací program: 

„Lienka“. 
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ZŠ  

V školskom roku 2013/2014 sa naplnila školská reforma realizáciou vlastného Školského 

vzdelávacieho programu, vychádzajúceho zo Štátneho vzdelávacieho programu. Začali sme 

plniť úlohy, ktoré smerujú výchovno-vzdelávaciu činnosť k príprave žiakov na život, ktorý od 

nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. 

Rozširujúce hodiny 

Ročníky 1. - 4. pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu. Posilnili sme nasledujúce 

vyučovacie predmety: 

1. ročník:  maďarský jazyk o 3 vyučovacie hodiny, slovenský jazyk o 1 vyučovaciu 

hodinu, matematika o 1 vyučovaciu hodinu. 

2. ročník:   maďarský jazyk o 1 vyučovaciu hodinu, matematika o 1 vyučovaciu hodinu. 

3. ročník: maďarský jazyk o 1 vyučovaciu hodinu, matematika o 1 vyučovaciu hodinu. 

4. ročník: maďarský jazyk o 1 vyučovaciu hodinu, matematika o 1 vyučovaciu hodinu. 

Na druhom stupni sme tiež pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu. 

V 5. ročníku sa posilnili vyučovacie predmety: matematika o 1 hodinu, maďarský jazyk 

o 1 hodinu,  biológia, geografia, o 1 vyučovaciu hodinu.  

V 6. ročníku sme rozšírili nasl. vyučovacie predmety: matematika o 1 hodinu, slovenský 

jazyk a literatúra o 1 hodinu. 

7. ročník: matematika o 1 hodinu, slovenský jazyk a literatúra, informatika, biológia o 1 

hodinu. 

8. ročník: matematika o 1 hodinu, slovenský jazyk a literatúra o 1 hodinu, maďarský jazyk 

a literatúra o 1 hodinu, informatika o 1 hodinu. 

9.A trieda: matematika o 1 hodinu, slovenský jazyk a literatúra o 1 hodinu, maďarský 

jazyk a literatúra o 1 hodinu, dejepis o 1 hodinu. 

9.B trieda: maďarský jazyk a literatúra o 2 hodinu, matematika o 1 hodinu, slovenský 

jazyk a literatúra a dejepis o 1 hodinu. 

Názvy vyučovacích predmetov v ŠkVP nad rámec ŠVP: 

1
. 

ro
čn

ík
 

2
. 

ro
čn

ík
 

3
. 

ro
čn

ík
 

4
. 

ro
čn

ík
 

5
. 

ro
čn

ík
 

6
. 

ro
čn

ík
 

7
. 

ro
čn

ík
 

8
. 

ro
čn

ík
 

9
. 

ro
čn

ík
 

MJL - 3 MJL - 1 MJL - 1 MJL - 1 MJL-1   MJL - 1 MJL – 1/2 

MAT - 1 MAT - 1 MAT - 1 MAT - 1 MAT - 1 MAT - 1 MAT-1 MAT - 1 MAT - 1 

    GEO - 1 SJL - 1 SJL - 1 SJL - 1 SJL - 1 
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    BIO - 1  INF - 1 INF - 1 DEJ-1 

      BIO - 1   

 

4. Zamestnanci školy 

 

4.1 Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín 

týždenne 

5. Geografia, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Občianska náuka 2,1,1,1 

6. Geografia, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Fyzika, Matematika, 

Občianska náuka 

1,1,1,1,5,1 

7. Geográfia, Občianska náuka, Fyzika Výtvarná výchova, Hudobná výchova, 

Chémia 

1,1,1,1,1,1 

8.A Geográfia, Občianska náuka, Fyzika, Chémia 1,1,2,2 

8.B Geográfia, Občianska náuka, Chémia 1,1,2 

9.A Geográfia, Fyzika, Chémia 1,1,1 

9.B Geográfia, Fyzika, Chémia 1, 1,1 

4.2 Vzdelávanie zamestnancov 

Všetky učiteľky a učitelia sa podľa ponúk zúčastňujú školení a seminárov, a sú prihlásené do 

kontinuálneho vzdelávania podľa plánu kontinuálneho vzdelávania.  

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov V priebehu 

1.kvalifikačná skúška 6 4 

2.kvalifikačná skúška 3 2 

štúdium školského manažmentu 3 0 

špecializačné vzdelávanie 9 0 

inovačné vzdelávanie 5 0 

aktualizačné vzdelávanie 7 0 

špecializačné kvalifikačné 0 0 

adaptačné 5 0 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 0 0 

vysokoškolské pedagogické 0 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 17 6 17 x100 6 x 100 

DPP 8 4 7 x100, 1x56 4x100 

Znížený 

úväzok 

1 0 1x56 0 

ZPS 0 0 0 0 

Na dohodu 4 1     

Mat. dov. 3 0 0 0 
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5. VYHODNOTENIE ČINNOSTI MZ 0.- 4. ROČNÍKA 

Základné údaje 

Metodické združenie 0.– 4. ročníka pracovalo v školskom roku 2013/2014 v tomto zložení: 

  Aprobácia Trieda 

Vedúca MZ: Mgr. Tímea Sátor uč.pre 1.stupeň ZŠ 4. 

Členovia MZ: PaedDr. Andrea Gálfy uč.pre 1.stupeň ZŠ 1. 

 Mgr. Klára Szabó uč.pre 1.stupeň ZŠ                   2. 

 Mgr. Attila Simon uč.pre 1.stupeň ZŠ              3. 

 Mgr. Anikó Mészáros vychovávateľka 3. 

 Mgr. Anikó Fekete – riad.školy                      uč.pre 1.stupeň ZŠ                   bez triedy 

 Mgr. Erika Molnár uč.pre 1.stupeň ZŠ              asistent učiteľa, 

bez triedy 

 Eva Simonová                               vychovávateľka 0., 1. 

 Mgr. Anikó Molnár uč.pre 1.stupeň ZŠ              0. 

 

Počty žiakov v triedach v školskom roku 2013/2014 

Ročník Spolu Chlapci Dievčatá Integr. žiaci  Cudzinci 

 0. 7 5 2 0 1 

1. 15  6 9 0 0 

2. 8 5 3 0 0 

3. 19 13 6 1 2 

4. 9 5 4 2 0 

Spolu 58 34 24 3 3 
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Plnenie cieľov a úloh: 

Plnili sme úlohy vyplývajúce z POP MŠ SR, Plánu práce školy, Školského vzdelávacieho 

programu a Plánu práce MZ v 1.– 4. ročníku sme postupovali podľa vypracovaných učebných 

osnov a tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré spĺňali požiadavky školského 

zákona a boli súčasťou školského vzdelávacieho programu školy. Pri hodnotení sme 

postupovali podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Žiakov sme v 

1.–  4.ročníku  hodnotili známkou. Do tematických výchovno-vzdelávacích plánov sme 

začlenili prierezové témy dané ŠVP. 

Do tematický výchovno – vzdelávacích plánov sme  zapracovali prierezové témy:  

    - Mediálna výchova 

    - Multikultúrna výchova  

    - Osobnostný a sociálny rozvoj  

    - Environmentálna výchova  

    - Dopravná výchova  

    - Zdravý životný štýl  

    - Ochrana života a zdravia 

    - Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra   

    - Tvorba projektu a prezentačných zručností  

Využívali sme prvky progresívnych a inovačných metód vo výchove a vzdelávaní. Priebežne 

počas celého školského roka sme prepájali učenie sa žiakov so životom, rozvíjali kompetencie 

žiaka dané ŠVP a ŠkVP. 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 

V tomto školskom roku sme opäť zamerali činnosť MZ na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

žiakov ako kľúčovej kompetencie. Cieľom bolo osvojiť si metodické postupy rozvíjajúce 

čitateľskú gramotnosť tak, aby žiak nadobudol schopnosť spracovať a použiť informácie z 

textu a vedel tieto informácie použiť v praktickom živote. 

Rozvoj počítačovej gramotnosti žiakov 

Prostredníctvom predmetu Informatická výchova v 2.– 4.ročníku žiaci získali základné 

vedomosti a zručnosti pri práci s textom, grafikou a internetom. 

Spolupráca s knižnicou 

Školskú knižnicu využívame na realizáciu vyučovacích hodín, zapožičanie kníh povinnej i 

nepovinnej detskej literatúry, náučných kníh. 
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 Krúžková činnosť 

Mnohí žiaci rozvíjali svoje záujmy a talent v záujmových krúžkoch. Talent a nadanie našich 

žiakov sme rozvíjali v rôznych oblastiach individuálnym prístupom, zapájaním sa do súťaží, 

olympiád, kultúrnych podujatí, oceňovaním mimoriadnej snahy pri dosahovaní osobných 

výsledkov a reprezentácii triedy a školy.   

Krúžková činnosť na 1. st. 

Literárny krúžok Mgr.Tímea Sátor 

Výtvarný krúžok Mgr. Andrea Gálfy 

Výtvarný krúžok Mgr. Anikó Beck 

Športový krúžok Mgr. Attila Simon 

 

 Uskutočnili sme plánované podujatia a aktivity podľa harmonogramu plánu práce MZ: 

Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili na interaktívnom dopravnom dni, ktorý podporil Slovakia 

Ring. Po teoretickej časti si žiaci osvojili bezpečnosť premávky hravým spôsobom. Ako 

darček, od usporiadateľov každý žiak dostal reflexnú vestu, batoh a pexeso. 

25. októbra naši žiaci navštívili výtvarnú výstavu mentálne postihnutých ľudí. Žiaci si pozreli 

aj stálu výstavu Žitnoostrovnom múzeu. 

14. novembra sa uskutočnilo podpôr žiakom 1.triedy od Rákoczi Szövetség. Cieľom tohto 

programu je - podporiť rodiny, ktoré si zvolia školu s vyučovacím jazykom maďarským. Naši 

prváčikovia pripravili hosťom pekný program. 

V našej škole sa znova uskutočnil Festival Tekvíc, na ktorom sa spoločne zúčastnili rodičia, 

deti a pedagógovia. Boli vytvorené krásne ozdoby z tekvíc. 

V našej škole sa v tomto školskom roku uskutočnili I. Móriczove Dni. Žiaci mohli porovnať 

svoje schopnosti na hravej literárnej súťaži. Mohli sa zapojiť aj do výtvarnej súťaži. Témou 

bola ilustrácia veršovaných rozprávok Zsigmonda Móricza. Naši žiaci pripravili pestrý 

program pre hostí. 

Naša škola sa už tretíkrát zapojila do programu Nyilas Misi karácsonya. Žial, je množstvo detí 

zo sociálne znevýhodneného prostredia aj u nás aj v zahraničí, ktoré márne čakajú na 

vianočné darčeky. Naši žiaci naplnili početné krabice od topánok s darčekmi. Na krabiciach 

vyznačili vek a pohlavie dieťaťa, pre ktoré boli určené.  

Žiaci 1. stupňa, tak ako aj každý rok očakávali sviatky prípravou medovníkov. 
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Naši žiaci prvého stupňa sa dňa 24.marca zúčastnili na rozprávkovom matiné           Eriky 

Bartos v Mestskom Kultúrnom Stredisku v Dunajskej Strede. Rozprávky spisovateľky pozná 

mnoho rodičov aj učiteľov. Deti si obľúbili jej rozprávkové postavičky, rozprávky, obrázky 

blízke ich svetu. Spisovateľka rozprávala príbehy milých postavičiek – Bogyó a Babóca. 

Hneď potom sa premietlo aj pár častí obľúbených príbehov. Nakoniec spisovateľka 

dedikovala knižky svojim malým čitateľom. 

 

27.marca naši žiaci navštívili Jókaiho divadlo v Komárne, kde si pozreli predstavenie Móka 

Miki és barátai. 

Dni otvorených dverí sa konalo 4. marca. Pozvané boli žiaci 4.ročníkov z okolitých malých 

základných škôl a ich rodičia. Prezentovali sme život našej školy, výsledky našej práce. Tento 

deň bolo možné zapojiť sa do vyuč. hodiny v 4. a 5. ročníku. Boli zorganizované rôzne 

športové hry a súťaže. Bolo možné nahliadnuť aj do novej počítačovej učebne. 

Na počesť narodenín básnika Attilu Józsefa, dňa 11.apríla sme aj v našej škole oslávili Deň 

básnictva. 

Pri príležitosti týždňu básnictva sme v našich kruhoch privítali vytrvalostného bežca Petra 

Hodossyho, ktorý nám prednášal o svojich bežeckých dobrodužstvách. 

23.apríla sme si pripomenuli Deň Zeme. Žiaci spolu s učiteľmi pripravili zaujímavé a pestré 

programy (zelený bufet, plagáty, selektovanie odpadov, sadenie kvetov, športové hry). Do 

programov sa zapojili aj naši hostia – členovia zo Združenia Mentálne Postihnutých 

v Dunajskej Strede. 

2.mája 2014 sa uskutoční slávnostný program ku Dňu Matiek v kultúrnom dome. 

Tohtoročný Deň detí sme v našej škole oslávili v dobrej nálade. Pred obedom žiaci trávili čas 

v Dunajskej Strede v Mestskom Kultúrnom Stredisku, kde ich čakal pestrý program. Mali 

možnosť prezrieť detské kresby, neskôr vystúpenie skupiny Pántlika a súboru Tiszta Forrás. 

Poobede sa odohral futbalový turnaj medzi žiakmi a rodičmi na miestnom futbalovom ihrisku 

a ďalšie šikovnostné a športové súťaže. Tento úspešný deň sme uzatvorili táborákom a 

opekaním. 

V rámci školského výletu sme so žiakmi 1.stupňa navštívili dopravné ihrisko v Galante. Po 

osvojení dopravných predpisov sme pozreli Renesančný kaštieľ, ktorý v minulosti patril 

rodine Esterházy. Záverečnej časti nášho výletu sme navštívili zoologickú záhradu 

v Dunajskom Klátove na ranči Czajlik. 

Od 30. – 4. júla je pre našich žiakov pripravený letný školský tábor. Počas týždňa čakajú 

žiakov ľudové tvorivé dielne, návšteva Dopravného múzea v Bratislave, návšteva majeru 

Szedres v Blažove, športové a šikovnostné súťaže,interaktívne hry, premietanie filmov a iné 

zaujímavé programy. 
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Uplatňovali sme nové formy a metódy vo vyučovaní získané z dostupnej literatúry, časopisov, 

internete a vzájomnou výmenou poznatkov medzi členmi MZ. 

Spolupracovali sme s výchovnou poradkyňou a špeciálnym pedagógom.  

V triedach 0.- 4. ročníka evidujeme 3 integrovaných žiakov.  Intenzívne sme spolupracovali s 

CPPPaP, výchovnou poradkyňou, rodičmi žiakov, pravidelne sme vyhodnocovali dosiahnuté 

výsledky žiakov a navrhovali ďalšie postupy.  Môžeme konštatovať, že všetkým evidovaným 

žiakom bola venovaná maximálna pozornosť podľa odporúčaní odborníkov. Vzniknuté 

problémy sme riešili bezodkladne. 

Nadaných, talentovaných ale i ostatných žiakov sme zapojili do súťaží. (viď:príloha) 

Motivovali sme žiakov k pohybu usporiadaním súťaživých športových hier, zapájaním do 

krúžkov záujmovej činnosti ktoré preferujú pohyb a pobyt v prírode, vysvetľovali a 

praktickými ukážkami vyzývali žiakov k racionálnej zdravej strave (vyučovacie hodiny, 

besedy, súťaže, výlety). 

Spolupracovali sme s vychovávateľkami ŠKD pri vzájomnej výmene poznatkov o žiakoch, 

ich príprave na vyučovanie, spoluprácou s rodičmi. 

V rámci výchovy k ochrane prírody a prírodných zdrojov sme so žiakmi po celý školský rok 

uskutočňovali zber druhotných surovín - separovaný zber papiera, zber umelohmotných 

uzáverov od fliaš. 

Na webovej stránke školy sme pravidelne zverejňovali a aktualizovali dokumenty, oznamy a 

fotografie zo života školy. Propagovali sme školu v regionálnej tlači, najmä v časopisoch: 

Vasárnap, Új Szó, Csallóköz, Kabóca a Tücsök. Pre budúce generácie je vedená kronika, 

ktorá je na vysokej obsahovej aj estetickej úrovni. 

Vyhodnotili sme výstupné previerky z MJL, SJL, MAT v 1.–  4.ročníku. 

Výsledky výstupných previerok: 

Trieda Diktát 

Maď. j. 

Maď. j. Matematika Diktát 

Slov. j. 

Slov. j. Čít.s 

porozum. 

1. 2,26 - 1,73 - - 2,00 

2. 1,25 1,50 1,37 - - 1,75 

3. 2,00 2,50 1,76 1,87 2,00 2,56 

4. 2,00 1,66 2,11 2,33 2,55 1,88 
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Výsledky výstupných previerok v -  % 

Trieda Maď. j. Matematika Slov. j. Čít.s 

porozum. 

1. - 82,34% - 76,19% 

2. 88% 91% - 83% 

3. 69,90% 82,50% 76,19% 69,90% 

4. 87,08% 73,97% 69,97% 80,55% 

 

Závery, námety 

V školskom roku sme vykonali množstvo práce v prospech našich žiakov na vyučovaní, 

mimoškolskej činnosti, pre prezentáciu našej školy na verejnosti.  
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6. VYHODNOTENIE ČINNOSTI PK JAZYKOV  

 

Základné údaje: 

Funkcie v PK:   Učitelia:                             Aprobácia:   Vyuč. predmet  -  trieda: 

___________________________________________________________________________ 

Vedúca PK:     Mgr. Malvína Kosztolánszká       SJL-OV-EV     SJL  -  6., 7., 8. a, b 

Členovia PK:   Mgr. Margit Egri         MJL-SJL         SJL 9.a,b 

                         Mgr. Sándor Fekete            NJ-INF            NJ-6,8a,b, 9a,b          

                        Mgr.     Renáta Májovská             MJL-PG Soc.  SJL, Konv v SJ-5, asist. uč.       

                        Mgr. Zuzana Mészárosová        MJL- AJ           MJL– 9b, AJ-,6.,7.8.a,b, 9b 

              Mgr. Éva Orisko         MJL- DEJ         MJL- 8.a,b 

              PaedDr. Bianka Simon        MJL- HV          MJL – 6.,9a 

              Mgr. Anett Tataiová              MJL- BIOL       MJL – 7. 

 

Činnosť PK v školskom roku 2013/2014 bola zameraná na sústavné cieľavedomé splnenie 

úloh, ktoré vyplývajú z plánu práce PK  na bežný školský rok v súlade s ŠVzP. 

Stanovené úlohy sme splnili podľa stanovených termínov. Učitelia pracovali presne, 

dôkladne, ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. 

Integrovaných žiakov mali na starosti poverení asistenti podľa špeciálneho PP. 

Počas bežného školského roka  PK rokovala štyrikrát.  Prvýkrát koncom augusta, druhýkrát 

koncom novembra, tretíkrát v polovici februára a štvrtýkrát koncom júna.  

Na jednotlivých posedeniach sme hodnotili vykonanú prácu a plánovali sme prácu  na ďalšie 

obdobie. 

Plnenie plánu práce: 

- ČTP boli vypracované na základe učebných osnov a štandardov, vo všetkých triedach 

sa predpísané učivo prebralo 

- Súčasťou všetkých ČTP boli výchovnovzdelávacie ciele, problematika protidrogovej 

a enviromentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu 
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- Vyučujúci zabezpečili pre žiakov potrebné učebnice, vrátane cudzojazyčných učebníc, 

doporučené metodikmi cudzích jazykov. Predpísané a zaplánované školské písomné 

práce boli vo všetkých triedach napísané, opravené a podrobne rozobrané  pri oprave 

- Spolupráca členov PK počas celého školského roka  bola veľmi dobrá, vždy si 

navzájom ochotne pomáhali, radili sa, odovzdávali si skúsenosti v oblasti metodiky, 

výchovy, riadenia a administratívy 

- Členovia PK sa snažili dosiahnuť čo najvyššiu úroveň vzdelania žiakov, vychovávať 

ich v duchu školy 

- Dôsledná a presná práca s talentovanými žiakmi sa odrazila v úspechoch na súťažiach 

a olympiádach 

- Žiaci našej školy boli úspešní v monitorovaní ich vedomostí  

- Žiaci pod vedením odborných učiteľov úspešne reprezentovali našu školu na rôznych 

kultúrnych udalostiach tak v škole, ako aj v dedine, či na okresných akciách 

- Vo všetkých ročníkoch a vo všetkých triedach boli ČTP splnené 

 

 Splnené úlohy a ciele: 

- Poznaj slovenskú reč   

- Európa v škole 

- Pekná maďarská reč 

- Príprava žiakov na testovanie MONITOR 

- Príprava žiakov na Olympiádua v anglickom  jazyku 

- Prednes poézie a prózy Tompa Mihály 

- Hodiny maďarskej literatúry v knižnici 

- Prednášky na témy: riziká internetu a Prevencia drogových závislostí 

- Ľudské práva  -  vrátane detských práv na hodinách literatúry 

- Enviromentálna výchova na hodinách literatúry 

- Rozprávanie ako komunikačná zručnosť 

 

- Kultúrne programy  pri príležitosti: 

1.    1. výročie slávnostného  prijatia čestného názvu  š koly 

2.   Revolúcia a boj za slobodu v roku 1848/49 

3.   Svetový deň Maďarov 

4.   Deň Zeme 

5.   Deň matiek   

6.   Rozlúčka s deviatakmi    

7.   Slávnostné ukončenie šk. roka 2013/2014                                                                                      

                

Úspešnosť žiakov: 

Žiaci v tomto školskom roku  úspešne reprezentovali našu školu na rôznych súťažiach. Aj  

z materinského, aj zo slovenského jazyka v každej oblasti sa dostali do celoštátneho kola, 
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kde tiež dosiahli pekné výsledky. Z anglického jazyka sa dostali do okresného kola.  

Divadelná – muzikálna skupina školy, recitátori účinkovali na rôznych kultúrnych akciách 

jednak v škole, jednak v dedinskom kultúrnom dome. 

Učitelia v tomto školskom roku  pripravovali žiakov na súťaže: 

- Súťaž z pravopisu „Simonyi Helyesírási Verseny“ – pripr. uč. Eva Orisko, Anett 

Tataiová 

- Súťaž „Móricz Zsigmond“  -  pripr. uč.  -  Eva Orisková 

- Súťaž: „Európa v škole“  -  pripr. uč. – Eva Orisková, Bianka Simon 

- Recitačná súťaž „Tompa Mihály“ – pripr. uč. Margita Egriová 

- „Poznaj slovenskú reč“ – pripr. uč. Malvína Kosztolánszká 

- Súťaž: „Pekná maďarská reč“ – pripr. uč. Zuzana Mészárosová 

- Súťaž: „Olympiáda v anglickom jazyku“ – pripr. uč. Zuzana Mészárosová, Marta 

Nagyová 

Výsledky celoštátneho testovania MONITOR boli vynikajúce. 

Žiaci deviateho ročníka boli prijatí do stredných škôl.  

Boli organizované školské poznávacie zájazdy – exkurzie: 

Pre 5.,7 a 8.a  triedy:                          Pannonhalma – Győr 

Pre 6. ročník:                                       Budapešť 

Pre   8. b, 9. a, b  triedy:                    Viedeň 

Úlohy v školskom roku 2013/2014 boli splnené. 

Porady PK sa uskutočnili v termínoch podľa pracovného plánu. 

Koncom školského roka žiaci všetkých tried z jazykových predmetov napísali výstupné 

previerky. Výsledky previerok boli v súlade s učebnými výsledkami žiakov. 

Úlohy pre budúcnosť: 

-  treba venovať stále  veľkú pozornosť na čítanie s porozumením   

-   treba spolupracovať s materskou školou 

-   treba spolupracovať so žiakmi ako aj s kolegami 4. ročníka  

-  Vo výchovno-vzdelávacom procese treba využiť možnosti dané výpočtovou    

technikou, modernými učebnými pomôckami 

-  treba neustále zvyšovať komunikačné schopnosti žiakov 

- učebné plány treba organizovať aj vzhľadom na prostredie žiakov 

- treba pokračovať v práci na projektoch environmentálna výchova, výchova 

k manželstvu a k rodičovstvu, primárna prevencia drogovej závislosti, čítanie 

s porozumením 

- podľa možností treba organizovať návštevy divadelných predst 
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Prácu  celej PK, ako aj prácu odborných učiteľov považujem za veľmi dobrú a úspešnú. 

 

7 VYHODNOTENIE ČINNOSTI PK ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, ČLOVEK 

A HODNOTY, ZDRAVIE A POHYB, UMENIA A KULTÚRY 

Vedúca PK:    Mgr. Klára Szabó 

 

Členovia PK:  Mgr. Simon Bianka, Mgr. Tímea Sátor, Mgr. Éva Orisko, Mgr. Erika Molnár, 

Mgr. Zsuzsanna Mészáros, Mgr. Anett Tatai, Mgr. Márta Nagy, Mgr. Terézia Fehér, Mgr: 

Lajos Horváth, Mgr. Attila Simon  

Počet zasadnutí: 4 

 október 2013   

 január 2014 

 apríl 2014 

 jún 2014 

Plnenie úloh:  

Počas celého školského roka sme splnili a dodržiavali  úlohy vyplývajúce zo základných 

pedagogických dokumentov.  

Plnenie hlavných úloh: 

Hlavné úlohy v školskom roku 2013/2014 boli splnené. 

 Posilnili sme výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu. 

 Podporovali sme činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode. 

 Rozvíjali sme vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov, s dôrazom na environmentálnu 

výchovu a vzdelávanie zamerané hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú 

a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti 

separácie odpadov, prevencie znečisťovania a poškodzovania životného prostredia. 

 Rozvíjali sme samostatnosť žiakov v práci, viedli sme ich k zodpovednosti za plnenie 

zverených úloh, tvorivosti a samostatnej práci s literatúrou a časopismi, využívať 

služby školskej knižnice. 

 Venovali sme primeranú pozornosť rozvíjaniu kompetencií žiakov v oblasti 

informačných a komunikačných technológií. 

 Rozvíjali sme kľúčové kompetencie žiakov vo všetkých výchovných predmetoch. 

 Podporovali sme súťaže žiakov zamerané na rozvoj ich nadania, talentu, prehlbovanie 

ich vedomostí, zručnosti, rozvíjali sme ich zmysel pre kolektívnosť a čestnosť, napr. 

športové súťaže, výtvarné súťaže. 

 Rozvíjali sme estetické cítenie, predstavivosť a fantáziu žiakov na hodinách výtvarnej 

výchovy. 

 V rámci technického vyučovania sme skvalitnili prípravu žiakov na život v 

technickom prostredí, starostlivosťou o areál školy ,posilňovať vzťah k prírode a k 

ochrane životného prostredia. 



Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s VJM – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, 
Hlavná 193, 930 02 Orechová Potôň - Diósförgepatony 

www.moriczai.edupage.org 
 

 Viedli sme žiakov k národnému povedomiu využívaním regionálnych námetov na 

hodinách výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy. 

 

 

Aktivity v školskom roku 2013/2014 
 

 Celoštátna konferencia žiakov ZŠ s VJM „Kincskeresők” 

 Dni Zsigmonda Móricza 

 Príprava adventných vencov, vianočných ozdôb 

 Lyžiarsky výcvik 

 Európa v škole 

 Spomienka na revolúciu 1848 – kultúrny program 

 Deň Zeme 

 Deň matiek – kultúrny program 

 Dejepisná olympiáda 

 Výtvarné súťaže 

 Plavecký výcvik 

 Športové súťaže 

 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov 

 Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov sme vychádzali  z metodických pokynov 

na hodnotenie a klasifikáciu (Metodický pokyn č. 22/2011).  

Na vysvedčení  žiaci  z  výchovných predmetov boli hodnotený známkou. 
 

 Prostredníctvom hodnotenia sme nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.  

 

 Pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením sme rešpektovali 

obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným znevýhodnením žiaka. 

 

Vedenie krúžkov 

 Dejepisný krúžok   
 Športový krúžok       

 
Záver 

Všetci členovia PK po celý rok úzko spolupracovali, vždy si navzájom ochotne pomáhali, 

radili sa, odovzdáli si skúsenosti. Naďalej treba spolupracovať s materskou školou a učiteľmi 

I.stupňa. 

Učiteľia vo vyučovní výchovných predmetov postupovali podľa učebných osnov. 

Vyučovacie hodiny hodnotili pozitívne. Žiaci na vyučovacích hodinách boli ochotní 

spolupracovať. Prácu členov PK hodnotíme ako veľmi dobre. 
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8 VYHODNOTENIE PRÁCE PK INTEGROVANÝCH ŽIAKOV  

Vedúca PK: Mgr. Molnár Erika 

Členovia PK:  

Riaditeľka školy: Mgr. Fekete Anikó 

Zástupkyňa riaditeľa školy: PaedDr.Simon Bianka 

Mgr.Molnárová Anikó      Mgr. Szabó Klára 

Mgr. Simon Attila       Mgr. Sátor Tímea 

Mgr. Nagyová Márta       Mgr. Tataiová Anett 

Mgr. Kosztolánszky Malvina      Mgr. Németh Friderika 

Mgr. Orisko Éva       Mgr. Bódis Attila 

Mgr. Mészárosová Zuzana      Mgr. Horváth Ľudovít 

Mgr. Fehérová Terézia      Mgr. Fekete Alexander 

Paed.Dr. Tompa Veronika      Mgr. Mészáros Anikó 

Simonová Éva        Mgr. Májovská Renáta

                      

Komisia vzniklo pre potrebu nevyhnutnej spolupráce všetkých pedagógov a integrovaných  

žiakov. 

Cieľom činnosti PK integrovaných žiakov bolo: 

- zistenie problémov a nedostatok v učení u detí 

- všeobecný rozvoj osobnosti žiakov 

- výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím a s ostatnými postihmi 

- úzka spolupráca s Okresnou pedagogickou a psychologickou poradňou v DS 

- motivácia žiakov k schopnosti osvojovania učiva napriek individuálnym nedostatkom: 

  stav rozumových schopností, faktor emočného bloku, úroveň celkového zdravotného stavu,  

  úroveň sociálnych podmienok, vplyv prostredia 

- orientácia učiteľa na úspešnosť žiaka 

- rozvinúť dobrý vzťah medzi učiteľom a žiakom 

- formovanie profesionálnej a sociálnej zodpovednosti 

- postupné odstraňovanie neúspechu: dostatok edukačných príležitostí, sociálne prostredie,  

  pozor na nevyhovujúce domáce prostredie, podporná výchova zo strany rodičov    

Záverečné zhrnutie: 

Väčšina vytýčených úloh bola splnená. Viedli sme žiakov k zdravému rozvoju ich 

osobnosti, k výchove orientovanej na pozitívne ľudské hodnoty. Uskutočňovali sme 

skúsenostné učenie, ktoré prepája učebnice so životom. Podporovali sme žiakov, aby 

vyjadrovali svoj názor k problémom. Kládli sme dôraz na budovanie dobrého vzťahu učiteľ-

žiak, a na hodinách sme využívali kladnú motiváciu. Na hodinách sme využívali kladnú 

motiváciu.  Kládli sme dôraz na to, aby žiaci mali dobrý pocit z dosiahnutých úspechov. 
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9 SPRÁVA O ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCU  

     Profesijná orientácia žiakov  

 - na základe predbežného záujmu bol vypracovaný prehľad záujmov žiakov 9.ročníka  o 

stredné školy , 

- od septembra až do podávania prihlášok  - koncom marca – VP podával  žiakom 

informácie  o stredných školách,  

- s každým žiakom individuálne niekoľkokrát počas šk. roka prediskutoval  možnosti 

štúdia  na zvolenej strednej škole , 

- každého žiaka priebežne informoval o poradí na zvolených stredných  školách na základe 

jeho prospechu a výsledku testovania,  

- zvlášť podnetné a dôležité boli informácie, ktoré poskytoval VP  o možnostiach výberu druhej 

strednej školy. 

- žiaci 9.ročníka sa podľa záujmu  zúčastnili na Dňoch otvorených dverí a na Burze škôl 

organizovanej Úradom práce v Dunajskej Strede 

-žiaci 9.ročníka sa zúčastnili besedy so zástupcami stredných škôl, ktorí ich informovali o 

možnostiach štúdia  

  

Problémoví  žiaci  

 - VP eviduje žiakov s poruchami správania a žiakov s výraznými problémami v správaní,  

 - V priebehu školského roka spolu s vedením školy VP riešil problémy s ťažšie         

vychovávateľným žiakom v 6. ročníku, 

- Osobitnú pozornosť venoval VP žiakom z menej podnetného prostredia  

 

Talentovaní žiaci 

  -informácie  o talentovaných žiakoch získava VP hlavne z klasifikačných porád, 

sleduje a eviduje žiakov, ktorí dlhodobo dosahujú najlepšie výsledky v triede, zúčastňujú sa 

predmetových súťaží 

Spolupráca s vedením školy  

 -VP spracúval podklady pre štatistické hlásenia o počte žiakov, výsledkov testovania, 

priebežne informoval o predbežných záujmoch žiakov, o prijatých žiakoch,  

v plnom rozsahu – od evidencie žiakov 9.ročníkov, cez vypisovanie hlavičiek odpoveďových 

hárkov, zabezpečenie dozoru nad žiakmi až po odoslanie výsledkov,  

– zabezpečoval priebeh elektronického testovania deviatakov a piatakov z maďarského jazyka 

a literatúry a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, ktoré absolvovali žiaci vo februári 

2014,  

– zabezpečoval priebeh celoplošného testovania deviatakov, ktoré museli absolvovať všetci 

žiaci v marci 2014,  

-zabezpečil odoslanie prihlášok žiakov na stredné školy,  

-spolupracoval pri riešení výchovných problémov žiakov . 
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Spolupráca s rodičmi  

 

 V priebehu školského roka VP uskutočnil  individuálnych pohovorov s rodičmi 

žiakov 9.ročníka 

 na zasadnutí RZ v novembri podal rodičom žiakov 9.ročníkov prvé – 

vstupné  informácie žiakov o priebehu prijímania žiakov na stredné školy, 

 v januári 2014 zorganizoval zasadnutie rodičov, na ktorom boli podrobne oboznámení 

so spôsobom  a procesom výberu a prijímania žiakov na stredné školy,  

 v apríli informoval rodičov ako postupovať, ak žiak nebude prijatý na zvolený typ 

školy. 

 Spolupráca s PPP a školským psychológom  

 VP sa aktívne podieľal na práci sekcie výchovných poradcov pri PPP, zúčastnil sa 

všetkých akcií sekcie. 

 V priebehu šk. roka VP vytvára priestor pre pracovníčky PPP pre individuálne 

pohovory so žiakmi.  

 VP oceňuje spoluprácu so všetkými pracovníčkami PPP pri organizovaní burzy 

stredných škôl, pri zabezpečovaní všetkých typov psychologických vyšetrení.  

 

10 VYHODNOTENIE PRÁCE PK  - VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA 

A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

 

 

PK vzdelávacia oblasť matematika a práca s informáciami, človek a príroda, človek a svet 

práce, človek a spoločnosť pracovala v školskom roku 2013/2014 v zložení: 

Mgr.  Friderika Németh – predseda 

Členovia:  Mgr. Anett Tatai, Mgr. Alexander Fekete,  

  Mgr. Ľudovít Horváth, Mgr. Attila Simon 

Členovia komisie sa stretli na zasadnutí štyrikrát, ktoré si využilivyužili na vzájomné 

odovzdávanie rád a skúseností, riešenie problémov. Na zasadnutiach sme kontrolovali plnenie 

tematicko – výchovno – vzdelávacích plánov, hodnotili úroveň vzdelávacieho procesu, 

vedomosti žiakov, analyzovali písomné práce z matematiky a informovali sa o problémových 

žiakoch. Preberali sme možnosti vzdelávania učiteľov. Naším cieľom je vedenie deti k 

samostatnosti, čitateľskej a matematickej gramotnosti. 

 

Žiaci na začiatku školského roka sa mohli prihlásiť do nasledovných krúžkov: 

Cvičenia z matematiky 5.roč.  - A Simon 

Cvičenia z matematiky 8.roč.  - F. Németh 

Príprava na Testovanie 9  - F. Németh 

Cvičenia z matematiky 6.roč.   (2.polrok) -  A. Fekete 
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V školskom roku 2013/14 sa členovia komisie venovali talentovaným žiakom, pripravovali 

ich na školské, okresné kolá olympiád a iné súťaže. Učitelia však všeobecne registrujú veľký 

pokles záujmu o vedomostné súťaže. 

Žiaci našej školy sa zapájali do nasledovných súťaží: 

Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Klokan – medzinárodná matematická súťaž.  

Do okresného kola Pytagoriády postúpili žiaci: 

 

Zsófia Tóth, Frigyes Molnár (5.r.)  pripr: A. Simon  

Emese Anna Gálffy (6.r.)   pripr.: A. Fekete 

Viktória Németh  (7.r.)   pripr.: F. Németh  

Bence Gálffy  (8.r.    pripr.: F. Németh 

 

Frigyes Molnár, Viktória Németh a Bence Gálffy boli úspešnými riešiteľmi, a Bence sa 

umiestnil na 2. mieste.  

Bence Gálffy sa zúčastnil aj na matematickej olympiáde, na ktorej obsadil 1. miesto v 

kategórii MOZ 8.roč.. 

Z našej školy sa zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže Klokan traja žiaci, z ktorých 

Viktória Németh (7.r.) sa umiestnil na 4. mieste a Bence Gálffy (8.r.) na 1. mieste. 

 

 

F. Németh pripravovala žiakov na úspešné zvládnutie Testovania 9. Z matematiky dosiahli 

naši žiaci úspešnosť  60,17%,  čo je nad priemerom SR, ktorý bol 54,67% . Rozdiel 

priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru je 5,5 %. 

 

Od marca v rámci krúžku sme intenzívne pripravovali žiakov aj na prijímacie skúšky z 

matematiky. Všetci žiaci boli úspešne prijatí na SOŠ a gymnázia. 

 

Žiaci 5-9. ročníka z matematiky písali štyrikrát školskú úlohu, vstupnú a výstupnú previerku, 

z fyziky, geografie, prírodopisu a chémie písali písomné práce po prebratí tematických 

celkov. Veľký dôraz sme kládli na osvojenie a preberanie slovenskej terminológie z týchto 

predmetov. 

Počas školského roka žiaci využili IKT pri tvorbe referátov, projektov a prezentácií. 

 

Výsledky výstupných previerok z matematiky: 

  5.roč. - 2,77    8.B - 3,16  

  6.roč.   - 3,29    9.A - 3,20  

  7.roč.   - 3,07    9.B - 4,53 

  8.A - 3,83 

Zhodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov za II. polrok: známkou nedostatočný boli 

hodnotení dvaja žiaci (Michaela Kollerová /8.r./ a Andreas Koller /7.r./). 

Integrovaní žiaci s IVP boli hodnotení nasledovne: Vyučujúci žiakom s IVP podľa 

potreby redukovali učivo, mali k nim individuálny prístup, uprednostňovali ústne skúšanie 
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pred písomným, upravené písomné práce, dostatok času na vypracovanie, kompenzačné 

pomôcky, miernejšia stupnica hodnotenia, motiváciu pochvaľou.  

Všetci vyučujúci pracovali v priebehu šk. roka aktívne, podľa svojich schopností a možností, 

rešpektujúc UO, ale aj požiadavky žiakov a reálne možnosti školy. Snahou všetkých 

zainteresovaných zložiek (členovia PK, vedenie ZŠ), je skvalitňovanie podmienok pre 

realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov. 

 

 

11 VYHODNOTENIE ČINNOSTI ŠKD ZA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014 

         V školskom roku 2013/2014 boli zriadené 3 oddelenia ŠKD s počtom žiakov 60.         

Na konci školského roka bolo počet žiakov 58.  

I. oddelenie navštevovalo 20 žiakov. Kolektív I. oddelenia tvorili žiaci  0. a 1. ročníka.   

II. oddelenie navštevovalo tiež 20 žiakov. Kolektív II. oddelenia tvorili žiaci z 0., a 3. ročníka 

a 1 žiak zo 6. triedy /od II. polroka do II. oddelenia boli zaradené aj žiaci z 5. ročníka/.  

III. oddelenie navštevovali  žiaci 2., 4. a 5. ročníka /od. II. polroka iba žiaci 2. a 4. ročníka/. 

Počet žiakov bolo 20. 

Vychovávateľky od 1. septembra 2013: 

Eva Simonová – vychovávateľka I. oddelenia,  

Mgr. Anikó Mészáros – vychovávateľka II. oddelenia, vedúca MZ ŠKD, 

Mgr. Renáta Májovská - vychovávateľka III. oddelenia. 

Vychovávateľky od 1. októbra 2013:    

Eva Simonová – vychovávateľka I. oddelenia,  

Mgr. Anikó Mészáros – vychovávateľka II. oddelenia, vedúca MZ ŠKD, 

Mgr. Veronika Csölleová - vychovávateľka III. oddelenia. 

Od októbra vo výchovno-vzdelávacom procese ŠKD sa zúčastnila aj 1 pedagogická 

asistentka, Mgr. Veronika Fedelesová. Od mája 2014 sme už nemali nárok na pomoc  

asistentky. V príprave na vyučovanie pomáhala učiteľka Mgr. Klára Szabó.   

 

           So žiakmi sme pracovali podľa týždenného plánu, kde sa pravidelne striedali jednotlivé 

záujmové činnosti, relaxačná, rekreačná a vzdelávacia činnosť. V príprave na vyučovanie sme 

venovali  zvýšenú pozornosť k úrovni a technike čítania, k čítaniu s porozumením, 

k cieľavedomej práci s knihou. Príprava na vyučovanie bola spestrená s množstvom 
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didaktických hier a relaxačnými cvičeniami. Pri príprave domácich úloh sme viedli žiakov k 

samostatnosti. Podľa možností sme sa zaoberali so žiakmi aj individuálne. 

Problémy v súvislosti so správaním žiakov sme sa snažili vyriešiť v spolupráci s triednymi 

učiteľmi a rodičmi.  

Prevádzka ŠKD sa uskutočnila od 11,00 do 16,30.            

V tomto školskom roku boli uskutočnené 4 metodické združenia.  

Poplatky za ŠKD -  5.- €  -  sme odovzdávali do rúk účtovníčky školy. 

Pre žiakov školského klubu boli organizované tieto podujatia: 

V septembri sa oboznámili s vnútorným poriadkom ŠKD a predpismi bezpečnosti práce. 

Nových žiakov láskavo vítali so spoločenskými hrami. V záujme bezpečnej dopravy hrali hry 

s dopravnou tematikou.  

Zsófia Puha, žiačka 3. triedy a vychovávateľka Anikó Mészáros za účasť na výtvarnej súťaži 

Ministersta obrany Slovenska dostali kalendáre na r. 2014, v ktorom boli umiestnené práce 

šikovných žiakov, ako aj našej žiačky.     

Vychovávateľky Eva Simonová a Anikó Mészáros pripravili žiakov na výtvarnú súťaž 

„Pramienok“. 

V októbri z príležitosti Medzinárodného dňa starých ľudí, žiaci  I. a II. oddelenia pripravili 

milé darčeky pre starých rodičov. Miestnosti ŠKD vyzdobili s jesennou tematikou a pred 

jesennými prázdninami organizovali „ tekvicový festival“, keď žiaci v spolupráci s rodičmi 

a triednymi učiteľmi pripravili krásne variácie z darov jesennej prírody. Potom začali prípravu 

na I. Dni Zsigmonda Móricza.  

Žiaci ŠKD v novembri sa zúčastnili na divadelnom predstavení Jókaiho divadla v Komárne, 

kde si mohli prezrieť hudobnú rozprávkovú hru: Zbojník Rumcajs. Pokračovali prípravu na  I. 

Dni Zsigmonda Móricza. V súvislosti so zdravým stravovaním pripravili projekty.  

V decembri vychovávateľky Eva Simonová a Anikó Mészáros ozdobili učebne vianočnou 

tematikou. So žiakmi sa zapojili do I. ročníka Dni Zsigmonda Móricza. V spolupráci 

s triednymi učiteľmi pripravili pekný  kultúrny program. Na výtvarnú súťaž všetky oddelenia 

zhotovili pekné kresby. Z príležitosti blížiacich sa Vianoc v I. a II. oddelení žiaci piekli 

chutné vianočné perníky. Vychovávateľka Eva Simonová sa zapojila do predvianočných 

tvorivých dielní 1. triedy, kde žiaci spolu s rodičmi pripravili krásne vianočné ozdoby.  

Vychovávateľky v  januári vytvorili fašiangovú atmosféru v miestnostiach školského klubu. 

Vychovávateľka Anikó Mészáros ozdobila aj školskú jedáleň. Vychovávateľka Eva 

Simonová pripravila žiakov na výtvarnú súťaž: Európa v škole. Pre budúcich prváčikov 

všetky oddelenia pripravili milé darčeky. 

Vo februári v I. oddelení organizovali športové popoludnie, a z príležitosti dňa Valentína žiaci  

prekvapili rodičov s prekrásnymi srdiečkami. Žiaci sa s fašiangami lúčili na  maškarnom plese 

školy, ktorý organizovala riaditeľka školy. Zábavné hry pre najmenších zabezpečili 

vychovávateľky Eva Simonová a Anikó Mészáros. V uskutočňovaní programu pomáhali aj 

triedni učitelia.  

Z príležitosti mesiaca knihy žiaci I. oddelenia školského klubu sa zúčastnili na literárnom 

kvíze. Na výtvarnú súťaž: Zelený svet, žiaci I. a II. oddelenia maľovali krásne obrazy. Na Deň 

učiteľov pripravili milé prekvapenia. V marci uskutočnili tvorivé popoludnie s veľkonočnou 
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tematikou. V tomto mesiaci sa zúčastnili na divadelnom predstavení Jókaiho divadla 

v Komárne, kde si mohli prezrieť hudobnú rozprávkovú hru: Móka Miki a jeho priatelia. 

Na Veľkú noc ozdobili učebne žiaci a vychovávateľky I. a II. oddelenia. Z príležitosti  

Dňa Zeme všetky oddelenia pripravili hračky a výtvarné diela z odpadového materiálu.  

Lara Bogyó a Nóra Varga – žiačky ŠKD  sa v máji zúčastnili v Galante na slávnostnom 

vyhodnotení 10. medzinárodnej výtvarnej súťaže Proti škodlivým závislostiam bez hraníc. Na 

slávnostnú vernisáž výstavy prác ich odprevadila vychovávateľka Eva Simonová. Domov sa 

vrátili s krásnymi zážitkami a hodnotnými darčekmi. Z príležitosti Dňa matiek dve oddelenia 

prekvapili mamičky s rozprávkami a s pesničkou. Malé darčeky pripravili všetky oddelenia.  

Na výtvarnú súťaž: Ľudské práva očami detí žiaci maľovali obrazy s rôznou výtvarnou 

technikou. 

V júni všetky oddelenia prekvapili otcov s milými darčekmi. Na jednom peknom slnečnom 

popoludní na chodník školy sme maľovali rôzne obrazy.  

 

Dosiahnuté úspechy žiakov ŠKD v školskom roku 2013/2014: 

Meno žiaka:        Súťaž:                                              Umiestnenie:   Meno vych.: 

Csilla Gyurkovics, 1.tr.    „ Pramienok”  –  Vzťah človeka k prírode   

-  celoslovenská výtvarná súťaž           1. miesto      Eva Simonová 

Anett Nagy, 1.tr.               „Pramienok”  –  Vzťah človeka k prírode  

-  celoslovenská výtvarná súťaž           2. miesto      Eva Simonová 

Lara Bogyó, 1.tr.                „Proti škodlivým látkam bez hraníc“ – 10. medzinárodná  

                                         výtvarná súťaž Galantského osvetového strediska 

                                                                                                    ocenená práca    Eva Simonová 

Nóra Varga                      „Proti škodlivým látkam bez hraníc“ – 10. medzinárodná  

                                         výtvarná súťaž Galantského osvetového strediska 

                                                                                                    ocenená práca  Anikó Mészáros 

Klaudia Simon, 1.tr.        Európa v škole  

                                         - CVČ Dunajská Streda                      ocenená práca  Eva Simonová            
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12 ŠKOLSKÁ KNIŽNICA 

Školská knižnica je súčasťou našej školy, ktorá poskytuje odbornú literatúru a encyklopédie 

na  vyučovanie rôznych predmetov.  

 

Školskú knižnicu tvoria učiteľská a žiacka knižnica. Učiteľskú knižnicu  

navštevujú  všetci pedagogickí pracovníci, ktorí si vypožičiavajú metodické príručky na 

vyučovanie svojich predmetov a odborné knihy potrebné pre svoj odborný rast. 

Žiacku knižnicu navštevujú  nielen  žiaci  z ročníkov 1.- 4., ale aj žiaci z ročníkov 5. – 9., a 

aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci.  

Činnosť žiackej knižnice je zameraná na zdokonalenie čitateľských zručností, na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti a na prehlbenie estetickej výchovy. 

Počas celého školského roku sa v knižnici organizujú mnohé aktivity na propagáciu literatúry: 

 1. Súťaže v prednese poézie a prózy 

 2. Pekná maďarská reč 

 3. Poznaj slovenskú reč! 

 4. Medzinárodný deň školských knižníc 

 5. Marec – mesiac kníh 

 6. Výtvarné súťaže 

 7. Vedomostné súťaže 

 8. Výročie narodenia slovenských a maďarských spisovateľov a básnikov  

13 PREHĽAD VÝSLEDKOV SÚŤAŽÍ A OLYMPIÁD 

Škola sa zapája do súťaží vedomostných v rámci jednotlivých predmetov, ktoré sú  

organizované a podporované MŠ SR. Zachovávame tradície a učíme žiakov k láske k 

materinskému jazyku. Naši žiaci sa úspešne umiestňujú v predmetových olympiádach 

športových súťaží v okrese, kraji i na Slovensku.  

 

 

P.č. Meno žiaka Trieda Súťaž Umestnenie Pedagóg 

1.  Gyurkovics Csilla  1. Pramienok výtvarná súť. 1. – celoslov. 

kolo 

Simon Éva 

2.  Nagy Anett  1. Pramienok výtvarná súť. 2. – celoslov. 

kolo 

Simon Éva 

3.  Bernáth Boglárka 8.A Kincskeresők  Orisko Éva 

4.  Janikovics 

Alexandra 

9.B Kincskeresők 

Dejepisná olympiáda 

 

4. – okr. kolo 

Orisko Éva 

5.  Németh Viktória 7. A lélek titkai – súťaž v rec. 

 

Kenguru – matematika 

Biblická súťaž 

Atletika –skok do diaľky 

Dejepisná súťaž /Sokorópátka/ 

 

Midocoolvolley 

 

1. 

 

Felv.-4. 

3 – okr. kolo 

2. – okr. kolo 

 

3. 

Egri Margit 

 

Németh Friderika 

Tompa V. 

Horváth Lajos 

Orisko Éva 

 

 

Horváth Lajos 

6.  Simon Patrik 6. Dejepisná olympiáda 

Európa v škole – slohová 

práca 

1. – okr. kolo. 

Ocenenie v 

okr. k. 

Orisko Éva 

Simon Bianka 
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Súťaž mladých záchranárov 

 

5. – okr.k. 

Mészáros Zs. 

7.  

 

Molnár Viktória 8.B Dejepisná olympiáda 

Súťaž mladých záchranárov  

5. – okr.k. 

5. – okr.k. 

Orisko Éva 

Mészáros Zs. 

8.  Varga Nóra 3. Tompa Mihály vers – és 

pr.verseny 

 

 

 

Bez hraníc/výtv. súťaž/ 

Zlaté pásmo – 

okr. kolo 

Krajské k.. – 

striebr. pásmo 

 

ocenená 

Egri Margit 

 

 

 

 

 

Mészáros Anikó 

9.  Simon Klaudia 1. Europa v škole – výtv. pr. 

Atletika – vytrvalostný beh 

Atletika – távolugrás 

vybíjaná 

Ocen. v okr. k. 

1.- okr. k. 

2.- okr. k. 

2.- okr. k. 

 

Simon Éva 

Simon Attila 

Simon Attila 

Simon Attila 

10.  Végh Bettina 5. Europa v škole – výtv. pr. 

 

vybíjaná 

Ocen. v okr. k. 

 

4- okr. kolo 

Sátor Tímea 

 

Simon Attila 

11.  Simon Attila 8.B Európa v škole – slohová 

práca 

 

Ocenenie v 

okr. k. 

 

Orisko Éva 

12.  Pálmay László 5. Biblická súťaž 3 – okr. kolo Tompa Veronika 

13.  Horváth Vivien 8.B Biblická súťaž 3 – okr. kolo Tompa Veronika 

14.  Gálffy Bence 8.B Pyitagoriáda 

Mat. olympiáda 

Kenguru 

2.- okr. kolo 

1.- okr. kolo 

1.- Horná zem.  

 

Németh Friderika 

15.  Bertók Viven 4 Rozprávková súťaž 6.- celoslov. 

K. 

Sátor Tímea 

16.  Szabó Dániel 3 Rozprávková súťaž 6.-obvodné k. Gálfy Andrea 

17.  Nagy Dániel 3 Rozprávková súťaž 6.-obvodné k. Gálfy Andrea 

18.  Nagy Fanni 3 Rozprávková súťaž  

Vybíjaná 

6.-obvodné 

k.2.- okr. kolo 

Gálfy Andrea 

Simon Attila 

19.  Puha Zsófia 3 Rozprávková súťaž  

Vybíjaná 

6.-obvodnék. 

4- okr. kolo 

Gálfy Andrea 

Simon Attila 

20.  Miklós Márk 2. Atletika – vytr.beh 

Atletika – 50 m 

Vybíjaná 

1.- okr. kolo 

1.- okr. kolo 

2.- okr. kolo 

Simon Attila 

Simon Attila 

21.  Pollák Károly 2. Atletika – skok do diaľky 1.- okr. kolo Simon Attila 

22.  Pollák Zsófi 2. Atletika – 50 m 

Atletika – hod krik. lopt. 

4. – okr. kolo  

3. – okr. kolo  

2.- okr. kolo 

2.- okr. kolo 

Simon Attila 

23.  Kucsera Rebeca 4. Atletika – hod krik. lopt. 

Minifutbal 

Rozprávková súťaž  

3. – okr. kolo  

4. – okr. kolo  

6. celošt. kolo 

Simon Attila 

Simon Attila 

Sátor Tímea 

24.  Puha Lilla 4. Atletika – hod krik. lopt. 

Minifutbal 

Vybíjaná  

Rozprávková súťaž  

2.- okr. kolo 

-4. – okr. kolo  

4. – okr. kolo  

6. celošt. kolo 

Simon Attila 

 

 

Sátor Tímea 

25.  Molnár Péter 4. Atletika – hod krik. lopt. 

Minifutbal 

Vybíjaná  

2.- okr. kolo  

4. – okr. kolo  

4. – okr. kolo  

Simon Attila 

26.  Bódis Ádám 3. Atletika – 50 m 

Vybíjaná  

3. – okr. kolo  

4. – okr. kolo 

Simon Attila 

27.  Bogyó Lara 1. Bez hraníc – výtvarná súťaž ocenená Simon Éva 

28.  Bernáth Kinga 8.B Simonyi Zsigmond helyesírási 

verseny /pravopisná súťaž/ 

3. – okr. kolo  

 

Orisko Éva 
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29.  Bölcs Vanessza 8.B Dejepisná súťaž/Sokorópátka/ 

Minifutbal 

3 

5. – okr. kolo 

Orisko Éva 

Horváth Lajos 

30.  Kállay Veronika 8.A Dejepisná súťaž/Sokorópátka/ 

 

3 Orisko Éva 

31.  Bódis Ádám 3. Minifutbal 4. – okr. kolo Simon Attila 

32.  Cseh Balázs 4. Minifutbal   

Vybíjaná 

4. – okr. kolo 

4. – okr. kolo 

Simon Attila 

33.  Kecskés Gergő 3. Minifutbal 4. – okr. kolo Simon Attila 

34.  Koczó Lázár 3. Minifutbal 

 Pytagoriáda 

4. – okr. kolo 

úspešný 

riešiteľ 

Simon Attila 

35.  Nagy Balázs 3. Minifutbal 

Vybíjaná 

4. – okr. kolo 

4. – okr. kolo 

Simon Attila 

36.  Nagy Dániel 3. Minifutbal   

Vybíjaná 

Súťaž mladých záchanárov 

4. – okr. kolo 

4. – okr. kolo 

Simon Attila 

 

Májovská R. 

37.  Németh Attila 4. Minifoci 

Kidobós 

4. – okr. kolo 

4. – okr. kolo 

Simon Attila 

38.  Bernáth Krisztián 3. Vybíjaná 2. – okr. kolo Simon Attila 

39.  Nagy Máté 2. Vybíjaná 2. – okr. kolo Simon Attila 

40.  Gálffy Gy. Kristóf 3. Vybíjaná 2. – okr. kolo Simon Attila 

41.  Tóth Erika 3. Vybíjaná  

Súťaž mladých záchanárov 

2. – okr. kolo Simon Attila 

42.  Kálmán Júlia 3. Vybíjaná 2. – okr. kolo Simon Attila 

43.  Bartal Dóra 2.. Vybíjaná 2. – okr. kolo Simon Attila 

44.  Kiss Levente 5. Vybíjaná 4. – okr. kolo Simon Attila 

45.  Mezei Ádám 5. Vybíjaná 4. – okr. kolo Simon Attila 

46.  Raduka Cintia 5.  Vybíjaná 4. – okr. kolo Simon Attila 

47.  Koday Veronika 3. Vybíjaná 4. – okr. kolo Simon Attila 

48.  Gálfy Dávid 9.A Minifutbal 

Atlétika-skok do diaľky 

2. – okr. kolo 

2. – okr. kolo 

Horváth Lajos 

49.  Pócs Zoltán 9.A Minifutbal 

Midicool volley 

2. – okr. kolo  

3. – krajské k. 

Horváth Lajos 

50.  Cséfalvay Attila 9.A Minifutbal 

Midicool volley 

2. – okr. kolo 

3.-krajské k. 

Horváth Lajos 

51.  Gálfy Máté 9.A Minifutbal 

Midicool volley 

2. – okr. kolo 

3.-krajské k. 

Horváth Lajos 

52.  Sátor Imre 9.A Minifutbal 

Midicool volley 

2. – okr. kolo 

3.-krajské k. 

Horváth Lajos 

53.  Nagy György 8.A Minifutbal 

Midicool volley 

Volejbal 

2. – okr. kolo 

3.-krajské k. 

4. – okr. kolo 

Horváth Lajos 

54.  Puha Gergely 9.B Minifutbal 

Volejbal 

2. – okr. kolo 

4. – okr. kolo 

Horváth Lajos 

55.  Mezei Patrik 9.A Minifutbal 

Volejbal  

2. – okr. kolo 

4. – okr. kolo 

Horváth Lajos 

56.  Lelkes Barnabás 8.B Volejbal  4. – okr. kolo Horváth Lajos 

57.  Bernáth Bálint 8.A Nyárasd Cup 1. Horváth Lajos 

58.  Csambál István 8.B Volejbal 4. – okr. kolo Horváth Lajos 

59.  Hodossy Ákos 8.A Volejbal 4. – okr. kolo Horváth Lajos 

60.  Méry Márk 8.B Volejbal 4. – okr. kolo Horváth Lajos 
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61.  Kucsera Szilárd 9.A Midicool Volley 3.-krajské k. Horváth Lajos 

62.  Karácsony 

Dominika 

7. Hádzaná 

volejbal 

Midicool Volley 

Minifutbal  

4. – okr. kolo 

2. – okr. kolo 

2. – okr. kolo 

5. – okr. kolo 

Horváth Lajos 

63.  Egri Csilla 9.A Hádzaná 

volejbal 

Midicool Volley 

Minifutbal  

4. – okr. kolo 

2. – okr. kolo 

2. – okr. kolo 

5. – okr. kolo 

Horváth Lajos 

64.  Csóka Dóra 9.B Hádzaná 

volejbal 

Midicool Volley 

Minifutbal  

4. – okr. kolo 

2. – okr. kolo 

2. – okr. kolo 

5. – okr. kolo 

Horváth Lajos 

65.  Papik Barbara 7. Hádzaná 

volejbal 

Midicool Volley 

4. – okr. kolo 

2. – okr. kolo 

2. – okr. kolo  

Horváth Lajos 

66.  Patócs Bernadett 7. Hádzaná 

Biblická súťaž 

4. – okr. kolo  

3.-okr. kolo 
HorváthLajos 

Tompa Veronika 

67.  Nagy Dóra 7. Hádzaná 

Midicool Volley 

 

4. – okr. kolo 

2. – okr. kolo 

Horváth Lajos 

68.  Jókai Leila 6. Hádzaá 

Vybíjaná 

Atletika- vytr. beh 

Výtvarná súťaž 

2. – okr. kolo 

2. – okr. kolo 

5. – okr. Kolo 

ocenená 

Horváth Lajos 

 

Molnár Erika 

69.  Ibolya Csilla 7. Hádzaná 

Minifutbal 

4. – okr. kolo 

5. – okr. kolo 

Horváth Lajos 

70.  Pál Beáta 7. Hádzaná 

 

4. – okr. kolo Horváth Lajos 

71.  Lénárt Veronika 7. Hádzaná 

Volejbal 

Biblická súťaž 

4. – okr. kolo 

2. – okr. kolo 

3. – okr. kolo 

Horváth Lajos 

Tompa V. 

72.  Szabó Franciska 9.B Nyárasd Cup 2. Horváth Lajos 

73.  Horváth Vivien 8.B Minifutbal 

 

5. – okr. kolo Horváth Lajos 

74.  Mezzei Réka 9.A  Volejbal 

Mindicool Volley 

Minifutbal 

2. – okr. kolo 

2. – okr. kolo 

5. – okr. kolo 

Horváth Lajos 

75.  Molnár Melinda 9.A  Volejbal 

Mindicool Volley 

Minifutbal 

2. – okr. kolo 

2. – okr. kolo 

5. – okr. kolo 

Horváth Lajos 

76.  Lőrincz Judit 7. Volejbal Volejbal Horváth Lajos 

77.  Koller Michaela 8.A Minifutbal 5. – okr. kolo Horváth Lajos 

78.  Sidó Viktória 

 

5. Vybíjaná 4. – okr. kolo Horváth Lajos 

79.  Gálfy Emese Anna 6. Vybíjaná 

Súťaž mladých záchranárov 

4. – okr. kolo Horváth Lajos 

Mészárosová 
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Zuzana 

80.  Mocsonoky Dóra 5. Vybíjaná 4. – okr. kolo Horváth Lajos 

81.  Kalmár Friderika 6. Vybíjaná 4. – okr. kolo Horváth Lajos 

82.  

 

 

Lancz Veronika 6. 

 

 

 

Vybíjaná 4. – okr. kolo Horváth Lajos 

83.  Virágh Barbara 6. Vybíjaná 4. – okr. kolo Horváth Lajos 

84.  Kovács Daniela 6. Vybíjaná 4. – okr. kolo Horváth Lajos 

85.  Molnár Frigyes 5. Pytagoriáda Úspešný 

riešiteľ 

Simon Attila 

 

14 Aktivity a prezentácia na verejnosti 

MŠ 

október Moja obľúbená hračka 

Cieľ: vedieť podeliť sa 

o svoju obľúbenú hračku 

Každé dieťa( aby mu bol uľahčený vstup do MŠ) si 

prinieslo do MŠ svoju obľúbenú hračku. Najprv 

o nej porozprávalo, opísalo ako sa hračkou hráva 

a v konečnom dôsledku ju požičalo kamarátovi. 

November Slávíček v MŠ 

Cieľ: Spoznať a naučiť sa 

ľudovú alebo modernú 

pieseň 

 

Deň hudby 

December 

 

 

 

 

 

 

Vianočné posedenie 

Mikulášska nádielka 

Cieľ:Zoznámiť deti 

s tradíciou obdarovania, 

vedieť urobiť radosť 

iným Vôňavá škôlka - 

pečenie 

Medovníkov 

Cieľ:  Oboznámiť deti 

s tradíciami Vianoc. 

Deti sa zoznémili s postavou Mikuláša. Predviedli 

svoje vedomosti v speve, v tanci, v prednese, 

v dramatizácií. Získavali sebavedomie a nebojácny 

prejav pri vystupovaní. 

 

 

Deti predviedli svoje zručnosti pri manipulácii 

s cestom a tvorivosť pri zdobení medovníkov. 



Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s VJM – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, 
Hlavná 193, 930 02 Orechová Potôň - Diósförgepatony 

www.moriczai.edupage.org 
 

Január  

 

 

 

Zdravý = úsmev 

 

 

Návšteva prvákov 

Cieľ: Zoznámiť sa 

s prostredím základnej 

školy 

Deti získavali vedomosti a zručnosti správnej 

starostlivosti o zuby. Dr.Feldmárová 

 

Deti sa zoznámili so školským prostredím, stretli sa 

so svojimi kamarátmi školákmi i s pani učiteľkami, 

zoznámili sa s činnosťou počas 

vyučovania,vypočuli si čítanie a pozorovali činnosť 

žiak-učiteľ pri počítaní matematických príkladov. 

Pri telesnej výchove deti v športových hrách 

prejavili svoju šikovnosť, obratnosť, zdatnosť. 

 

Február  Karneval a súťaže 

Cieľ: Prejavovať radosť 

a vedieť sa spontánne 

zabávať pri spoločnej 

aktivite.  

Deti spontánne prejavovali radosť zo zábavného 

podujatia, svoje schopnosti pohybovej improvizácie 

hudby, deti si rozvíjali fantáziu pri prežívaní 

rozprávkových hrdinov, uvoľnili a tesili sa zo 

spontánnej zábavy, hier a predstavovania masiek 

Marec  Knižnica  

Cieľ: Oboznámiť sa 

s priestormi, systémom 

knižnice a jej významom. 

Deti sa oboznámili s knižnicou – miestom 

požičiávania kníh, usporiadania kníh v regáloch 

podľa priezviska autora, so systémom požičiavania. 

Apríl  Deň zeme – aktivity  

Cieľ: Prejaviť vzťah 

a ochranárské postoje 

k prírodnému prostrediu. 

Deti sa dozvedeli zaujímavosti o prírode, pochopili 

rôzne javy v širších súvislostiach. Zážitkovou 

formou mali deti možnosť vyskúsať a prežiť 

novonadobudnuté poznatky. Csibova 

K.vypracovaná 

Máj Deň matiek v MŠ , 

v kultúrnom dome 

Cieľ: Vedieť prejaviť city 

nadšenie v tanci, 

v básni,piesni,dramatizácii 

Deti všetkých vekových skupín mali možnosť 

odprezentovať v slávnostnom vystúpení svoju lásku 

a pozitívny vzťah k svojim mamám a starým 

mamám Deti vo svojom tanci, speve, recitácii, 

dramatizácii uplatňovali vzájomné vzťahy medzi 

deťmi, rodičmi a starými rodičmi, súrodencami 

a materskou školou 

Jún 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boli sme v divadle 

v Dunajskej Strede 

Cieľ: Zoznámiť deti 

s rôznymi umeleckými 

žánrami 

Princezná so zlatou 

hviezdou 

O rybárovi a rybke 

Výlet do Györu 

Cieľ: Poznávať zvieratá 

v ZOO. 

Ugri-Bugri park 

Rozlúčka s MŠ 

Cieľ: Vyjadriť svoje city 

k materskej škole 

Divadelné rozprávky priniesli deťom veľa pekných 

zážitkov. Deti spoznávali rôzne umelecké žánre 

prostredníctvom rozprávok, príbehov. 

DMT 

 

 

 

 

Návšteva ZOO , dei spoznávali zvieratá v ZOO, ich 

charakteristické znaky 

 

 

Rozlúčková slávnosť budúcich školákov 

s materskou školou, s deťmi a zamestnancami sa 

uskutočnila v slávnostnej atmosfére, deti si 
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uvedomili významný medzník vo svojom živote- 

nástup do základnej školy. Školáci si pripravili 

kultúrny program, mali slávnostne prestretý stôl. 

Školákom boli odovzdané spomienkové darčeky 

a osvedčenia. 

 

ZŠ 

Škola sa prezentuje na verejnosti svojou kvalitnou výchovno-vzdelávacou činnosťou, bohatou 

mimoškolskou činnosťou a tradičnými aktivitami. 

 Náučno-poznávacie zájazdy žiakov /Budapešt,  Viedeň,  Bratislava,  Pannonhalma, 

Győr/ 

 Vystúpenia žiakov na kultúrnych podujatiach, súťažiach. 

 Prezentácia krúžkových činností 

 Slávnostný zápis prvákov, stretnutie s rodičmi 

 Deň detí 

 Vianočný program žiakov školy 

 Spolupráca s inštitúciami a organizáciami - Csemadok, CVČ, CPPPaP, Zväz 

maďarských pedagógov na Slovensku, 

 Vystúpenia folklórneho súboru Diócska a speváckeho zboru 

 Divadelné predstavenia pre deti ZŠ a MŠ 

 Aktivity ku Dňu Zeme, detí, matiek 

 Maškarný ples - karneval pre deti 

 Vianočný program 

 I. Móriczove dni  

 Dni otvorených dverí v ZŠ 

Sviatok hudby 

V našej škole venujeme hudobnej výchove veľkú pozornosť. Dňa 1. Októbra vždy oslavujeme 

Deň hudby. V rámci nej žiaci našej školy privítali škôlkarov kultúrnym programom. 

Tohtoročné hudobné slávnosti nám všetkým priniesli radosť. 

Interaktívny deň dopravy pre detí na Slovakiaringu 

Predísť nehodovosti detí bol cieľom stretnutia našich žiakov 3. a 4. ročníka s odborníkmi na 

dopravu. Po praktickom výcviku každý žiak dostal darček v podobe bezpečnej vesty, tašky 

a pexeso.  

Tekvica všade 

Aj v tomto školskom roku sme usporiadali tradičný festival tekvíc. Rodili sa krásne tvorby 

z donesených tekvíc. Deti boli obdarované zo strany rodičov rôznymi sladkosťami. 

Poznajme umelecký svet – potulovanie v umeleckom svete 
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Žiaci I. stupňa našej školy navštívili výstavu umeleckých diel mentálne postihnutých 

v Žitnoostrovskom múzeu. Zaujala ich aj stála výstava ľudového folklóru a starožitnosti. 

Oboznámili sa aj nástrojmi na umývanie zlata z dávnych čias. Podarená návšteva bola 

ukončená v centre voľného času v Dunajskej Strede. 

Odovzdanie štipendií Rákócziho spolku 

14. novembra boli odovzdané zápisné štipendia Rákócziho spolku rodičom. Cieľom tejto 

akcie je budiť záujem rodičov o školy s vyučovacím jazykom maďarským. Naši žiaci privítali 

vzácnych hostí pekným kultúrnym programom. 

Netipická hodina biológie 

Dňa 15.11. 2013 naši piataci boli hosťami Strednej školy rozvoja vidieka v Dun. Strede na 

výstave malieb o vodách, lesoch a tam žijúcej zverí a rastlín.  

Adventský veniec 

Žiaci našej školy zhotovili adventské vence na blížiace sa Vianoce. Podujatie prebehlo 

v radostnom ovzduší. 

Závet Karesza 

Pán Gáspár z Budapešti mal ohromujúcu prednášku o drogách. K prednáške pridal aj 

dokumentárny film pod názvom Závet Karesza. Na žiakov citovo veľmi zapôsobil prípad 

mladého človeka a jeho otca. 

Mikuláš v škole 

6. decembra sme privítali milého Mikuláša. Mikuláš a jeho sprievod navštívili všetky triedy 

školy a deťom rozdávali sladkosti. Deti ich privítali spevom a básničkami. Prisľúbili, že budú 

veľmi dobré. 

Zber vrchnákov flakónov  

Žiaci nultej triedy a tretiaci vyzbierali hromadu vrchnákov na pomoc ťažko chorého 

chlapčeka zo Žitného ostrova. 

Medové dni v školskom klube 

Tretiaci na privítanie Vianoc piekli medové koláče a rôzne dobroty. 

Vianoce Misiho Nyilasa 

V rámci programu Vianoce Misiho Nyilasa žiaci 1., 2. a 3. ročníka pripravili darčeky pre deti 

zo sociálne slabších rodín tak u nás, ako aj mimo našej krajiny. 

 I. Dni Móricza 
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18. dec. 2013 v našej škole sme usporiadali I. Dni Móricza v rámci programu Zlatá záhrada 

pre žiakov druhého stupňa. S podujatím sme uctili pamiatku Zsigmonda Móricza. Popri 

zaujímavej prednáške kultúrny súbor našej školy sa predstavil aj úryvkom z muzikálu Légy jó 

mindhalálig /Buď dobrý až do smrti!/. Dňa 19. Decembra v rámci predvianočnej slávnosti 

sme na slávnostnom obede stretli našimi bývalými pedagógmi. O kultúrny program sa 

postarali naši talentovaní žiaci. 

Benefičný koncert  

Hosťom dobročinného koncertu usporiadaného obecným úradom v spolupráci našou školou 

bola Sisa Lelkes Sklovská, významná slovenská speváčka. Sklovská spievala spoločne so 

speváckym zborom našej školy. Nadšené obecenstvo ich prijalo dlhotrvajúcim aplauzom. 

Škôlkari v škole 

Dni 16. a 17. január boli slávnostné pre našich škôlkarov, keď pri návšteve školy ich privítali 

naši žiaci a pedagógovia bohatým programom. Spoločne hrali, maľovali, spievali a robili 

ručné práce. Oboznámili sa so životom našej školy, z čoho boli veľmi nadšení. 

Zápis do 1. ročníka 

Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2014/2015 sa uskutočnil 31. januára 2014. Slávnostný príhovor 

mala riaditeľka školy, Mgr. Anikó Fekete. Naši žiaci privítali milých prítomných kultúrnym 

programom. V rámci nej budúci prváčikovia mohli vyskúšať svoje zručnosti v rôznych 

ručných prác. Všetci sa pripájali s radosťou a veľkým oduševnením. Podujatie sa uskutočnilo 

v radostnej atmosfére. Príjemne sa cítili v nej tak deti ako aj ich rodičia. Na školský rok 

2014/2015 bolo zapísaných 19 detí.  

Ples rodičov  a priateľov školy 

15. februára 2014 sa uskutočnil ples rodičov a priateľov školy. Hlavným programom plesu 

bolo vystúpenie žiakov, absolventov kurzu: Môj prvý ples. O dobrú hudbu sa postarala kapela 

Rondo. Vážených hostí čakalo príjemné prostredie v krásne vyzdobenej sále, plnými 

dobrotami na stoloch. Bolo prítomných 270 hosťov. Vďaka sponzorom čakalo hostí 70 

hodnotných cien vylosovaných v rámci tomboly. Vyslovujeme vďaku organizátorom, najmä 

predsedovi združenia rodičov školy a jej predstavenstvu, ktorí pri organizovaní úspešného 

podujatia nezištne pomáhali. 

Lyžiarsky výcvik 

Dňa 17.02.2014- 21.02.2014 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik našich žiakov ZŠ s MŠ 

Zsigmonda Móricza s VJM. 

Lyžiarskeho výcviku /ďalej len LV/ sa zúčastnilo 32 žiakov, z toho 10 nelyžiarov a 22 

lyžiarov. Už z týchto čísel je čitateľné, že práca bola náročná, hlavne prvé dva dni, keď sme 

potrebovali naučiť základy. Žiaci boli rozdelení do troch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti.    

Cieľ  bol : 
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-vedieť zjazdiť terén oblúkmi z pluhu, z rozšírenej stopy, pre tých talentovaných,  základným 

carvingovým oblúkom 

-  zdokonalenie zjazdu lyžiarskych zručností – vedieť zjazdiť terén so správnym držaním tela  

 Už na prvý deň získavali zručnosti v ovládaní lyží a učili sa  oblúky v pluhu. Ešte v 

pondelok  zvládli jazdu na  vleku a zdokonaľovali sa v oblúkoch, každý podľa individuálnych 

zdatností.  Šikovnejší  lyžiari prešli na veľký vlek a  k oblúkom pridávali rôzne akrobatické 

prvky na zdokonalenie lyžiarskych zručností. Zároveň to bola príprava na záverečné 

preukázanie zvládnutia lyžovania a splnenie cieľa. Vo štvrtok v popoludní sa lyžovali deti 

voľne, v piatok už to nebolo povinné. Ako najlepších žiakov  hodnotíme:                                                                                                                        

chlapci: Máté Gálfy, András Süli, Attila Simon, István Csambál a Kristóf Végh 

 dievčatá: Csilla Egriová, Réka Cséfaiová, Nikoletta Szabó, Vivien Horváthová, Judita 

Lőrincová , Vanessza Bölcsová. 

               Vyhodnotenie LV sa uskutočňovalo každý deň počas výcviku v skupinách, ale aj na 

povečernejších nástupoch priebežne, formatívne  pri ukončení LV s odovzdávaním diplomov, 

medailí a vecných odmien. Využité bolo aj sebahodnotenie žiakov. 

Ubytovanie bolo poskytnuté v Penzióne pod Sitnom v Počúvadle. S ubytovaním, ako aj so 

stravou a personálom sme boli veľmi spokojní. . Na lyžiarskom teréne pri penzii neboli dobré 

podmienky na lyžovanie. Podmienky na lyžovanie na lyžiarskom stredisku Salamandra Resort 

boli veľmi dobré. Lyžiarsky výcvik ukončilo 31 žiakov. Jedného žiaka / B. Lelkes / zobrali 

domov rodičia ešte vo štvrtok predpoludní kvôli chorobe  Zraneniam sa medzi deťmi nedošlo.  

Posledný večer prebehlo záverečné vyhodnotenie LV a odovzdávanie cien víťazom v 

lyžovaní. Ceny sa odovzdali aj tým, ktorí boli najšikovnejší v udržiavaní čistoty na izbách 

a na turnaji v stolnom tenise. Žiaci boli s lyžiarskym výcvikom spokojní.    

Vedúci lyžiarskeho výcviku bol Mgr. Attila Simon. 

Fašiangová veselica 

Dňa 21. februára 2014 sme usporiadali pre našich žiakov fašiangovú veselicu. Na krásne 

vyzdobenej chodbe školy našich detí privítala riaditeľka škola a po nej mal hlavnú úlohu DJ 

a dobrá zábava. Zaujal nás defilé najrôznejších maškarných oblekov a maškár. Po otváracom 

tanci veselica pokračovala tanečnou hrou. Naši žiaci sa veselo zabávali pri dobrej hudbe.  

Spomienka na 15. marec 1848 

15. marec je jeden z najväčších sviatkov maďarského národa. Tento deň je symbolom 

slobody. Naši žiaci aj v tomto roku uctili pamiatku hrdinov 166. výročie revolúcie za slobodu. 

Slávnosť sa konala v miestnom kultúrnom dome.  

Dni Kutassyho v Sokorópátke 

Dňa 14. Marca naša partnerská škola v Sokorópátka usporiadala literárno-historicú súťaž, na 

ktorom trojčlenné družstvo našej školy skončila na peknom treťom mieste. 

Otvorené dni 
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Dňa 4. Apríla sme usporiadali otvorené dni pre štvrtákov a ich rodičov okolitých škôl, v rámci 

čoho rodičia mohli oboznámiť vyučovaco-výchovnými činnosťami v našej inštitúcii, sledovali 

otvorené hodiny a oboznámili sa prácou odborných krúžkov. Výtvarné a projektové práce 

nadaných žiakov sme vystavili v predsieni školy. Rodičia mohli vidieť aj športové činnosti 

našich detí. Deti im predviedli rôzne športové hry v dobre vybavenej telocvični. 

Veci sa menia – básne sú večné 

11. apríla 2014, deň narodenia Attilu Józsefa, významného maďarského básnika, sme 

usporiadali Deň poézie. Spomínali sme na básnika a spoločne sme recitovali jeho báseň: 

Mama 

Stretnutie s bežcom maratónu, Péterom Hodossym 

V rámci Týždňa poézie sme privítali Pétera Hodossyho, významného maratónskeho bežca 

z nášho okresu, ktorý deťom prednášal o svojom športovom kariére. Prednášku dokumentoval 

aj fotografmi. Bolo to veľmi úspešné a zaujímavé stretnutie.  

Deň Zeme 

Program dňa bol zameraný na ochranu prírody. Žiaci dostali desiatu v rámci programu 

„Zelený bufet“. Písali aj verše a piesne o prírode a zdravého života. Podľa tried pripravili 

plakáty o zelenom svete, zbierali odpadky a vysádzali kvety. Do programu sa zapojili aj naši 

hostia, členovia Združenia mentálne postihnutých. Mladí ochranári prírody boli odmenené 

veľkou tortou. 

Móka Miki a jeho kamaráti 

27. marca mladší žiaci navštívili Divadla Jókaiho v Komárne a výborne sa zabávali na 

predstavení „Móka Miki a jeho kamaráti“. Bola to náučná veselohra. 

Deň matiek 

Žiaci našej školy privítali v miestnom kultúrnom dome milé mamičky a staré mamy krásnym 

kultúrnym programom a malými darčekmi. Sála kultúrneho domu bola zaplnená do 

posledného miesta vďačným obecenstvom. 

Akadémia rodičov 

Psychologička z Maďarska Kulcsárová /Panni néni/ mala veľmi zaujímavú prednášku na 

tému: „Učiť sa, môže byť aj radosťou“. 

Deň detí 

Naša škola aj v tomto školskom roku v spolupráci s rodičovským združením oslávila Deň 

detí. Dopoludní žiaci našej školy navštívili dunajskostredské slávnosti spojené bohatým 

programom. Popoludní program pokračoval na miestnom futbalovom ihrisku športovými 

hrami pedagógov, rodičov a žiakov. Vydarený deň sme uzavreli posedením pri vatre. 
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Plavecký výcvik 

Plavecký výcvik sa uskutočnil v dňoch od 12.06.2014 do 17.06.2014 v Thermalparku 

v Dunajskej Strede. 

Počet účastníkov:  Inštruktori a pedagogický dozor: 3 

    Žiaci: 20 

Pred plaveckým výcvikom žiaci boli oboznámení bezpečnostnými predpismi a správania na 

plaveckom výcviku. Žiaci 10 dní pred plaveckým výcvikom boli riadne poučení o bezpečnosti 

a ochrane zdravia účastníkov plaveckého výcviku. /zodp. Mgr. Horváth Ľudovít/  

Boli zabezpečené nasledovné doklady:  

1. Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka a informovaný súhlas zákonného zástupcu 

žiaka.  /zodp. triedne učiteľky 6. triedy, Kosztolánszká Malvína, Mgr.  

2. Správa o finančnom zabezpečení plaveckého výcviku vypracovala a riadila triedna 

učiteľka.   

3. Hospodárenie so finančnými prostriedkami, a to príjmy a výdavky, príp. vrátené 

prostriedky žiakom sú dokladované: vstupné, výdavky na dopravu. /zodp. tr. učiteľka Mgr. 

Kosztolánszka M./ 

4. Vyhlásenie rodiča /zák. zástupcu/ 

Priebeh plaveckého výcviku 

Na plaveckom výcviku sa neudiali žiadne mimoriadne udalosti. Nikto z účastníkov nemal 

žiadne zranenie a nedošlo žiadnemu vážnejšiemu zraneniu. Na plaveckom výcviku bol 

dodržaný denný režim podľa plánu plaveckého výcviku.  

Prvé dva dni prebehli podľa plánu plaveckého výcviku v krytej plavárni, kde žiaci začali 

základným výcvikom , oboznámenie sa  s vodným prostredím, základnými plaveckými 

spôsobmi. Pracovali sme v s dvoma skupinami – plavci a neplavci. Tretí deň s ohľadom na 

zlepšené počasie záverečný výcvik sa uskutočnil dodržaním denného režimu vo vonkajšom 

bazéne Thermalparku. Ostatné dva dni výcviku sa uskutočnili vo vonkajších bazénoch 

strediska.             

 V posledný deň výcviku sa uskutočnili plavecké preteky, kde bola overená plavecká 

gramotnosť žiakov. Žiaci súťažili disciplinovane a môžeme konštatovať, že žiaci sa naučili:   

 základné hygienické pravidlá a pravidlá otužovania sa 

 vedia správne vykonať a prakticky ukázať základné plavecké pohyby zvoleného 

plaveckého spôsobu 

 vedia vysvetliť základné pravidlá plaveckých pretekov, názvy plaveckých spôsobov 

 pochopili zdravotný význam plávania 

 ovládajú bezpečnosť  pri plávaní a pohybe v bazénoch a  v ostatných priestoroch 

kúpaliska, prípadne pri vode vo voľnej prírode. 

Plavecký výcvik splnil svoje výchovno-vzdelávacie poslanie. 
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Slávnostný záver školského roka 

Na slávnostnom ukončení školského roka najlepší žiaci z predmetových olympiád 

a športových súťaží boli odmenení hodnotnými knihami. Boli odovzdané riaditeľské 

a triednické pochvaly za najlepšie študijné výsledky. 

Letné dobrodružstvá v škole 

Žiaci, ktorí sa rozhodli stráviť prvý týždeň letných prázdnin s nami, čakali nezabudnuteľné 

zážitky.  

15 Projekty 

Projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

Dňa 21.11.2013 bol schválený národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému 

regionálneho školstva. Cieľom Projektu je vybudovanie a vytvorenie elektronického 

vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie 

a vybavenie digitálnych tried a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho 

vzdelávania pedagogických pracovníkov. Vďaka Projektu MŠ získala interaktívnu tabuľu, 

notebook, farebnú tlačiareň. Škola získala interaktívnu tabuľu, notebook, WiFi router a 20 

tabletov PC s obalmi. 

Projekt bol schválený. 

 

Projekt: Aktivizujúce metódy vo výchove 

Cieľom Projektu je skvalitnenie vzdelávania pedagogických zamestnancom v oblasti 

výchovy, pričom sa špecializuje na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód 

vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami. 

Projekt bol schválený. 

 

Projekt: Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety 

Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných školách 

s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Naša škola získala v rámci Národného 

projektu interaktívnu tabuľu, notebook so softvérom a ozvučenie učebne. 

Projekt bol schválený. 

 

Projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-

patologických javov v školskom prostredí 

Národný projekt je realizovaný  pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. Cieľovými skupinami národného projektu sú žiaci základných škôl so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, psychológovia, špeciálni 

pedagógovia, výchovní poradcovia pracujúci v základných školách a v zariadeniach 

výchovného poradenstva a prevencie, vybraní rodičia a zamestnanci verejnej a štátnej správy. 
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Prioritným zameraním národného projektu je zvýšenie zamestnateľnosti a efektívna príprava 

žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej “ŠVVP”) 

pre trh práce, prevencia pred nezamestnanosťou podporou kariérového poradenstva v zmysle 

programového vyhlásenia vlády. 

Projekt bol schválený. 

 

Projekt: Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 – 

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov /English is fun/ 

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (mobilitný projekt) je decentralizovanou aktivitou  

koordinovanou národnými agentúrami. Mobilitné projekty realizované v rámci KA1 ponúkajú  

možnosť vzdelávacím inštitúciám, aby vyslali svojich študentov/žiakov alebo pedagogických  

zamestnancov do zahraničia za účelom ich ďalšieho osobného a odborného rozvoja,  

nadobudnutia a zlepšenia odborných kompetencií, a tým prispieť k rozvoju, modernizácii  

a internacionalizácii vzdelávacej inštitúcie. 

Projekt nebol schválený. 

 

Projekt: Studňa Európy 

Naša škola v projekte Studňa Európy, ktorý je zameraný na ochranu vodohospodárskej oblasti 

Žitného ostrova je aktívnou a tvorivou školou, preto Žitnoostrovské osvetové stredisko 

odovzdalo  Pamätnú plaketu a ďakovný list vedeniu školy. Program je celoročný a naplnený 

množstvom ochranárskych aktivít. Aj naša škola každoročne organizuje deň Zeme. Tento rok 

sme k práci v exteriéroch predali aj poučné premietanie environmentálnych filmov. Počas 

roka sme venovali separovanému odpadu a zbierali sme hlavne zvlášť papier, ale aj použité 

batérie, ktoré sú zvlášť nebezpečným odpadom v prírode. Staráme sa nielen o okolie školy ale 

budujeme si aj živé kútiky priamo v triedach.   Našim cieľom nie je len zbierať odpad vo 

svojom bezprostrednom okolí, ale oveľa dôležitejšie je naučiť sa viac „nezahadzovať“... Je 

nutné sadiť stromy, kríky, kvety ale oveľa dôležitejšie je pestovať tie, ktoré v našom okolí 

živoria. Našim cieľom je budovať nové environmentálne vedomie v spoločnosti. 

Koordinátorkou je učiteľka Mgr. Éva Orisko. 

Projekt: Školské ovocie 

Spoločnosť Boni Fructi v rámci programu školské ovocie zabezpečuje pre žiakov ovocie a 

100% jablkovú šťavu. Školské ovocie je zriadený a spolufinancovaný Európskou úniou. 

Projekt: Tanuljunk az Új Szóval! 

Naša škola sa viackrát zapojila do projektu „Tanuljunk az Új Szóval!“, kde žiaci dostanú 

zadarmo pracovné zošity pre vypísané dané predmety. V rámci tohto projektu sa uskutoční aj 

dopravná výchova našich žiakov. 

Projekt INFOVEK– Cieľom projektu je  prostredníctvom informačných a komunikačných 

technológií premeniť tradičnú školu na modernú, globálnu školu tretieho tisícročia. 
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16 Materiálno-technické podmienky 

MŠ 

V rámci spolupráce združenia rodičov a vedenia školy nám bolo preukázané 2000 € na 

doplnenie a vynovenie zariadenia MŠ. Nakúpili sme nový nábytok, ako postielky, stoly, 

stoličky a iný doplnkový nábytok. V rámci bezpečnostných opatrení bolo zriadené 

signalizačné zariadenie. Máme vybudovaný veľmi úspešný partnerský vzťah s vedením 

Slovakiaringu. V rámci hmotnej podpory z ich strany sme získali nové učebné pomôcky 

a hračky pre škôlkarov. Zapojili sme sa do Projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému 

regionálneho školstva, ktorý bol schválený. MŠ získala interaktívnu tabuľu, notebook, 

farebnú tlačiareň. 

ZŠ 

Škola je dobre vybavená učebnými pomôckami, ktoré sa snažíme stále dopĺňať. Učitelia majú 

možnosť na vyučovacích hodinách využívať modernú didaktickú techniku IKT. V školskom 

roku 2012/2013 bola novo zariadená učebňa informatiky a jazykové laboratórium s modernou 

interaktívnou tabuľou.  

Prínosom pre školu bol aj materiálno-technická podpora projektu Aktivizujúce metódy vo 

výchove a Moderné vzdelávanie, Získali sme dve interaktívne tabule, dataprojektory, 

notebookov, 20 tabletov PC s obalmi, Wifi router, ozvučenie učebne. 

 V tomto školskom roku s pomocou rodičovského združenia sme vybavili nábytkom štyri 

triedy. Boli opravené školské tabule a vymenené opotrebované okná na toaletoch žiakov 

a kabinetov. V rámci bezpečnostných opatrení bolo zriadené signalizačné zariadenie 

v jazykovej učebni.  

Triedy sú pravidelne maľované a upravované . Nástenky v triedach sú obnovované žiakmi 

pod dohľadom pedagógov. Estetický vzhľad interiéru školy a tried je zabezpečovaný 

výzdobou a nástenkami, o ktoré sa pravidelne starajú pedagógovia školy. Škola má vlastnú 

kuchyňu a jedáleň. Kuchyňa sa postupne modernizuje. Naša škola pravidelne dopĺňa fond 

učebných pomôcok a didaktickej techniky tak, aby zodpovedali súčasným potrebám a 

požiadavkám kladeným na moderné vzdelávanie. 

V rámci odborného rozvoja školy bola zriadená odborná miestnosť pre špeciálnopedagogickú 

poradňu. 

Areál školy je pekne upravený.  Súčasťou školy je aj telocvičňa, v areáli školy sa nachádza aj 

multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom, futbalové ihrisko, školský dvor. Pre žiakov je k 

dispozícii aj žiacka knižnica. 

Naďalej bude potrebné hľadať sponzorov a iné zdroje na modernizáciu vyučovania.  
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17 Finančné a hmotné zabezpečenie 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy v 

školskom roku 2013/2014 

 
prenesená kompetencia originálna kompetencia 

Položka 

čerpanie 

rozpočtu za 09-

12/2013 

čerpanie 

rozpočtu za 01-

08/2014 

čerpanie 

rozpočtu za 09-

12/2013 

čerpanie 

rozpočtu za 01-

08/2014 

Platy a odvody do poisťovní      132 559,35          196 348,57            50 774,29            77 345,14     

Elektrina, plyn        10 129,75            16 141,31               4 496,70            10 136,18     

Telefonne poplatky, poštovné              589,53                  979,39                  167,77                  305,07     

Cestovné náhrady              386,31                  247,31                           -                             -       

Materiál, učebné pomôcky        15 741,62               5 749,15                  251,82                  122,15     

Údržby, rekonštrukcie, 

modernizácie           4 713,24               2 566,63                    39,32                  962,66     

Služby                       -                 5 675,42               2 471,60               1 201,70     

Odchodné, náhrada príjmu              204,40                  383,77               1 464,13                  357,82     

Dotácie pre deti zo SZP           2 106,86               3 730,11                           -                             -       

Spolu      166 431,06          231 821,66            59 665,63            90 430,72     

 

18 Plnenie stanoveného cieľa 

Všetky ciele školy vyplývajúce z koncepčného zámeru a plánu práce školy boli splnené. 

Všetci žiaci 9. ročníka boli rozmiestnení väčšinou podľa svojich predstáv. Inovovali sme 

interiér a exteriér školy. Naďalej sa úspešne umiestňujú naši žiaci v súťažiach a olympiádach 

v okrese, kraji i na Slovensku. Zlepšuje sa spolupráca s rodičmi, vzťah učiteľ a žiak. 

Plnenie stanovených cieľov v školskom roku 2013/2014 podľa POP: 

Všeobecné úlohy: 

1) Uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými 

školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt; 

vlastenectva a občianskej zodpovednosti; na rozvíjanie komunikácie v štátnom a materinskom 

jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti 

a tolerancie. 

 

 V školskom roku 2013/2014 sme výchovu a vyučovanie viedli na základe výchovy k 

ľudským právam a právam dieťaťa. Snažili sme sa o vytvorenie priaznivej atmosféry v 

triedach, pedagogickom kolektíve, rozvíjali sme vzájomnú dôveru, rešpekt, toleranciu 

a porozumenie. 
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2) Zvýšiť kvalitu školy tým, že škola vytvorí pre dieťa/žiaka prostredie na vyučovanie 

s informačnými a komunikačnými technológiami pre využitie vo vedomostnej spoločnosti 

a prostredníctvom nich optimalizuje podmienky aj pre celoživotné vzdelávanie.   

 

 Pedagógovia využívajú IKT technológie pri motivácii žiakov, na škole prebieha 

vyučovanie formou prezentácií vo všetkých predmetoch a projektové vyučovanie. Rozšírili 

sme hodinovú dotáciu predmetu informatika, zapojili sme žiakov do tvorby projektov 

s využitím IKT, internet sme v plnom rozsahu využívali vo vyučovacom procese ako zdroj 

informácií. 

    

3) Budeme realizovať konzultačno-poradenské služby pre rodičov detí a žiakov zamerané na 

zlepšenie ich štýlu výchovy a starostlivosti o deti a žiakov s vývinovými poruchami – 

s poruchami aktivity a pozornosti a vývinovými poruchami učenia a zabezpečovať kvalitnú 

kooperáciu školy a rodiny.  

 

 Spolupráca s CPPPaP v Dunajskej Strede sa uskutočňuje v súlade s jeho kompetenciami a 

požiadavkami školy, a to hlavne starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (začlenení/ integrovaní žiaci), diagnostiky žiakov s vývinovými 

poruchami učenia a správania, odborno-metodickej pomoci pedagógom a rodičom našich 

žiakov. Spolupráca s CPPPaP patrí medzi silné stránky školy, predovšetkým činnosť 

zameraná       na diagnostiku žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(ŠVVP a diagnostiku takýchto žiakov, následnú starostlivosť o ne a spoluprácu 

s pedagógmi a rodičmi . 

Spolupráca s CPPPaP je hodnotená veľmi pozitívne spoluprácu v oblasti starostlivosti 

o žiakov individuálne začlenených / integrovaných. Pracovníci CPPPaP sa okrem 

diagnostiky podieľajú na príprave individuálnych vzdelávacích programov (IVP) pre 

týchto žiakov, poskytujú odborné rady učiteľom, pravidelne hodnotia prácu so žiakmi, 

konzultujú s výchovným poradcom a vyučujúcimi zmeny, úpravy v IVP, postupy v práci 

s týmito žiakmi, robia spätnú väzbu, ako sa realizujú ich odporúčania. Spoluprácu v tejto 

oblasti realizujú v súčinnosti so školou a rodičmi žiakov a na vysokej úrovni.  

4) V kontrolnej a hospitačnej činnosti sa budeme sústreďovať na rozvíjanie kľúčových 

kompetencií detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. 

 

 Vo vyučovaní jednotlivých predmetov sme zabezpečili systematické rozvíjanie 

kľúčových kompetencií žiakov v oblasti IKT. 

    

5) V rámci vyučovacích predmetov a triednických hodín je potrebné venovať patričnú 

pozornosť aj témam týkajúcim sa starších ľudí s cieľom zvyšovania úcty žiakov voči nim; 

plnenie úlohy sa odporúča sledovať pri vykonávaní hospitačnej činnosti. Školské 

a mimoškolské aktivity pri vhodných príležitostiach zamerať na zvyšovanie pozornosti voči 

starším ľuďom; na tento cieľ využiť najmä 1. október, ktorý je OSN vyhlásený za 

Medzinárodný deň starších ľudí (seniorov). 
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 V rámci vyučovacích predmetov a triednických hodín sme venovali patričnú  

pozornosť aj témam týkajúcich sa starších ľudí s cieľom zvyšovania úcty žiakov voči 

nim. 

      

6) Sprístupňovať všetkým deťom a žiakom  informácie a poradenskú službu  v oblasti 

vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie. 

 

 Výchovná poradkyňa pravidelne informovala žiakov o možnostiach a termínoch DNÍ 

OTVORENÝCH DVERÍ, kde môžu navštíviť jednotlivé stredné školy aj so svojimi 

rodičmi. Poskytovala deviatakom všetky propagačné materiály došlé poštou . 

Zorganizovala pre deviatakov návštevu akcie -BURZA PRÁCE - organizovanou    

ÚPaRSV v Dunajskej Strede – účasť na burze stredných škôl, kde žiaci získali 

informácie a propagačné materiály škôl ktoré ich zaujímali, sprostredkovala na škole 

návštevy náborových pracovníkov zo stredných škôl a zabezpečila využívanie 

programu PROFORIENT pre deviatakov, v ktorom si mohli zistiť, na ktorom mieste 

sú umiestnení v strednej škole alebo učilišti, ktoré si vybrali na ďalšie štúdium. 

Aktivita bola veľmi kladne prijatá zo strany žiakov i rodičov. 

 

 

7) Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

 

 V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sme  využívali služby školskej  a obecnej 

knižnice.  V mesiaci marec -návšteva  obecnej knižnice, podpora čit. gramotnosti 

žiakov na hodinách  čítania. Odber detských časopisov, mimočítankové čítanie. 

V záujme efektívneho rozvíjania komunikačnej kompetencie a čitateľskej gramotnosti 

už tretíkrát sme organizovali v miestnom kultúrnom dome rozprávkovú súťaž pod 

názvom ,,7mérföldes csizmában heted7 határon át“. Uskutočnením takýchto súťaží 

formujeme kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre. Organizovali sme žiacke súťaže 

v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školskom klube detí.  

 

8) Individuálne pracovať so žiakmi s poruchami učenia, vytvárať vhodné  podmienky na 

začlenenie žiakov v bežnej triede. 

 

 Pre prácu so začlenenými žiakmi sme zabezpečili ako pomoc pre pedagógov 

špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa. 

   

9) Zapájať žiakov do predmetových súťaží a olympiád 

 Naši žiaci sa úspešne zapájali do predmetových súťaží a olympiád, a dosahovali 

vynikajúce výsledky, ktoré sú znázornené v tabuľke v odseku: Prehľad výsledkov 

súťaží a olympiád.   

10) Vytvárať podmienky pre zriaďovanie záujmových krúžkov, využívať ponuku 

vzdelávacích poukazov.  
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 V školskom roku 2013-2014 bola v škole zaznamenaná rozsiahla mimoškolská 

činnosť, do ktorej boli zapojení všetci žiaci školy, ktorí pracovali pod vedením 

pedagógov školy, vzdelávacie poukazy zo strany žiakov boli v plnom rozsahu 

vyčerpané. 

11) Prezentovať prácu školy v masmédiách i v odborných časopisoch.      

 Škola bola pravidelne prezentovaná na webstránke školy, v kronike školy, 

v regionálnom časopise  Csallóköz a denníku – Új Szó. Fotodokumentáciu a presný 

rozpis akcií a podujatí viď. Na webstránke školy. 

12) Dokonale poznať systém hodnotenia a klasifikácie žiakov, hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov s vývinovými poruchami učenia. Metodické pokyny podrobne rozobrať na 

zasadaniach MZ a PK, oboznámiť  s nimi rodičov   na triednych schôdzkach. 

 Klasifikácia žiakov prebiehala podľa Metodických pokynov 22/2011. Pokyny boli 

podrobne rozobrané na zasadnutiach MZ a PK. Rodičia boli informovaní o hodnotení 

svojich detí  po štvrťročných klasifikačných konferenciách. 

  

13) Zápis detí do 1. ročníka realizovať v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 143/1984 Zb. o ZŠ 

v znení neskorších predpisov a dôsledne informovať zákonných zástupcov žiakov. 

 

 Zápis detí do 1. ročníka bol uskutočnený v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 143/1984 Zb. 

o ZŠ v znení neskorších predpisov. Zákonní zástupcovia žiakov boli o zápise 

informovaní formou rozhodnutí o prijatí. 

14) Naďalej sa aktívne zapájať do projektov a žiadostí o granty. 

 Naša škola v rámci možností sa zapájala do  projektov. Podrobný rozpis sa nachádza 

v časti: Projekty. 

   

 15) Umožniť a podporiť účasť pedagogických pracovníkov na odborných seminároch 

a prednáškach       usporiadaných MC, resp. účasť na iných druhoch štúdia. Pravidelne 

oboznamovať pracovníkov s platnými právnymi predpismi a tým zvyšovať právne vedomie 

zamestnancov. 

 Pedagogickí zamestnanci si zvyšovali odbornosť účasťou na vzdelávacích aktivitách. 

Školenia, semináre usporiadaných MPC, Oxico, Zväz maďarských pedagógov na 

Slovensku – napr. prezentácia „krúžkov Radosza“ v Galante, Prechod medzi 

materskou školou a základnou školu – odborná konferencia v Sládkovičove . 
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16) Po dohode s výkupňou druhotných surovín aspoň 2 - krát do roka zorganizovať zber 

papiera. 

 Zber druhotných surovín, t.j. papiera sme organizovali viackrát veľmi dobrými 

výsledkami. Odpadový papier zbierame priebežne za celý školský rok. 

Organizujeme kontajnerový zber odpadového papiera. Výchovne vplývame na žiakov 

tak, že zberom odpadového papiera zachránili možno už aj malý les, lebo zberu s 

takými výbornými výsledkami sa venujeme už roky. Celoročne zbierame plastové 

fľaše, malé elektrospotrebiče do špeciálnej zbernej nádoby. V tomto školskom roku 

sme prispievali organizácií Dobrý anjel so zberom opotrebovaného šatstva. 

  17) Vyžadovať dodržiavanie predpisov BOZP. 

 Pod kontrolou bezpečnostného technika predpisy BOZP boli dodržané.  

  

18) Pri zabezpečovaní zastupovania uprednostňovať odbornosť. Oddelenia ŠKD spájať len 

vtedy, ak sa nedá zabezpečiť suplovanie zo závažných prevádzkových dôvodov.  

 

 Snažili sme sa zabezpečiť odbornosť výučby, odborné zastupovanie.  

  

   

19) Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-

vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a 

vykonávať dôslednú analýzu zistení.  

 Metodické orgány boli iniciatívnym orgánom riaditeľa školy, zaoberali sa 

pedagogickými a výchovno - vzdelávacími problémami, analyzovali výsledky a prijali 

rozhodnutia na odstránenie nedostatkov vo výchovno-vzdelávacom procese. 

      

20) Ciele kontrolnej činnosti zamerať na využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok 

a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese.  

 

 Vnútroškolská kontrola bola zameraná na dodržiavanie pracovnej disciplíny, efektívne 

využívanie pracovného času, dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri práci ako aj 

pri práci so žiakmi, , triedna dokumentácia, dodržiavanie platných učebných plánov a 

učebných osnov využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej 

techniky vo výchovno-vzdelávacom procese. Osobitne vysoko pozitívne hodnotím 

spoluprácu učiteľov , vychovávateľov asistentov ZŠ. 

       

21) Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať 

stránky k bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, 

www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.pomoc.sk.  

 

 Na triednických hodinách sa pravidelne zaoberalo s problémami používania internetu. 

Žiaci boli oboznámení o negatívach a hrozbách pri nesprávnom používaní internetu. 
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22) Zvyšovanie úrovne vyučovanie slovenského jazyka 

 Veľký dôraz sme kládli na zvyšovanie úrovne slovenského jazyka, čítaniu s 

porozumením, na vlastnú tvorbu jazykových prejavov. Snažili sme rozvíjať 

komunikačné kompetencie žiakov v slovenskom jazyku. 

 

Podiel zamestnancov školy na plnení koncepčného rozvoja a jeho vplyv na ďalší rozvoj 

školy, školského zariadenia 
  
Všetci zamestnanci školy (pedagogickí i nepedagogickí) sa svojou prácou podieľali na plnení 

stanovených cieľov. Spoločným úsilím, každý na svojom poste, sa snažili, aby mala naša 

inštitúcia dobrú úroveň a vytvárali priaznivý imidž školy v očiach verejnosti. Podľa možností sa 

usilovali zlepšiť i finančnú situáciu školy hľadaním sponzorov.  
Som presvedčená, že spoločné úsilie všetkých zamestnancov prinieslo ovocie a naša škola má 

dobrú úroveň. 
  

 

19 SWOT analýza 

Silné stránky školy 

1.Kvalitné personálne obsadenie školy 

pedagógmi (kvalifikovanosť, odbornosť) 

2.Poloha školy v tichom, čistom prírodnom 

prostredí 

3.Veľký areál školy s množstvom zelene, 

umožňujúci vyučovanie v prírodnom 

prostredí, nielen v triede 

4.Trávnaté športové ihrisko a ihrisko 

s umelým trávnikom 

5.Aktívna spolupráca a podpora zo strany 

zriaďovateľa 

6.Aktívna spolupráca a podpora zo strany 

rodičov 

7. Ochota pedagógov osvojovať si nové 

kompetencie vzdelávaním a zapájaním sa do 

projektov, čím si zvyšujú svoje intelektuálne 

schopnosti 

9. Aktívna kvalitná krúžková činnosť 

10. Nižší počet žiakov v triedach, čím sa 

môže uplatňovať individuálny prístup ku 

každému žiakovi. Žiaci sú preverovaní na 

vyučovacích hodinách intenzívnejšie 

11. Dobré vybavenie školy IKT 

12. Atraktívny ŠkVP 

13. Účasť žiakov na exkurziách, 

organizovanie lyžiarskeho výcviku, školy 

Slabé stránky školy 

1.Poloha školy v oblasti s malou možnosťou 

využitia podpory zo strany sponzorov 

2.Zvyšujúci sa podiel žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

3.Vybavenie tried starším školským 

nábytkom 
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v prírode 

Príležitosti 

1. Vzdelávanie pedagógov 

2. Získavanie finančných zdrojov 

prostredníctvom projektov 

 

Hrozby 

1. Neúspešné projekty na získavanie 

finančných zdrojov a na oživenie materiálnej 

vybavenosti školy 

3. Znižovanie počtu žiakov z dôvodu nízkeho 

počtu detí v predškolskom veku v spádovej 

oblasti školy 

Návrh opatrení: 

- naďalej budeme pokračovať v humanistickej výchove, v rozvoji individuality a 

osobnosti žiaka s úsilím vytvárať vlastenecky cítiaceho občana, schopného 

komunikácie, tolerancie, disponujúceho vedomosťami a schopnosťami tvorivo ich 

uplatňovať v praxi. 

- učiteľ bude žiakovi vzorom a príkladom v správaní aj vo svojom súkromí 

- pestovať u žiakov hrdosť na svoju školu 

20 Psychohygienické podmienky 

Psychohygienické podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov sú dodržiavané a v súlade so 

schváleným prevádzkovým poriadkom školy. 

Režim práce a odpočinku v základnej škole a materskej škole zohľadňoval vekové a fyzické 

osobitostí detí a žiakov školy, Pohybový režim zodpovedal potrebám vyvíjajúceho sa detského 

organizmu. Pohybový režim žiakov bol zabezpečený na dvoch hodinách telesnej výchovy pre 

všetky ročníky 1.-9. a v rámci voľnočasových aktivít a mimoškolskej činnosti žiaci 

navštevovali športové, tanečné záujmové útvary. Počas školského roka škola 2- krát 

organizuje účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa a didaktické hry pre žiakov 1. stupňa. 

Vyučovanie v škole je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý schváli riaditeľka školy. Je 

zverejnený v každej triede.Vyučovanie začína o 7.25 hod. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, 

začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 5-,10-minútové, veľká 

prestávka nasleduje po tretej vyučovacej hodine a trvá 15 minút. Počas veľkej prestávky žiaci 

odchádzajú vonku na školský dvor, aktívny oddych žiakov je neriadený pedagógmi (voľný 

pohyb žiakov v určenom priestore), pedagogickí zamestnanci vykonávajú nad žiakmi dozor 

podľa rozvrhu dozorov. V prípade nepriaznivého počasia sa prechádzajú po chodbách školy, 

kde sa taktiež riadia pokynmi dozorkonajúcich učiteľov. 

Režim stravovania: Na obed žiaci odchádzali po 5. vyučovacej hodine. Obedňajšia prestávka 

trvá 25 minút (11.45-12.10 hod.) desiatová prestávka je po 1. vyučovacej hodine od 8.10 do 

8.20 hod. V rámci pitného režimu žiaci využívali pitnú vodu z vodovodu,v školskej jedálni sa 

taktiež podporoval pitný režim stravníkov. 
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21 Voľnočasové aktivity 

V školskom roku 2013-2014 bola v škole zaznamenaná rozsiahla mimoškolská činnosť, do 

ktorej boli zapojení všetci žiaci školy, ktorí pracovali pod vedením pedagógov školy:  

 Názov záujmového krúžku Trieda Vedúci krúžku 

1. Buďme múdry!  2. Mgr. Molnár E. 

2. Buďme múdry!  
1. PaedDr. Gálfy A. 

3. Dejepisný krúžok  
5 - 9 Mgr. Orisko É. 

4. Konverzácia v jaz. slov.  
7. 

Mgr. 

Kosztolánszká M. 

5. Konverzácia v slovenskom jazyku  
5. 

Mgr. Májovská 

R. 

6. Krúžok matematiky  
3. a 5. Mgr. Simon A 

7. Krúžok matematiky  
6. Mgr. Fekete A. 

8. Krúžok matematiky  
9.B Mgr. Németh F. 

9. Krúžok matematiky  
8A - 8B Mgr. Németh F. 

10. Krúžok matematiky  
9.A Mgr. Németh F. 

11. Krúžok náboženskej výchovy  
9.A-B Mgr. Fehér T. 

12. Let´s speak English!  
1. 

Mgr. Fekete 

Anikó 

13. Literárny krúžok  
4. Mgr. Sátor T. 

14. Literárny krúžok  
2. Mgr. Szabó K. 

15. Príprava na Testovanie zo slov. jaz.  
9.B Mgr. Egri M. 

16. Príprava na Testovanie zo slov. jaz. nyelvből  
9.A Mgr. Egri M. 

17. Spevácky zbor  
4. - 9. PaedDr.Simon B. 

18. Športový krúžok  
3.-4. Mgr. Simon A. 

19. Športový krúžok  
0.-2. Mgr. Simon A. 

20. Športový krúžok CH  

II. stupeň - 

chlapci 
Mgr. Horváth Ľ. 

21. Športový krúžok D  

II. stupeň - 

dievčatá 
Mgr. Horváth Ľ. 

22. Tanečný krúžok  
8.-9. Mgr.Art. Házi Cs. 

23. Výtvarný krúžok  
0.-1. PaedDr. Gálfy A. 

 

http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=41918
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=41918
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=37768
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=37758
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=41919
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=41917
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=37764
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=37765
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=35093
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=37756
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=37770
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=41474
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=37763
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=37757
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=37762
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=35058
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=37766
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=35059
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=37759
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=37767
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=35094
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=41916
http://moriczai.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=41476
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22 Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni. Rodičia sa čoraz viac zapájajú do rôznych 

podujatí. Každá trieda má svojho zástupcu v rodičovskej rade, ktorá sa schádza trikrát ročne. 

Takmer všetci rodičia platia rodičovský príspevok, ktorý slúži len na činnosti a podujatia pre 

žiakov.  Počas celého školského roka bola škola otvorená širokej rodičovskej verejnosti. Na 

škole sú už zavedené tradičné akcie, ktoré približujú prácu žiakov a učiteľov.  

23 Spolupráca školy a verejnosti 

Naša škola má dobrú spoluprácu aj s verejnosťou - spolupracujeme s miestnou knižnicou, 

pripravujeme kult. programy našej obce, spolupracovali sme aj s organizáciou Čemadoku pri 

príprave rôznych osláv.  Štandardný je vzťah so strednými školami, centrom pedagogicko 

psychlogického poradenstva ( CPPP ) a ďalšími inštitúciami v okresnom meste. Pre rodičov a 

verejnosť obce sme pripravili kultúrne programy. 

Záver 

Vypracovali: Mgr. Anikó Fekete, PaedDr. Bianka Simon 

V Orechovej Potôni, 6. júla 2014    ______________________ 

         Mgr. Anikó Fekete 

            riaditeľ školy 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27.08.2014 
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Stanovisko zriaďovateľa: 

Obec Orechová Potôň, zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Zsigmonda Móricza  

s VJM - – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda  schvaľuje Správu o výsledkoch a 

podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014. 

 

______________________ 

               Ing. Szilárd Gálffy 

          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ s VJM bola prerokovaná na zasadnutí Rady 

školy pri ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM dňa 26.10.2014 

Vyjadrenie rady školy:  

Rada školy odporúča zriaďovateľovi s c h v á l i ť Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM – Móricz Zsigmond 

Alapiskola és Óvoda.  

V Orechovej Potôni  26.10.2014     ______________________ 

              Mgr. Attila Simon 

   predseda Rady školy 
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