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____________________ 
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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 2014/2015. 

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 

Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s VJM plnila úlohy, ktoré pre ňu 

vyplívajú z Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej 

správy v školstve, orgány územnej samosprávy na školský rok 2015/2016, z nariadení 

a usmernení Krajského školského úradu v Trnave, ale i z vlastných predsavzatí a cieľov 

každého člena pedagogického kolektívu. Pri realizácii našich úloh sme nadväzovali na 

minuloročnú činnosť, pokračovali sme v dobrých skúsenostiach a vyhýbali sa nedostatkom 

z minulého obdobia. Plnili sme úlohy stanovené plánom práce školy a učebnými osnovami. 

Analýza ukazuje, že pedagogický kolektív ich plnil dobre, čo sa odrazilo vo výchovno-

vyučovacích výsledkoch. Škola vytvárala vhodné podmienky pre výchovu a vzdelávanie bez 

rozdielu, nezávisle od sociálneho postavenia rodiny, rešpektujúc ľudské práva a práva 

dieťaťa. 

 

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   zsorechovapoton@centrum.sk 
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1.1  Rada školy 

Rada školy pracuje od 18.11.2015 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 

2015/2016; Výchovný program ŠKD; Vnútorný poriadok školy a materiálno-technické 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu školy v šk. roku 2015/2016. Na zasadnutie 

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

školy, koncepciu rozvoja školy. 

 Titl., priezvisko, meno 

predseda Mgr. Simon Attila 

pedagogickí zamestnanci Kužileková Eleonóra 

ostatní zamestnanci Hodossyová Cecília 

zástupcovia rodičov Cseh Gabriel 

  PaedDr. Tompa Veronika 

  Nagy Roland 

  Mgr. Varga Norbert 

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. 
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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 

združenia/predmetovej komisie 

Vedúci  

1. MZ predprimárne vzdelávanie  Kecskés Márta 

2. MZ primárne vzdelávanie Mgr. Sátor Tímea 

3. PK vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia   Mgr. Kosztolánszky Malvina 

4. PK vzdelávacia oblasť človek a spoločnosť, 

človek a hodnoty, zdravie a pohyb, umenia a   

Mgr. Szabó Klára 

5. PK vzdelávacia oblasť matematika a práca 

s informáciami, človek a príroda, človek 

a svet práce  

Mgr. Németh Friderika 

6. PK integrovaných žiakov  Mgr. Molnár Erika 

7. MZ triednych učiteľov  Mgr. Mészárosová Zuzana 

8. MZ školského klubu detí  Mgr. Mészáros Anikó 

9. Výchovná poradkyňa Mgr. Orisko Éva 

10. Koordinátor protidrogovej prevencie  Mgr. Patócsová Mária 

11. Koordinátor environmentálnej výchovy  Mgr. Patócsová Mária 

 

4. Triednictvo  

MŠ 

1. Kužileková Eleonóra 

2. Csibová Katarína Gálffyová Erika 

Netriedni učitelia Csibová Katarína, Bc. Kecskés Márta 

 

ZŠ 

1. PaedDr. Gálfy Andrea 

2. Mgr. Sátor Tímea 

3. Mgr. Simon Attila 

4. Mgr. Szabó Klára 

5. Mgr. Orisko Éva 

6. Mgr. Németh Friderika 

7. Mgr. Zilizi Márta 
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8. Mgr. Kosztolánszky Malvina 

9. Mgr. Mészárosová Zuzana 

Asistent učiteľa Mgr. Molnár Erika, Mgr. Kiss Edina, Mgr. Zilizi 

Márta, Mgr. Nagy Judit, Mgr. Patócsová Mária 

Netriedni učitelia  Mgr. Fekete Anikó – riaditeľka 

PaedDr. Háziová Zuzana   

Mgr. Patócsová Mária 

Mgr. Horváth Ľudovít 

Mgr. Nagy Judit 

Mgr. Vargová Aranka 
Mgr. Fehér Terézia 

PaedDr. Tompa Veronika 

Správcovstvo kabinetov  

1. Fyzika Mgr. Németh Friderika 

2. Sklad učebníc  Mgr. Kiss Edina  

Mgr. Orisko Éva 

3. Dieľňa  Mgr. Simon Attila 

4. Telesná výchova Mgr. Horváth Ľudovít 

5. Chémia PaedDr. Háziová Zuzana 

6. Hudobná výchova  Mgr. Szabó Klára 

7. Geografia Mgr. Horváth Lajos 

8. Jazyky  Mgr. Kosztolánszká Malvina 

9. Branná výchova Mgr. Horváth Ľudovít 

2.  Údaje o počte žiakov 

MŠ 

Počet detí:  na začiatku šk. roka:  44/  na konci šk. roka: 47 

Trieda 1. 2. 

Počet detí 22/24 22/23 

ZŠ 

Počet žiakov školy: 159/158 

Počet tried: 11 

Podrobnejšie informácie:  

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

počet tried 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

počet 

žiakov 

14na 

konci 

šk.r./15 

17 18/na konci 

šk.r. 17 
11 27 18/16 15 23/24 16 159/158 

z toho 

ŠVVP 

0 0 0 1 4 3 3 3 2 16 
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Priemerný počet žiakov na triedu 17,55 žiaka. 

2.1  Zapísaní žiaci MŠ a ZŠ 

MŠ 

Od 30. apríla do 31. mája sa uskutočnil zápis detí na predprimárne vzdelávanie pre školský 

rok 2016/2017. Zapísaných bolo 12 detí. 

ZŠ 

Dňa 08. apríla 2016 sa uskutočnil slávnostný zápis detí na plnenie povinnej školskej 

dochádzky  pre školský rok 2016/2017 . 

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 20 detí, 8 dievčat a 12 chlapcov. 

Počet žiakov spolu Z celkového počtu zapísaných 

Dievčatá Odklady Nezaškolení v MŠ 

20 8 3 0 

V prvom ročníku bude 17 žiakov /6 dievčat a 11 chlapcov/. 

2.2  Ukončenie školskej dochádzky na MŠ a ZŠ k 30.6.2016 

MŠ 

V školskom roku 2015/2016 ukončilo predprimárne vzdelávanie 13 detí.  

 

 1. ročník /ZŠ 

s MŠ ZsM 

s VJM/ 

1. ročník /ZŠ 

Jilemnického, 

DS/ 

1. ročník /ZŠ 

Smetanov háj 

DS/ 

Počet detí  8 3 2 

ZŠ 

V školskom roku 2015/2016 ukončilo povinnú školskú dochádzku 16 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           16 16 
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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. Vámberyho, Nám. sv. Štefana 

1190/4, Dunajská Streda                
6 4 

 S p o l u   Gymnáziá 6 4 

    

Poľnohospodárske, 

lesnícke SOŠ  
 spolu dievč. 

v  o k r e s e Dunajská Streda             

      625001 
SOŠ rozv.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 Súkromná SOŠ, Trhovisko 2294/15, Dunajská Streda                                1 0 

      623008 
Súkromná SOŠ s VJM, Neratovické nám. 1916/16, 

Dunajská Streda                   
4 3 

      624002 SOŠ stavebná, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda                                   2 1 

mimo okres Dunajská Streda             

      613001 Súkr. SOŠ ochr.os. a maj., Vranovská 4, Bratislava                              1 1 

 S p o l u   SOŠ ostatné 8 5 

                              Počet žiakov končiacich ZŠ 16 11 

 

 

 



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

                               www.moriczai.edupage.org 
 

 

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 

  

Maďarský 

jazyk a 

literatúra Matematika Prvouka 

Výtvarná 

výchova 

Hudobná 

výchova 

Náboženská 

výchova 

Slovenský 

jazyk a 

slovenská 

literatúra 

Telesná 

a 

športová 

výchova 

Inf./inf. 

vých. Prírodoveda Vlastiveda 

Etická 

výchova 

Anglický 

jazyk 

Pracovné 

vyuč./Technika Dejepis Geografia Biológia 

Nemecký 

jazyk Fyzika 

Občianska 

náuka Chémia 

Výchova 

umením Priemer 

1. 1,27 1,27 1,07 1 1 1 1,33 1                             1,12 

2. 1 1,06   1 1 1 1 1 1 1,06 1,06 1                     1,02 

3. 1,6 1,87   1,07 1,07 1 1,87 1,07 1 1,47 1,27 1 1,6                   1,35 

4. 2,09 1,91   1 1,18 1,3 2 1,18 1 1,55 1,73 1 1,36 1                 1,44 

5. 2,42 2,46   1,13 1,63 1,53 2,29 1,17 1,33     1,8 2,33 1,63 1,88 2,33 1,92           1,86 

6. 2,69 2,5   1,38 1,63 1,42 2,69 1,4 1,13     2 2,44   2,25 2,63 2,38 2,53 2,88 1,44     2,09 

7. 2 2,33   1 1,47 1,07 1,93 1,27 1     1 1,6   1,87 1,8 2 2,42 2 1,13 1,87   1,66 

8. 2,71 3,21       1,37 2,88 1,42 1,08     1 2,46   2,42 2,42 2,63 2,73 3 1,7 2,92   2,35 

9. 2,19 2,63       1,07 2,81 1,25       1 2,13   1,5 2 2,06 2,33 2,63   2,56 1 2,01 

Spolu 2 2,14 1,07 1,08 1,43 1,19 2,09 1,25 1,11 1,36 1,35 1,23 1,99 1,31 1,98 2,24 2,2 2,5 2,63 1,42 2,45 1 1,6 
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2.5  Prospech  a dochádzka žiakov 

  Počet Prospeli       Neprospeli   Zameškané   Neospr.         

Trieda 

Počet 

ž. spolu. 

s 

vyzn.  v.dobre  Prospeli  Neklas. 

hodiny 

spolu  

hod. 

na ž.  hodiny  

hod. 

na 

ž.  

2 

zo 

spr. 

3 zo 

spr.. 

Priemerný 

prospech 

1. 15 15 13 2 0 0 0 328 21,87 0 0 0 0 1,12 

2. 17 17 17 0 0 0 1 441 27,56 0 0 0 0 1,02 

3. 16 15 10 5 0 0 0 298 19,87 0 0 0 0 1,35 

4. 11 11 6 5 0 0 0 510 46,36 0 0 0 0 1,44 

5. 27 26 13 5 8 1 0 1185 49,38 2 0,08 1 0 1,86 

6. 17 16 4 4 8 0 1 788 49,25 57 3,56 1 1 2,09 

7. 15 15 6 6 3 0 0 596 39,73 0 0 0 0 1,66 

8. 24 24 5 2 17 0 0 1126 46,92 0 0 1 0 2,35 

9. 16 16 5 2 9 0 0 966 60,38 0 0 0 0 2,01 

9 158 156 69 25 56 1 2 6238 41,04 59 0,39 3 1   
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2.6  Výchovné opatrenia 

Počas školského roka 2015/2016 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 /41/ a riaditeľka školy udelila 

riaditeľskú pochvalu /10/ za reprezentovanie školy. 

2.7  Výsledky externých meraní 

Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl, ktoré sa uskutočnilo 5. apríla 

2016 sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy. Testovanie dopadlo veľmi dobre. 

V matematike bola úspešnosť o 11,2 % lepšia ako celoslovenský priemer, v maďarskom jazyku 

a literatúre o 11,9 % a v slovenskom jazyku a literatúre o 15,8 % lepšia ako celoslovenský 

priemer. 

Naši žiaci z testovania dosiahli z matematiky priemerný počet bodov 12,8 bodov a mali 

priemernú percentuálnu úspešnosť 64 %. Zo slovenského jazyka mali priemerný počet bodov 16 

a priemernú percentuálnu úspešnosť 80 %, z maďarského jazyka a literatúry priemerný počet 

bodov 19,1 a priemernú percentuálnu úspešnosť 76,5 %. Priemerný počet bodov v rámci SR bol 

z matematiky 10,6 bodov t.j. 52,8 % , zo slovenského jazyka 12,8 bodov t.j. 64,2 % a z 

maďarského jazyka a literatúry 16,2 bodov t.j. 64,6 %. 

Za úspešnú prípravu testovania patrí pochvala pedagógom. 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Priemerný počet bodov 

Testovanie SJL 15 80 16 

Testovanie MAT 15 64 12,8 

Testovanie MJL 15 76,5 19,1 

 

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“. 

ZŠ  

Podľa Školského vzdelávacieho programu, vychádzajúceho zo Štátneho vzdelávacieho programu 

snažili sme sa plniť  úlohy, ktoré smerujú výchovno-vzdelávaciu činnosť k príprave žiakov na 
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život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť 

problémy. 

ISCED 1 

Vzdelávacia 

oblasť  
 Vyučovací predmet  

1 2 3. 4. 

 

 Jazyk a 

komunikácia  

Maďarský jazyk a literatúra  5+3 6+1 5+1 5+1 

 Slovenský jazyk a slovenská literatúra  5 5 6 5 

 Prvý cudzí jazyk /anglický jazyk/   3 3 

        

 Človek 

a príroda 

 

Príroda a 

spoločnosť  

Prvouka 1    

 Prírodoveda  1 1 1 

 Vlastiveda 

 1 1 1 

        

 Človek a 

hodnoty  
  Etická výchova / Náboženská výchova 

1 1 1 1 

        

 Matematika a 

práca s 

informáciami  

 Matematika 4 4+1 3+1 3+1 

 Informatická výchova  
 1 1 1 

        

 Človek a svet 

práce  
 Pracovné vyučovanie  

   1 

        

 Umenie a 

kultúra  

 Výtvarná výchova  1 1 1 1 

 Hudobná výchova  1 1 1 1 

        

 Zdravie a 

pohyb  

 Telesná a športová výchova 

Telesná výchova / Športová príprava 

 

2 2 

 

2 2 

        

 Povinné hodiny 

spolu  
  

20 23 25 25 

 Voliteľné 

hodiny  
  

3 2 2 2 

 Hodiny 

spolu  
  

23 25 27 27 
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ISCED 2 

Vzdelávacia 

oblasť  
 Vyučovací predmet  

5 6 7. 8. 9. 

 

 Jazyk a 

komunikácia  

Maďarský jazyk a literatúra  5+1 5 4+1 4+1 4+1 

 Slovenský jazyk a slovenská literatúra  5 5 4 5 5 

 Anglický jazyk 3 3 3 3 3 

Nemecký jazyk  1 1 1 1 

         

 Príroda a 

spoločnosť  

 Fyzika  1 1 2 1 

 Chémia   1 2 1+1 

Biológia 2 1 1 1 1 

         

 Človek a 

spoločnosť 

  Dejepis 1 1 2 1 1+1 

Geografia 2 1+1 1 1+1 1 

Občianska náuka  1 1 1  

Človek a 

hodnoty 
Etická výchova / Náboženská výchova 

1 1 1 1 +1 

         

 Matematika a 

práca s 

informáciami  

 Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 

 Informatika  
1 1 1 +1  

         

 Človek a svet 

práce  
 Svet práce  

     

 Technika 1    1 

         

 Umenie a 

kultúra  

 Výtvarná výchova  1 1 1   

Hudobná výchova  1 1 1   

 Výchova umením       

         

 Zdravie a 

pohyb  
 Telesná a športová výchova  

2 2 2 2 2 

         

 Pov. h. spolu    29 29 28 28 26 

 Voliteľné hod.   2 2 4 4 5 

 Hod. spolu    31 31 32 32 31 
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4. Zamestnanci školy 

 

 

4.1 Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

5.  Matematika, Geografia, Výtvarná výchova,  Občianska náuka 4, 2, ,1,1, 

6. Geografia, Výtvarná výchova, , Občianska náuka 2,1,1, 

7. Geográfia, Občianska náuka, Výtvarná výchova, Hudobná výchova 1,1, ,1,1 

8. Geográfia, Občianska náuka 2,1 

9. Geográfia  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 0 2 

2.kvalifikačná skúška 0 3 

štúdium školského manažmentu 0 1 

inovačné vzdelávanie 

aktualizačné vzdelávanie 

špecializačné kvalifikačné 

 

15 

 

0 

adaptačné 0 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 20 10 20 x100 10 x 100 

DPP 8 1 8 x100 1x100 

Znížený 

úväzok 

2 1 1x86 1x8 

ZPS 1 0 0 0 

Na dohodu 4 0 0 0 

Mat. dov. 2 0 0 0 
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5 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: 

 „ Záložka do knihy spája školy“  
    Súťaže v prednese poézie a prózy   
 Pekná maďarská reč  
 Medzinárodný deň školských knižníc 
 Marec – mesiac kníh  
 Výtvarné súťaže    
 Vedomostné súťaže  
 Výročie narodenia slovenských a maďarských spisovateľov a básnikov                                                           

 

  

6 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.  

 
 

Meno žiaka Trieda Súťaž Umiestnenie Pedagóg 

Németh Viktória 9. Kincskeresők- dej.súťaž ocenená Orisko Éva 

Rec. súťaž F. Kulcsára C-3. Egri Margit 

Bibl.súťaž 1. Tompa Veronika 

Chemická ol. J-4 Házi Zsizsanna 

Katedra – jazyková súť. C-7. Orisko Éva 

  A hontalanság évei-dej. súť. 
Atletika  
Minifutball 
Midicoolvolley, Volejbal 

O-4. 
O-3. 
O-2. 
O-2.,O-3. 

Orisko Éva 
Horváth Lajos 
 

Lénárt Veronika 9. Kincskeresők ocenená Orisko Éva 

TUDOK ocenená Orisko Éva 

Bibl.súťaž 
Midicoolvolley, Volejbal 

1. 
O-2.,O-3. 

Tompa Veronika 
Horváth Lajos 

Simon Patrik 8. Biológická ol. o-3. Patócs Mária 

TUDOK ocenený Orisko Éva 

Geografická ol. O-2. Horváth Lajos 

Dejepisná ol. O-1., K-5. Orisko Éva 

Slov. lit. Súť. REG – 1. Kosztolánszky Malvína 
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Európa v škole – sloh 
Midicoolvolley, Volejbal 

O-1. 
O-2.,O-3. 

Simon Bianka 
Horváth Lajos 

Bernáth Blanka 3. Šaliansky Maťko O-3. Simon Attila 

Varga Nóra 5. Tompa M. –recitačná súť. K-1. Varga Aranka, Patócs Mária 

Katedra – lit. súť. C-2. Orisko Éva 

Czucz Vanessa 6. Farebný svet Rómov – výtv. súť. ocenená Molnár Erika 

Patócs Krisztián 8. Výtv. súť. I. Ferenczyho ocenený Molnár Erika 

Ez itt az én hazám – výtv. súť. /Lehnice/ ocenený Molnár Erika 

  Výtv. súť.- Zlaté Klasy ocenený Molnár Erika 

  Proti škodlivým závislostiam – výtv. súť. ocenený Molnár Erika 

Kameniczky István 3. Most- čarovná kresba ocenený Mészáros Anikó 

Ez itt az én hazám – výtv. súť. /Lehnice/ ocenený Mészáros Anikó 

  Európa v škole – výtv. práca ocenený Mészáros Anikó 

Lipovszky Evelyn 7. Európa v škole – výtv. práca ocenená Molnár Erika 

Tóth Erika 5. Európa v škole – sloh ocenená Orisko Éva 

Rózsár Jázmin 1. Európa v škole – výtv. práca ocenená Simon Éva 

Sátor Bence 5. Pitagoriáda O-5. Simon Attila 

  Katedra – lit. súťaž C-2. Orisko Éva 

Nagy Máté 4. Pitagoriáda 
Vybíjaná,Minifutbal 

O-5. 
O-3.,O-4. 

Szabó Klára 
Simon Attila 

Nagy Dóra 9. Katedra – jaz. súť. 
Chemická ol. 
Hádzaná 
Minifutbal 
Midicoolvolley,Volejbal 

C-7. Orisko Éva 

O-8 /ú.r./ 
O-4. 
O-2. 
O-2.,O-3. 

Házi Zsuzsanna 
Hováth Lajos 

Lőrincz Judit 9. Katedra – jaz. súť. 
Hádzaná 
Minifutbal 
Midicoolvolley,Volejbal 

C-7. 
J-4. 
O-2. 
O-2.,O-3. 

Orisko Éva 
Horváth Lajos 

Szabó Dániel 5. Katedra – lit. súťaž C-2. Orisko Éva 

Huncutkák  4. 7 mérföldes… - rozpr. súť. Reg..-7. Szabó Klára 

Boszik  3. 7 mérföldes… - rozpr. súť. C-12. Gálfy Andrea 
Forró Adrienn 6. Ez itt az én hazám – výt.súť./Lehnice/  

Vybíjaná,Minifutbal 
ocenená 
O-4.,O-2. 

Molnár Erika 
Horváth Lajos 

Kovács Dávid 9. Dejepisná súťaž 
Midicoolvolley,Volejbal 

Reg.-4. 
O-2.,O-3. 

Orisko Éva 
Horváth Lajos 

Csánó Norbert 9. Dejepisná súťaž 
Midicoolvolley,Volejbal 

Reg.-4. 
O-2.,O-3. 

Orisko Éva 
Horváth Lajos 

Molnár Frigyes 7. Súťaž v angl.jaz. Reg.3. Zilizi Márta 
Gaál Szabolcs 7. Súťaž v angl.jaz. Reg.3. Zilizi Márta 
Mezei Ádám 7. Súťaž v angl.jaz. Reg.3. Zilizi Márta 

Biológická ol. O-7. Patócs Mária 
Jókai Leila 8 Slov. lit. súť. 

Minifutbal 
Midicoolvolley,Volejbal 

REG – 1. 
O-2. 
O-4.,O-2. 

Kosztolánszky Malvína 
Horváth Lajos 

Gálffy Emese Anna 8. Slov. lit. súť. 
Volejbal 

REG – 1. 
O-3. 

Kosztolánszky Malvína 
Horváth Lajos 

Kalmár Friderika 8. Slov. lit. súť. REG – 1. Kosztolánszky Malvína 
Bódis Ádám 5. Atletika – skok do diaľky, 50 m O-1, O-1 Simon Attila 

Puha Lara 3. Atletika – skok do diaľky 
Vybíjaní 

O-2. 
O-3. 

Simon Attila 

Rózsár Jázmin 1. Atletika – 50 m 
Atletika - vytr.beh 

O-3. 
O-3. 

Simon Attila 

Pollák Károly 4. Atletika - vytr.beh  
Vybíjaná,Minifutbal 

O-2. 
O-3.,O-4. 

Simon Attila 

Füzik Boglárka 2. Atletika - vytr.beh  
Vybíjaná 

O-3. 
O-2. 

Simon Attila 

Papik Zsóka 2. Atlétika – dobás 
Vybíjaná 

O-1. 
O-2. 

Simon Attila 

Csonka Árpád 3. Atlétika – kitartó futás 
Atlétika – távolugrás 
Vybíjaná,Minifutbal 

O-1. 
O-3. 
O-3.,O-4. 

Simon Attila 

Mikóczy Alexandra 7. Atlétika O-3. Horváth Lajos 
Gálffy Pál Dávid 4. Vybíjaná,Minifutbal O-3.,O-4. Simon Attila 
Gálfy Krisztián 2. Vybíjaná,Minifutbal O-3.,O-4. Simon Attila 
Lelkes Viktor 4. Vybíjaná,Minifutbal O-3.,O-4. Simon Attila 
Miklós Márk 4. Vybíjaná,Minifutbal O-3.,O-4. Simon Attila 
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Pollák Zsófi 4. Vybíjaná O-3. Simon Attila 
Simon Klaudia 3. Vybíjaná O-3. Simon Attila 
Wiedermann Krisztián 3. Minifutbal O-4. Simon Attila 
Házi Vivien 3. Vybíjaná O-3. Simon Attila 
Kameniczký István 3. Vybíjaná O-3. Simon Attila 
Karácsony Vivien 3. Vybíjaná O-3. Simon Attila 
Virágh Noémi 3. Vybíjaná O-3. Simon Attila 
Lelkes Marek 2. Vybíjaná O-2. Simon Attila 
Gerasimov Sebastian 2. Vybíjaná O-2. Simon Attila 
Molnár László 2. Vybíjaná O-2. Simon Attila 
Nagy Levente 2. Vybíjaná O-2. Simon Attila 
Varga Katalin 2. Vybíjaná O-2. Simon Attila 
Nagy Bernadett 2. Vybíjaná O-2. Simon Attila 
Bódis Enikő 2. Vybíjaná  O-2. Simon Attila 
Baráth Viktória 2. Vybíjaná O-2. Simon Attila 
Rózsár Noémi 2. Vybíjaná O-2. Simon Attila 
Ibolya Csilla 9. Hádzaná 

Minifutbal 
Midicoolvolley, Volejbal 

O-4. 
O-2. 
O-2.,O-3. 

Horváth Lajos 

Koday Veronika 5. Hádzaná 
Vybíjaná 

O-4. 
O-4. 

Simon Attila 

Karácsony Dominika 9. Hádzaná 
Minifutbal 
Midicoolvolley, Volejbal 

O-4. 
O-2. 
O-2,O,-3. 

Horváth Lajos 

Kucsera Rebeka 6. Hádzaná 
Vybíjaná 

O-4. 
O-4. 

Simon Attila 

Papik Barbara 9. Hádzaná O-4. Horváth Lajos 
Patócs Bernadett 9. Hádzaná 

Minifutbal 
Volejbal 

O-4. 
O-2. 
O-3. 

Horváth Lajos 

Pál Beáta 9. Hádzaná 
Minifutbal 
Midicoolvolley,Volejbal 

O-4. 
O-2. 
O-2.,O-3. 

Horváth Lajos 

Raduka Cintia 7. Hádzaná 
Kidobó 

O-4. 
O-4. 

Horváth Lajos 

Mocsonoky Dóra 7. Vybíjaná O-4. Horváth Lajos 
Végh Bettina 7. Vybíjaná O-4. Horváth Lajos 
Puha Lilla 6. Vybíjaná O-4. Horváth Lajos 
Puha Zsófia 5. Vybíjaná O-4. Simon Attila 
Bartal Dóra 4. Vybíjaná O-4. Simon Attila   
Nagy Fanni 5. Vybíjaná O-4. Simon Attila     
Kálmán Júlia 5. Vybíjaná O-4. Simon Attila 
Gyurkovics Noémi 9. Minifutbal O-2. Horváth Lajos 
Mezei Máté 8. Midicoolvolley, Volejbal O-2.,O-3. Horváth Lajos 
Sztranyovszky Patrik 8. Midicoolvolley, Volejbal O-2.,O-3. Horváth Lajos 
Pörge Balázs 8. Midicoolvolley, Volejbal O-2.,O-3. Horváth Lajos 
Angermayer B. Dominik 8. Midicoolvolley, Volejbal O-2.,O-3. Horváth Lajos 
Gyurkovics Dominik 7. Midicoolvolley, Volejbal O-2.,O-3. Horváth Lajos 
Mátis István 9. Midicoolvolley, Volejbal O-2.,O-3. Horváth Lajos 

Skratky: 

Reg = regionálna, O = okresná,  K = krajská, C= celoštátna, u.r.. = úspešný riešiteľ 

Pochvaly riaditeľom:  Rózsár Jázmin, Sátor Bence, Szabó Dániel, Varga Nóra, Mezei Ádám, Molnár Frigyes, Jókai Leila, Simon Patrik, Nagy Dóra, 

Németh Viktória 

Huncutkák – Karácsony Vivien., Pollák Zsófi, Forró Noémi, Nagy Máté       Boszik – Gyurkovics Csilla , Bernáth Blanka, Adamiczky 

Leila 
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7 Aktivity a prezentácia na verejnosti 

MŠ 

september   

október Moja obľúbená 

hračka 

Cieľ: vedieť podeliť sa 

o svoju obľúbenú 

hračku 

Tekvica všade 

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. 

 

Milé posedenie s rodičmi v rámci tekvicového 

festivalu. 

November Slávíček v MŠ 

Cieľ: Spoznať a naučiť 

sa ľudovú alebo 

modernú pieseň 

 

 

Deň hudby 

December 

 

 

 

 

 

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 zoznámili 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. 

Január  

 

 

Január 

Zdravý = úsmev 

 

 

Návšteva prvákov 

Cieľ: Zoznámiť sa 

s prostredím základnej 

školy 

Deti získavali vedomosti a zručnosti správnej 

starostlivosti o zuby /sestrička z ambulancie MUDr. 

Berceliho/. 

 

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 
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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.  

 

 
 

Máj Deň matiek v MŠ , 

v kultúrnom dome 

Cieľ: Vedieť prejaviť 

city nadšenie v tanci, 

v básni,piesni,dramatizá

cii .  

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 

 

 

 

 

 

 

 

Jún 

 

 

 

 

Boli sme v divadle 

v Dunajskej Strede 

Cieľ: Zoznámiť deti 

s rôznymi umeleckými 

žánrami 

 

Deň detí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-41 

Boli sme spolu z deťmi MŠ-Viesky. 

 

Najkrajší sviatok pre škôlkarov a školákov je deň detí. 

Aj v tomto roku čakalo našich detí veľa dobrôt, 

množstvo prekvapení vďaka miestnej samosprávy, 

vedeniu združenia rodičov a podpory rodičov žiakov. 

Bol tu nafukovací hrad, ľudové hry, ľudové remeslá, 

futbal rodičov a žiakov, vatra, opekanie slaniny. Deti 

sa vrátili domov bohatými zážitkami a v dobrej 

nálade. 

 

 

Rozlúčková slávnosť budúcich školákov s materskou 

školou, s deťmi a zamestnancami sa uskutočnila 

v slávnostnej atmosfére, deti si 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. 
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ZŠ 

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

mimoškolskou činnosťou a tradičnými aktivitami. 

 Náučno-poznávacie zájazdy žiakov /Budapešt,  Viedeň,  Červený kameň / 

 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 

 III. 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. 

„English One” 

V rámci projektu „English One” sa naši žiaci mohli zúčastniť na netradičnej hodine angličtiny. 

Našu školu navštívil učiteľ z Veľkej Británie, aby ich motivoval k používaniu cudzích jazykov. 

Simon Andrew rýchlo našiel spoločný jazyk s deťmi pomocou humoru a úloh formou hier. 

Akadémia rodičov 

Do našej školy privítal klinický psychológ Dávid Ágh, ktorý v rámci rodičovského združenia 

prednášal o prevencii agresivity.  

Deň spomienok 

Dňa 11. novembra vo viacerých štátoch sa oslavuje Deň spomienok. Aj v našej dedine sme 

spomínali pri pamätníka obetiam vojny. Spomínali sme práve 11. novembra, nakoľko prvá 

svetová vojna sa skončila s číslami 11 /11. 11.1918 o 11.00/. Pri slávnostnom akte žiaci 

a obyvatelia dediny zapálili pri pomníku sviečky na pamäť obetiam vojny. 

 

 



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

                               www.moriczai.edupage.org 
 

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. 

Odovzdanie štipendií Rákócziho spolku 

28. októbra 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. 

Otvorené dni 

Dňa 23. marca 2016 sme usporiadali otvorené dni rodičov, 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. 

Adventský veniec 

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

v radostnom ovzduší. 

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. 

Medové dni v školskom klube 

Tretiaci na privítanie Vianoc piekli medové koláče a rôzne dobroty. 

Návšteva divadla 

21. januára naši žiaci prvého stupňa navštívili Jókaiho divadlo v Komárne. Atraktívna 

choreografia tanečnej hry s názvom „A szép Cerceruska” bola veľmi zábavná a pútavá. 

Deň maďarskej kultúry 

22. januára aj naša škola spomínala na Deň maďarskej kultúry. Tento sviatok nás vzbudzuje k 

tomu, aby sme posilnili naše národné povedomie, naše tradície. Bohatý literárny program sme 

uzavreli spoločnou recitáciou. 

III. Dni Móricza 

22. a 23. apríla 2016 v našej škole sme usporiadali II. Dni Móricza v rámci programu Dúha pre 

žiakov 1. stupňa a Zlatá záhrada pre žiakov druhého stupňa. S podujatím sme uctili pamiatku 
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Zsigmonda Móricza.  Dňa 19. decembra v rámci predvianočnej slávnosti sme na slávnostnom 

obede stretli našimi bývalými pedagógmi. O kultúrny program sa postarali naši talentovaní žiaci. 

Akadémia rodičov 

Dňa 26. mája v rámci Akadémie rodičov sa uskutočnila prednáška Anny Kulcsára s názvom 

„Pohybová terapia  ako nástroj prevencie a odstránenia porúch v učení”. Zúčastnení pedagógovia 

a rodičia s veľkým nadšením počúvali tetu Annu, dozvedeli sa veľa nových, užitočných 

informácií. 

Zápis do 1. ročníka 

Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2016/2017 sa uskutočnil 08. apríla 2016. 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.  

Ples rodičov  a priateľov školy 

13. februára 2016 sa uskutočnil ples rodičov a priateľov školy. O dobrú hudbu sa postarala 

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

dobrotami na stoloch. Bolo prítomných 200 hosťov. Vďaka sponzorom čakalo hostí 87 

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 

Od 15.02.2016 do 20.02.2016 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik našich žiakov ZŠ s MŠ Zsigmonda 

Móricza s VJM. 

Lyžiarskeho výcviku /ďalej len LV/ sa zúčastnilo 31 žiakov, z toho 10 nelyžiarov a 21   

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

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

Cieľ  bol : 

-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. V piatok v popoludní sa lyžovali deti voľne, v sobotu sa už 
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nelyžovalo. Každé poobedie bolo určené na odpočinok a relaxáciu žiakov. Po večeri sa žiaci 

navzájom spoznávali a zabávali v spoločenských a športových miestnostiach.  

Ako najlepších žiakov zo 7. roč. hodnotíme:                                                                                                                        

chlapci: Fridrich Molnár, Dominik Gyurkovics 

dievčatá: Dóra Mocsonokyová, Bettina Véghová 

               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 hoteli Royal v Látkoch. S ubytovaním, ako aj so stravou 

a personálom sme boli  spokojní. . Na lyžiarskom teréne pri hoteli boli dobré podmienky na 

lyžovanie. Lyžiarsky výcvik ukončilo 31 žiakov. Zraneniam sa medzi deťmi nedošlo. 

V sobotu predpoludní prebehlo záverečné vyhodnotenie LV a odovzdávanie cien víťazom v 

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

boli s lyžiarskym výcvikom spokojní.     

Vedúci lyžiarskeho výcviku bol Mgr. Attila Simon. 

Fašiangová veselica 

Dňa 13. februára 2015 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.  

Návšteva divadla v Budapešti 

Dňa 13. februára žiaci sa vybrali do Budapešti. Po prehliadke mesta navštívili predstavenie 

v budapeštianskom Operetnom divadle musical Romeo a Julia. Parádne dekorácie, vynikajúce 

tanečné scény žiakov veľmi zaujala. Vrátili sa domov s fantastickými zážitkami. 

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 167. výročie revolúcie za slobodu. Slávnosť sa 

konala v miestnom kultúrnom dome.  

Spoločné umývanie zúb v školskom klube 

Dňa 10. apríla so sestričkom Denisom Nagyovou sme rozprávali o dôležitosti čistenie zubov. Bol 

premietnutý aj krátky film o správnom umývaní zúb. Deti sa presvedčili o tom, že je lepší 

predísť zubného kazu ako vyhľadať lekára bolestivým zubom. 

Veci sa menia – básne sú večné 
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11. apríla 2016, deň narodenia Attilu Józsefa, významného maďarského básnika, sme usporiadali 

Deň poézie. Naším cieľom bolo, aby sme zarecitovali a počúvali čím viac básní, aby sa básne 

stali „živými” pre naše deti. 

 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. 

Deň matiek 

Dňa 17. mája 2015 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. 

Podunajská jar 

Mladší žiaci našej školy 4. júna navštívili predstavenia Podunajskej jari, kde sa zabávali na 

predstaveniach detských bábkarských súborov. Predstavenia mali veľký úspech u  našich detí.  

Deň detí 

Najkrajší sviatok pre škôlkarov a školákov je deň detí. Tento deň charakterizuje veselá hra, 

bezstarostná zábava. Aj v tomto roku čakalo našich detí veľa dobrôt, množstvo prekvapení 

vďaka miestnej samosprávy, vedeniu združenia rodičov a podpory rodičov žiakov. Pomocou 

nášho učiteľského zboru mohli naše deti vyskúšať sa v početných zábavných hrách. Za dobrý 

výkon zbierali body, za ktoré dostali palacinky a zákusky. Bol tu nafukovací hrad, ľudové hry, 

ľudové remeslá, futbal rodičov a žiakov, vatra, opekanie slaniny. Popoludnie ubehlo rýchlo, deti 

sa vrátili domov bohatými zážitkami a v dobrej nálade. 

Plavecký výcvik 

Plavecký výcvik sa uskutočnil v dňoch od 02.06.2016 do 08.06.2016 v Thermalparku 

v Dunajskej Strede. 

Počet účastníkov:  Inštruktori a pedagogický dozor: 3 

    Žiaci: 22 

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

žiaka.  /zodp. triedna učiteľka 5. triedy Mgr. Orisko Éva.  

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. 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,kde žiaci začali základným výcvikom , 
oboznámenie sa  s vodným prostredím, základnými plaveckými spôsobmi. Pracovali sme 

v s dvoma skupinami – plavci a neplavci.      

 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 ciele. Vedúcim plaveckého výcviku bol: 

Mgr. Ľudovít Horváth. 

Škola v prírode 

 

Miesto:  
Penzión pod Sitnom- 

Počúvadlianske jazero 

Doba trvania:  20. – 24. júna  2016 

Pedagogický dozor: 

 

Zdravotníčka: 

PaedDr.Gálfy Andrea 

Mgr. Klára Szabó 

Mgr. Simon Attila 

Marková Tünde 

Triedy: 
3.ročník - 14 žiakov 

4.ročník - 10 žiakov 

Počet žiakov spolu:  24 

 

Tento rok sme sa do školy v prírode vybrali neďaleko Banskej Štiavnice k Počúvadlianskemu 

jazeru. Cesta autobusom bola dobrá, ale občas trochu kľukatá. Ale zvládli sme ju.  

Po príchode do Penziónu pod Sitnom sme sa rozdelili do izieb a ubytovali. Čakal nás chutný 

obed. Po obede sme urobili obhliadku okolia. Penzión je obklopený krásnou prírodou. Pre 

príjemnú pomalú prechádzku je Počúvadlianske jazero, vzdialené od Penziónu 200 m. Tu sa 

nachádza aj malá ZOO s domácimi ale aj lesnými zvieratkami. Neskôr sme sa pohrali na ihrisku 
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a preliezkach. Večer mali deti pripravený program. Súťažili v skupinách. Plnili humorné aj 

vedomostné úlohy.  

 V utorok  predpoludním sme zdolali vrch Sitno. Prekvapením bolo, že nás tam čakali 

medvedíkovia. Niektorí sa ich aj zľakli... Medvedíci nám pripravili chutné palacinky.  Popoludní 

sme vyrábali hrnčiarske výrobky .  

V stredu ráno sme sa po výdatných raňajkách vybrali na celodenný výlet do Banskej Štiavnice. 

Pre deti boli  prichystané výborné aktivity v centre Terra Permonia. Deti mohli vyrábať 

výrobky z polystyrénu, dreva, papiera... Aktivity boli pre deti veľmi poučné a motivujúce. 

Vytvorili úžasné výrobky a dobre sa zabavili. Na obed sme sa boli najesť v pizzérii. Pizza bola 

výborná. Po príchode do penziónu deti čakalo čľapkanie sa v bazéne a chutná večera. 
Vo štvrtok sme navštívili ZŠ v Banskej Štiavnici. Výbornou aktivitou bola ukážka práce 

sokoliarov - Sokoliarska skupina sv. Bavona. Boli to žiaci ZŠ v Banskej Štiavnici a ako jediná 

škola vyučujú predmet sokoliarstvo. Popoludní sa deti vykúpali vo vnútornom bazéne.  Posledný 

večer sme sa zatancovali. Uskutočnili sme si diskotéku. Začala diskotéka a prišli za nami 

medvedíkovia,ktorí deťom priniesli výbornú tortu a zatancovali si s nami.  

Vyhodnotili sme najkrajšie izby. Odmenili sme aj najlepších športovcov. 

V piatok ráno nás čakalo balenie a upratovanie. Rozlúčili sme sa so všetkými a cestovali domov. 

Po ceste sme ešte stretli našich milých medvedíkov, ktorí sa prišli s nami rozlúčiť do autobusu a 

dostali sme lízatká.  

Unavení, spotení a hladní sme o 16.00 prišli domov s hlavami plnými zážitkov a emócií. 

Vedúcim bola Mgr. Andrea Gálfy. 

Slávnostný záver školského roka 

Slávnostné ukončenie školského roka sme usporiadali v rámci ekumenickej bohoslužby 

v reformovanom kostole dediny. 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.  

8  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. 
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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. 

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: Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách 

 

Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ 

je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR. 

Projekt ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny 

atraktívnejšie. Získajú moderné didaktické prostriedky, ktoré sú nadstavbou k existujúcemu 

portfóliu učebníc anglického jazyka. 

Žiakom prináša interaktívne a zábavné vyučovacie hodiny, vďaka novému digitálnemu obsahu. 

Učitelia prejdú vzdelávaním, ktoré bude zamerané na nové metódy výučby aj na praktické 

používanie poskytnutých moderných didaktických prostriedkov. 

Vďaka projektu bude výučba anglického jazyka kvalitnejšia bez ohľadu na to, či ide 

o kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka, alebo o učiteľa ktorý vyučuje anglický jazyk bez 

potrebnej kvalifikácie. 
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Škola získala didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka pre 1. a 2. stupeň. Projekt je 

spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.  

Projekt bol schválený. 
 

Projekt: Rekonštrukcia alebo výstavby novej telocvične a vybavenie telocvične na rok 2016 

Projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania 

žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby 

novej telocvične na rok 2016.  

Projekt bol schválený na vybavenie telocvične v hodnote 1400 €. 

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.  

Projekt: Školské ovocie 

Celoročný projekt Školské ovocie je Európsky program podpory konzumácie  ovocia a zeleniny 

v školách“ s finančnou podporou EU. 
 
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. 

9  Materiálno-technické podmienky 

Školské zariadenie 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 sme uskutočnili nasledovné opravy a obnovy interiérov: 
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 v budove MŠ boli podlahy v triedach obnovené laminovanými parketami 

 v budove MŠ chodba, šatne, čajové kuchyne boli obnovené podlahovou krytinou s PVC 

 v ZŠ boli rekonštruované a bezbarierovo upravené  toalety pre dievčatá a ženy 

 V ZŠ boli vymaľované kancelária účtovníčky a zást. riaditeľa, triedy pre 1. a 2. ročník, 

odborná učebňa výpočtovej techniky, chodba na 1. poschodí v novej budove 

 v MŠ boli obstarané nové nábytky pre deti pomocou rodičovského združenia školského 

zariadenia 

Triedy a kancelárie 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. V školskom roku 2015/2016 bola 

vymenená miesič cesta na nový. Kuchyňa MŠ bola vybavená novou umývačkou riadu.   Naša 

škola pravidelne dopĺňa fond učebných pomôcok a didaktickej techniky tak, aby zodpovedali 

súčasným potrebám a požiadavkám kladeným na moderné vzdelávanie. 

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. 

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.  

Naďalej bude potrebné hľadať sponzorov a iné zdroje na modernizáciu vyučovania.  

 

 

10 Finančné a hmotné zabezpečenie 

 Položka 

čerpanie rozpočtu 

za 09-12/2015 

čerpanie rozpočtu za 

01-08/2016 

Platy a odvody do poisťovní 200 205,63 259 289,10 

Elektrina, plyn, telefon, poštovné,   5 777,74               26 226 

Cestovné náhrady     791,30                   110,82 

Materiál, učebné pomôcky 14 422,93   7 507,48 

Údržby, rekonštrukcie, modernizácie, služby 16 897,32  3 726,33 

Odchodné, náhrada príjmu, soc.fond 3 406,53 10 892,63 

Dotácie pre deti zo SZP 1 443,27 1 985,76 

Spolu       242 934,72           309 738,12 
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11 Plnenie stanoveného cieľa 

 

MŠ 

     Celoročná VVČ v strednej a najstaršej vekovej skupine bola prispôsobená vekovým 

a individuálnym osobitostiam detí z hľadiska ich schopností a rozvojových možností. 

V jednotlivých tematických okruhoch ako  Ja som, Ľudia, Príroda a Kultúra deti prejavili záujem 

o VVČ, získali a osvojovali si nové poznatky, zručnosti a návyky. Primerane formovali vlastné 

názory, vedeli dokončiť začatú činnosť v požadovanej kvalite a v požadovanom čase. Vedeli 

zhodnotiť svoju činnosť. Dokázali získané zručnosti a vedomosti využiť v praktických 

činnostiach. 

     V tematickom okruhu Ja som – deti vedeli ovládať základné lokomočné pokyny, ktoré si 

osvojili cez aktívnu pohybovú terapiu. Manipulovali s rôznymi predmetmi, naučili sa poriadku 

a čistote pri pracovných a technických činnostiach. Snažili sa komunikovať prijateľným 

spôsobom pozitívne, počúvali s porozumením. 

     V tematickom okruhu Ľudia – uplatňovali základné matematické princípy a postupy 

v každodennom kontexte, pochopili elementárne matematické súvislosti. Nadobudli poznatky 

o veciach a javoch prebiehajúcich v obklopujúcom svete. Vedeli sa orientovať v informačno-

komunikačných technológiách využitím Interaktívnej tabule. 

     V tematickom okruhu Príroda – prejavili zručnosti a praktickú tvorivosť pri využití rôznych  

pracovných a výtvarných techník. Rozlišovali typické znaky ročných období, hodnotili prírodné 

prostredie, zapájali sa do pestrých aktivít v materskej škole. 

     V tematickom okruhu Kultúra – vedeli reagovať na rozmanitosť kultúrneho vyjadrenia sa, 

osvojili si bohaté množstvo básničiek, pesničiek, hier, čím prejavili vlastnú kreativitu. 

Rozvojom grafomotorických zručností sa naučili správne držať ceruzku, správne s ňou narábať. 

Využívali koordináciu zraku a ruky, čím kreslili plynule a smelo, podľa pokynov učiteľky 

samostatne pracovali v pracovných zošitoch.  

K deťom sme individuálne pristupovali a pomáhali im v napredovaní. 

Ku koncu predprimárneho obdobia sú deti pripravené na vstup do ZŠ a získali všestranný rozvoj 

celej osobnosti. 

ZŠ 

 

Hlavné úlohy školy v školskom roku 2015/2016 vyplývali z Pedagogicko-organizačných 

pokynov MŠ SR a Plánu práce školy. Výchovná činnosť prebiehala v súlade so vzdelávacím 

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

žiak. 

Plnenie stanovených cieľov v školskom roku 2015/2016 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 2015/2016 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. 

  

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.  
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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). 

 

 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. 
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 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.  

 V školskom roku 2015/2016 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. 
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 Pedagogickí zamestnanci si zvyšovali odbornosť účasťou na vzdelávacích aktivitách. 

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

Slovensku.  

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. 

 

  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. 

 

12 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. Účasť žiakov na exkurziách, organizovanie 

lyžiarskeho výcviku, školy v prírode 

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 

 

Príležitosti 

1. Vzdelávanie pedagógov 

Hrozby 

1. Neúspešné projekty na získavanie 
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2. Získavanie finančných zdrojov 

prostredníctvom projektov 

 

finančných zdrojov na rekonštrukciu 

a modernizáciu budovy školy 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 

 

13 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 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 7.40 hod. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, 

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

prestávka nasleduje po druhej 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 

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

taktiež podporoval pitný režim stravníkov. 

1. 7.40 –  8.25    

2. 8.30 -   9.15       

3. 9.30 – 10.15   

4. 10.20 –11.05   
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5. 11. 10 –11.55  

6. 12.25 – 13.10 

7. 13.15 – 14.00 

8. 14.05 – 14.50 

9. 14.55 – 15.40  

 14 Voľnočasové aktivity 

V školskom roku 2015/2016 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 múdri!  3. Mgr. Molnár E. 

2. Buďme múdri!  3-5. Simon A. 

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

4. Literárny krúžok 4. Mgr. Szabó K. 

5. Čítanie s porozumením 3. Mgr. Fekete A. 

 Douč sa! 4. Mgr. Szabó K. 

7. Príprava na testovanie 9. Mgr. Németh F. 

8. Pírprava na Testovanie-9 7. Mgr. Németh F. 

9. Interaktívny anglický jazyk 2. Mgr. ZiliziM. 

10. Let´s speak English!  5. Mgr. Mészárosová Z. 

11. Literárny krúžok  2. Mgr. Sátor T. 

12. Literárny krúžok  4. Mgr. Szabó K. 

13. Spevácky zbor  2. - 9. PaedDr.Simon B. 

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

15. Športový krúžok  1.-2. Mgr. Simon A. 

16. Športový krúžok CH  

II. stupeň - 

chlapci 
Mgr. Horváth Ľ. 

17. Športový krúžok D  

II. stupeň - 

dievčatá 
Mgr. Horváth Ľ. 

18. Výtvarný krúžok  1. PaedDr. Gálfy A. 

19. Biologický krúžok II. stupeň Mgr. Patócsová M. 

20. Literárny krúžok 2-9. Mgr. Patócsová M. 

21. Geografický krúžok II. stupeň Mgr. Horváth Ľ. 

22. Krúžok ľudového tanca 
MŠ a I. stupeň 

ZŠ 
Görcs L., Görcs T. 

 

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=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=41474
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=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=41476
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15 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.  

 

16 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, 30.9.2016         

  

         Mgr. Anikó Fekete 

            riaditeľ školy 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 24.10.2016 


