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Rady školy pri ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM  

dňa 11.10.2017 

 

Vyjadrenie rady školy:  
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V Orechovej Potôni, 11.10.2017     

 

____________________ 

                  Mgr. Attila Simon 

        predseda Rady školy 
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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 2016/2017. 

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 2016/2017, 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 Erika Gálffyová 031/5543321   zsorechovapoton@centrum.sk 
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1.1  Rada školy 

Rada školy pri Základnej škole s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM bola ustanovená v zmysle § 

24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rada školy má vypracovaný plán 

svojej činnosti podľa ktorého sa riadi. 

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 

2016/2017; Výchovný program ŠKD; Vnútorný poriadok školy a materiálno-technické 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu školy v šk. roku 2016/2017. 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. 
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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. 

Predmetové komisie majú vypracované plány podľa pedagogicko-organizačných pokynov 

MŠ SR a plánu práce školy, zasadnutia sú pravidelné. Vedenie školy sa pravidelne zúčastňuje 

jednotlivých zasadnutí. 

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 školského klubu detí  Mgr. Mészáros Anikó 

8. Výchovná poradkyňa Mgr. Orisko Éva 

9. Koordinátor protidrogovej prevencie  PaedDr. Marczell Erika 

10. Koordinátor environmentálnej výchovy  PaedDr. Marczell Erika 

 

4. Triednictvo  

MŠ 

1. Csibová Katarína 

2. Bc. Kecskés Márta 

Netriedni učitelia Kužileková Eleonóra, Gálffyová Erika 
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ZŠ 

1. Mgr. Szabó Klára 

2. PaedDr. Gálfy Andrea Mgr. Sátor Tímea 

3. Mgr. Sátor Tímea Mgr. Simon Attila 

4. Mgr. Kiss Edina 

5. Mgr. Simon Attila  

6. Mgr. Orisko Éva  

7. Mgr. Németh Friderika 

8. Mgr. Zilizi Márta, od 1.1.2017 Mgr. Varga Aranka 

9. Mgr. Kosztolánszky Malvina 

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

Márta, Mgr. Nagy Judit, Mgr. Iváncsai Anita 

Netriedni učitelia  Mgr. Fekete Anikó – riaditeľka 

PaedDr. Marczell Erika 

Mgr. Mészárosová Zuzana 

Ing. Kacsiková Agneša 

Mgr. Nagy Judit 

Mgr. Varga Aranka 

Mgr. Fehér Terézia 

PaedDr. Tompa Veronika 

 

 

Správcovstvo kabinetov  

1. Fyzika Mgr. Németh Friderika 

2. Sklad učebníc  Mgr. Kiss Edina  

Mgr. Nagy Judit 

3. Dieľňa  Mgr. Simon Attila 

4. Telesná výchova Mgr. Simon Attila 

5. Chémia Ing. Kacsiková Agneša 

6. Hudobná výchova  Mgr. Szabó Klára 

7. Geografia Mgr. Iváncsai Anita 

8. Jazyky  Mgr. Kosztolánszká Malvina 

9. Branná výchova Mgr. Simon Attila 

10. Knižnica Mgr. Szabó Klára 
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2.  Údaje o počte žiakov 

MŠ 

Počet detí: na začiatku šk. roka: 50/     na konci šk. roka: 49  

V marci ukončilo predprimárne vzdelávanie jedno dieťa, lebo sa presťahovali. V apríli 

ukončilo predprimárne vzdelávanie jedno dieťa z rodinných dôvodov. V máji nastúpilo jedno 

dieťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ. 

Trieda 1. 2. 

Počet detí 25/25 25/24 

Priemer dochádzky detí za 

šk.rok 

14 18 

ZŠ 

Počet žiakov školy: 162/162 

Počet tried: 9 

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 17 16 16 16/18 17/15 27/26 15 15/16 23 162/162 

z toho ŠVVP 0 2 0 0 2 2 3 3 3 15 

Priemerný počet žiakov na triedu 18,00 žiaka. 

2.1  Zapísaní žiaci MŠ a ZŠ 

MŠ 

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

2017/18. Zapísaných bolo 12 detí z toho 9 dievčat a 3 chlapci. 

ZŠ 

Dňa 07. apríla 2017 sa uskutočnil slávnostný zápis detí na plnenie povinnej školskej 

dochádzky  pre školský rok 2017/2018 . 

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 18 detí, 9 dievčat a 9 chlapcov. 
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Počet žiakov spolu Z celkového počtu zapísaných 

Dievčatá Odklady Nezaškolení v MŠ 

18 9 3 0 

V prvom ročníku bude 15 žiakov /8 dievčat a 7 chlapcov/. 

 

2.2  Ukončenie školskej dochádzky na MŠ a ZŠ k 30.6.2016 

MŠ 

V školskom roku 2016/17 ukončilo predprimárne vzdelávanie 14 detí. Z toho odklad školskej 

dochádzky majú 2 deti.  Dokladom  o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania. Osvedčenia deťom boli rozdávané dňa 30.júna 2017. 

 

 1.ročník /ZŠ s MŠ ZsM 

s VJM/ 

1.ročník /ZŠ 

Jilemnického, DS/ 

1.ročník /ZŠ Smetanov 

háj DS/ 

Počet detí  9 1 2 

ZŠ 

V školskom roku 2016/2017 ukončilo povinnú školskú dochádzku 23 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           23 23 

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                
3 2 

      621022 
Súkr.gymnázium s VJM, Hlavná 21, Dunajská 

Streda                                
1 1 

 S p o l u   Gymnáziá 4 3 
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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 rozv.vidieka s VJM, Nám. sv. Štefana 1533/3, 

Dunajská Streda                
4 1 

 S p o l u   Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ  4 1 

    

Technické, dopravné 

SOŠ 
 spolu dievč. 

v  o k r e s e Dunajská Streda             

      628101 
SOŠ technická, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská 

Streda                         
1 0 

 S p o l u   Technické, dopravné SOŠ 1 0 

    

SOŠ ostatné  spolu dievč. 

v  o k r e s e Dunajská Streda             

      623004 
Súkromná SOŠ, Trhovisko 2294/15, Dunajská 

Streda                                
1 0 

      623005 
Stredná odborná škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská 

Streda                         
1 0 

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

Dunajská Streda                   
5 0 

      624002 SOŠ stavebná, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda                                   3 0 

mimo okres Dunajská Streda             

      643039 SOŠ techn.a mechanizácie, 1. mája 1, Hurbanovo                                  1 0 

 S p o l u   SOŠ ostatné 11 0 
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  spolu dievč. 

v  o k r e s e Dunajská Streda             

      627603 OU int. ako o.z. Spoj.š, Gorkého 4/90, Okoč                                     1 1 

 S p o l u    1 1 

    

  spolu dievč. 

mimo okres Dunajská Streda             

      629600 Mimo Slovenska                                                                  1 0 

 S p o l u    1 0 

                              Počet žiakov končiacich ZŠ 23 6 
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2.4  Údaje o výsledkoch hodnotenia detí podľa poskytnutého stupňa vzdelania 

Dvanásť detí, ktoré absolvovali posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole získalo primárne 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. 1,24 1,12 1,07 1 1 1 1,12 1                             1,06 

2. 1,44 1,38         1 1 1 1,13 1,38 1 1 

  

1                     1,16 

3. 1,06 1,5   1,07 1,07 1 1 1,07 1 1,19 1,06 1 1,13                   1,08 

4. 2,06 1,94   1 1 1,12 1,71 1,06 1 1,47 1,65 1 1,29 1                 1,33 

5. 2,6 2,4   1,27 1,67 1,36 2,33 1,07 1,87     1 2,13 1 2 2,27 2           1,78 

6. 2,52 2,77   1,52 1,78 1,89 2,57 1,3 1,87     1,4 2,3                   1,17 2,3 2,35 2,48 

 

2,65 1,39     2,02 

7. 3 3,13   

 

1,4 2 2,87 1,33 2,6     1,67 2,93   2,53 2,87 3 2,64 3,13 1,47 2,93   2,47 

8. 2,38 2,88       1,31 2,06 1,13 1,75     

 

2,19   2,19 2,44 2,31 2,23 2,44 1 2,5       1,38 2,01 

9. 2,78 3,26       

 

2,91 1,48       1 2,61   2,48 2,65 2,78 2,48 3,09   2,87 1,61 2,37 

Spolu 2,12 2,26 1,03 1,14 1,27 1,35 1,99 1,16 1,58 1,33 1,35 1,15 2,08 1,05 2,30 2,51 2,51 2,45 2,82 1,28 2,76 1,49 1,69 
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2.5  Prospech  a dochádzka žiakov 
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2.6  Výchovné opatrenia 

Počas školského roka 2016/2017 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 /18/ a riaditeľka školy 

udelila riaditeľskú pochvalu /15/ za reprezentovanie školy. 

2.7  Výsledky externých meraní 

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

apríla 2017 sa zúčastnilo 21žiakov našej školy. Testovanie dopadlo veľmi dobre. 

Naši žiaci z testovania dosiahli z matematiky priemerný počet bodov 11,1 bodov a mali 

priemernú percentuálnu úspešnosť 55,7 %. Zo slovenského jazyka mali priemerný počet 

bodov 15,5 a priemernú percentuálnu úspešnosť 77,4 %, z maďarského jazyka a literatúry 

priemerný počet bodov 18,4 a priemernú percentuálnu úspešnosť 73,5 %. Priemerný počet 

bodov v rámci SR bol z matematiky 11,3 bodov t.j. 56,4 % , zo slovenského jazyka 13,2 

bodov t.j. 66,1 % a z maďarského jazyka a literatúry 16,5 bodov t.j. 66 %. 

Za úspešnú prípravu testovania patrí pochvala pedagógom. 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Priemerný počet bodov 

Testovanie SJL 21 77,4 15,5 

Testovanie MAT 21 55,7 11,1 

Testovanie MJL 21 73,5 18,4 

3. Odbory a učebné plány 

MŠ 

MŠ vychádzala vo svojej práci zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 s platnosťou od 1. septembra 2016. Na jeho 

základe bol vypracovaný vlastný Školský vzdelávací program „Lienka“.  

Našimi cieľmi výchovy a vzdelávania v materskej škole bolo:  

- zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s 

dospelými,  

- uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie,  
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- podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,  

- podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,  

- sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej 

spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie,  

- umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a 

aktívneho bádania,  

- uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími 

partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí,  

- identifikovať deti so špeciálnymi potrebami a zabezpečiť im všetky podmienky na 

individuálny rozvoj podľa týchto potrieb,  

- zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, ako aj dostupnosť 

poradenských a ďalších služieb pre všetky deti,  

- získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom 

prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí.  

ZŠ  

Podľa Školského vzdelávacieho programu, vychádzajúceho zo Štátneho vzdelávacieho 

programu snažili sme sa 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. 

ISCED 1 2016/2017 

Vzdelávacia oblasť   Vyučovací predmet  1 2 3. 4. 

 

 Jazyk a 

komunikácia  

Maďarský jazyk a literatúra  8 6+1 5+1 5+1 

 Slovenský jazyk a slovenská literatúra  5 6 6 5 

 Prvý cudzí jazyk /anglický jazyk/   3 3 

        

 Človek a príroda 

 

Príroda a spoločnosť  

Prvouka 1 2   

 Prírodoveda   1 1 

 Vlastiveda   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 

        

 Človek a svet práce   Pracovné vyučovanie     1 
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 Umenie a kultúra  
 Výtvarná výchova  1 1 1 1 

 Hudobná výchova  0+1 1 1 1 

        

 Zdravie a pohyb  

 Telesná a športová výchova 

Telesná výchova / Športová príprava 

 

2 2 

 

2 2 

        

 Povinné hodiny 

spolu  
  

22 23 25 25 

 Voliteľné hodiny    1 2 2 2 

 Hodiny spolu    23 25 27 27 

 

ISCED 2 2016/2017 

Vzdelávacia 

oblasť  
 Vyučovací predmet  

5 6 7. 8. 9. 

 

 Jazyk a 

komunikácia  

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

 Slovenský jazyk a slovenská 

literatúra  

5 5 4

+

1 

5 5 

 Anglický jazyk 3 3 3 3 3 

Nemecký jazyk  1 1 1 1+1 

         

 Príroda a 

spoločnosť  

 Fyzika  2 1 2 1 

 Chémia   1 2 1+1 

Biológia 2 1 1+1 1 1 

         

 Človek a 

spoločnosť 

  Dejepis 1 1 2 1 1+1 

Geografia 2 1 1 1+1 1 

Občianska náuka  1 1 1  

Človek a 

hodnoty 

Etická výchova / Náboženská 

výchova 

1 1 1 1  

         

 Matematika a 

práca s 

informáciami  

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

 Informatika  
1 1 0+1 0+1  

         

 Človek a svet 

práce  
 Svet práce  

    +1 
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 Technika 1 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 

 

Rozdelenie triedy na skupiny  

Podľa vyhlášky 224/2011 Z. z. o základnej škole sme rozdelili niektoré triedy podľa 

vzdelávacieho programu na skupiny.  

Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí  podľa priestorových, personálnych a 

finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu s 

ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce.  

Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov 

rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak 

počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných 

ročníkov. Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského 

roka.  

Vyučovacia hodina trvá 45 minút.  

Triedy sa delia v predmetoch slovenský jazyk, anglický jazyk, informatická výchova, 

informatika, technika pri počte nad 17 žiakov.  

Triedy sa pájajú v predmetoch etická výchova, reformovaná náboženská výchova pri počte 

pod 12 žiakov.  

Telesná a športová výchova sa v prvom ročníku až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a 

dievčatá spoločne. Triedy na druhom stupni školy sa delia alebo spájajú na skupiny chlapcov 

a skupiny dievčat toho istého ročníka. 
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4. Zamestnanci školy 

 

 

4.1 Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín 

týždenne 

5.  Matematika, Geografia, Výtvarná výchova,  Občianska náuka, Hudobná 

výchova 

4, 2, ,1,1,1 

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

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

8. Geográfia, Občianska náuka 2,1 

9. Geográfia, Svet práce, Technika  1,1,1 

4.2 Vzdelávanie zamestnancov 

MŠ 

1. kvalifikačná skúška : 1 zamestnanec 

Inovačné, kontinuálne vzdelávanie : 2 zamestnanci 

ZŠ 

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 4 0 

2.kvalifikačná skúška 8 0 

štúdium školského manažmentu 0 1 

inovačné vzdelávanie 

aktualizačné vzdelávanie 

špecializačné kvalifikačné 

 

0 

 

0 

adaptačné 0 0 

postgraduálne 0 0 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 20 11 20 x 100 11 x 100 

DPP 2 0 1 x 100, 1 x 65 0 

Znížený 

úväzok 

1 1 1 x 65 1 x 8 

ZPS 1 0 1 x 65 0 

Na dohodu 4 0 0 0 

Mat. dov. 2 0 0 0 
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doplňujúce pedagogické 0 0 

vysokoškolské pedagogické 0 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 

 

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                                                           

 

Čitateľská gramotnosť  

Pre neustále zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti sme vo výchovnovzdelávacom 

procese uplatňovali nasledovné aktivity: 

 Na hodinách literatúry pracujeme s textom a vytvárame vlastné pracovné listy 

 Žiaci I.  a II. stupňa sa zúčastnili divadelných predstavení 

 Všetci žiaci využívali školskú knižnicu 

 Vhodné texty sa na vyučovacích hodinách dramatizovali. Na vyučovacích hodinách 

maďarkého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry sa uplatňovali 

didaktické hry zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

 Žiaci pracovali v literárno-dramatickom krúžku. 

 Žiaci 1.-6. ročníka sa zapájali do projektu „ Záložka do knihy spája školy“. 
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Finančná gramotnosť 

Pre neustále zvyšovanie úrovne matematickej, informatickej a finančnej gramotnosti sme 

uplatňovali vo výchovno-vzdelávacom procese nasledovné aktivity: 

 Zapojili sme sa do súťaží Pytagoriáda, Klokan 

 Žiaci sa na vyučovacích hodinách informatiky a matematiky učili tvoriť grafy a 

tabuľky. Učili sa ich nielen interpretovať, ale aj vyjadrovať k nim svoj názor. 

 Počas celého školského roka sa vyučovacie hodiny Informatickej výchovy a 

Informatiky, no taktiež aj iných vyučovacích predmetov realizovali v odbornej 

učebni – Informatika. 

 V rámci rozvoja prezentačných techník a prezentačných zručností žiaci 

vypracovávali elektronické projekty vo všetkých vyučovacích predmetoch. 

 Vykonávali sme monitoring sociálnej siete Facebook a oboznamovali žiakov s 

nástrahami internetu. 

 

Prírodovedná gramotnosť 

Pre neustále zvyšovanie úrovne prírodovednej gramotnosti sme vo výchovnovzdelávacom 

procese uplatňovali nasledovné aktivity: 

 Separovali sme odpad. Peňažné prostriedky získané za zber papiera sme späť 

investovali do školy. Financie získané zbermi sa používajú na nákup školských 

potrieb. 

 Organizovali sme celodenný projekt pri príležitosti Dňa Zeme. 

 Žiaci 9. ročníka absolvovali exkurziu v Slovnafte. 

 

Sociálna a emocionálna gramotnosť 

 Budujeme medzi žiakmi dôveru.  

 Riešime všetky problémy medzi žiakmi i medzi žiakmi a učiteľmi. 

 Organizujeme rôzne exkurzie, školské a triedne výlety, kde sa žiaci socializujú. 

 Na vyučovacích hodinách preferujeme tímovú prácu, počas ktorej si žiaci rozvíjajú 

komunikačné zručnosti. 

 Veľkú pozornosť venujeme žiakom, ktorí prestúpili na našu školu. 

 Zapájame žiakov do rôznych individuálnych aj tímových súťaží. 

 Organizujeme otvorené hodiny pre kolegov učiteľov i rodičov, pričom sa žiaci učia 

pracovať aj v prítomnosti vedenia školy, či cudzích učiteľov. 

 

Výchova k ľudským právam 

 Od žiakov vyžadujeme, aby vedeli vyjadriť svoj názor. 

 Zachovávame súkromie žiakov a rešpektujeme osobné vlastníctvo žiakov 
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 Netrestáme a neponižujeme žiakov, podobne dbáme, aby sa žiaci navzájom 

neponižovali a nevyvíjali voči sebe fyzické ataky. 

 Žiakov vychovávame pozitívnym príkladom a oceňujeme pozitívne správanie 

pochvalou alebo vecným darčekom na konci školského roku. 

 Monitorujeme školský areál, aby sa tu nevyskytovali drogy, alkohol a tabakové 

výrobky. 

 Zdravotný problém žiaka ihneď konzultujeme so zákonným zástupcom. 

 Nediskriminujeme žiakov – neuprednostňujeme žiakov na základe pohlavia, 

farby pleti, výzoru, postavenia rodičov a pod. 

 Dbáme na to, aby každý prejav žiaka bol spravodlivo ohodnotený, v súvislosti s 

tým využívame sebahodnotenie žiaka i hodnotenie skupinou. 

 Dôsledne dbáme a predchádzame tomu, aby sa na škole objavilo šikanovanie 

alebo fyzické ubližovanie. 

 Preukázané záškoláctvo riešime zníženou známkou zo správania, oznamom 

rodičom a v prípade opakovaného záškoláctva aj ÚPSVaR. 

 Akýkoľvek problém alebo sťažnosť ihneď riešime. 

 Snažíme sa vytvárať atmosféru dôvery a pochopenia. 

 Podporujeme programy na prevenciu rizikového správania – prednášky. 

 

Estetická a umelecká gramotnosť 

Pre neustále zvyšovanie úrovne estetickej a umeleckej gramotnosti uplatňujeme vo 

výchovno-vzdelávacom procese nasledovné aktivity: 

 Dôsledne dbáme na estetickosť priestorov školy. 

 Spolupatričnosť ku škole a regiónu zvyšujeme vlastným logom školy. 

 Pripravujeme žiakov na vystúpenia v rámci Vianočnej akadémie, Dňa matiek, Dňa 

obce a vystúpenia organizované obcou. 

 Pre žiakov organizujeme výchovné koncerty. 

 Navštevujeme divadelné predstavenia. 

 Zúčastňujeme sa rôznych výtvarných súťaží. 
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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.  

 
Por. č. Meno žiaka Trieda Súťaž Umiestnenie Pedagóg 

1. Simon Patrik 9. TUDOK  Kacsik Ágnes 
   Dejepisná olympiáda O-4. Orisko Éva 
   Chemická olympiáda O-8. /úspešný riešiteľ/ Kacsik Ágnes 
   Dejepisná súťaž Reg. 1 Orisko Éva 
   Volejbal O-1, K-7 Simon Attila 
   Hádzaná O-2 Simon Attila 
      
2. Jókai Leila 9. TUDOK  Kacsik Ágnes 
   Chemická olympiáda O-5. /úspešný riešiteľ/, K-10. Kacsik Ágnes 
   Dejepisná súťaž Reg. 1 Orisko Éva 
   Atlétika - staféta O-4 Simon Attila 
   Floorball 5-5 Simon Attila 
      
3. Varga Nóra 6. Tompa Mihály recitačná 

súťaž 

zlaté pásmo Varga Aranka 

   Katedra – literárna súťaž C-1 Orisko Éva 

   Švrtok na Ostrove – hrad 

hier – výtv. súťaž 

          ocenená Molnár Erika 

      
4. Tóth Zsófia 8. Chemická súťaž György 

Hevessyho 

C-2. Kacsik Ágnes 

      
5. Adamická Leila 4. Rozprávková súťaž C- Gálfy Andrea 
   Svet fantázií detí – výtv. 

súťaž 

ocenená Mészáros Anikó 

   Pekná maďarská reč  Fekete Anikó 
6. Bernáth Blanka 4. Rozprávková súťaž C- Gálfy Andrea 
7. Bernáth Zsófi 2. Rozprávková súťaž C- Gálfy Andrea 
   Švrtok na Ostrove – hrad 

hier – výtv. súťaž 

          ocenená Simon Éva 

   Namaľuj a vyhraj!               O- 3. Simon Éva 
8. Gyurkovics Csilla 4. Rozprávková súťaž C- Gálfy Andrea 
   Pekná maďarská reč  Fekete Anikó 
      
9. Sátor Bence 6. Katedra – literárna súťaž C-1 Orisko Éva 
      

10. Nagy Fanni 6. Katedra – literárna súťaž C-1 Orisko Éva 
      
11. Szabó Dániel 6. Katedra – jazyková 

súťaž 

C-16 Orisko Éva 

      
12. Koczó Lázár 6. Katedra – jazyková 

súťaž 

C-16 Orisko Éva 

      
13. Tóth Erika 6. Katedra – jazyková 

súťaž 

C-16 Orisko Éva 

      
14. Kamenický Štefan 4. Polgári védelem őre – 

képzőművészeti verseny 

O-1. Mészáros Anikó 

Dúha – výtv. súťaž R- ocenená Mészáros Anikó 
   

      
15. Lipovsky Evelyn 8. Olympiáda študentov– 

výtvarná súťaž 

ocenená Molnár Erika 
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16. Végh Bettina 8. Olympiáda študentov– 

výtvarná súťaž 

ocenená Molnár Erika 

   Fantázia detí – výtv. 

súťaž 

ocenená Molnár Erika 

   Floorball O-5 Simon Attila 
      
17. Patócs Krisztián 9. Polgári védelem őre – 

képz. verseny 

O-2 Molnár Erika 

      
18. Vass Kitti 9. Dúha – výtv. súťaž R- ocenená Molnár Erika 

Atletika - stafeta O-4 Simon Attila 
   Floorball O-5 Simon Attila 
      
19. Sipos Suzanne 6. Dúha – výtv. súťaž R- ocenená Molnár Erika 
      
20. Nagy Levente 2. Csaplár Benedek 2016 –

výtv. súťaž 

R- ocenená Simon Éva 

   Proti závislostiam bez 

hraníc – výtvarná súťaž 

ocenená Simon Éva 

      
21. Varga Krisztina 2. Csaplár Benedek 2016 –

výtv. súťaž 

R- ocenená Simon Éva 

      
22. Bartal Dóra 5. Tompa Mihály recitačná 

súťaž 

bronzové pásmo Varga Aranka 

      
23. Pollák Zsófi 5. Tompa Mihály recitačná 

súťaž 

bronzové pásmo Varga Aranka 

   Vybíjaná O-4 Simon Attila 
      

24. Rózsár Jázmin 2. Tompa Mihály recitačná 

súťaž 

bronzové pásmo Varga Aranka 

   Atlétika – 50 m O-2 Simon Attila 
      
25. Rózsár Noémi 2. Tompa Mihály recitačná 

súťaž 

bronzové pásmo Varga Aranka 

      
26. Varga Katalin 3. Katedra – lit. súťaž C-5. Sátor Tímea 
   Malý futbal O-4 Simon Attila 
27. Nagy Bernadett 3. Katedra – lit. súťaž C-5. Sátor Tímea 
28. Lelkes Márk 3. Katedra – lit. súťaž C-5. Sátor Tímea 
29. Puha Lara 4. Proti závislostiam bez 

hraníc – výtvarná súťaž 

ocenená Mészáros Anikó 

   Vybíjaná O-5 Simon Attila 
   Malý futbal O-4 Simon Attila 
      
30. Kalmár Friderika 9. Dejepisná súťaž Reg. 5 Orisko Éva 
   Floorball O-5 Simon Attila 
      
31. Molnár Frigyes 8. Dejepisná súťaž 

Dejepisná olympiáda 

Reg. 5 Orisko Éva 
J-8 Orisko Éva 

  
   Volejbal O-1, K-7 Simon Attila 

   Hádzaná O-2 Simon Attila 
      
32. Mezei Ádám 8. Dejepisná súťaž Reg. 5 Orisko Éva 
   Volejbal O-1, K-7 Simon Attila 
      
33. Kiss Levente 8. Dejepisná súťaž Reg. 5 Orisko Éva 
   volejbal O-1, K-7 Simon Attila 
   Hádzaná O-2 Simon Attila 
      
35. Pónya Petra 1. Namaľuj Vianoce! O-1. Iváncsai Anita 
      
37. Bódis Enikő 3. Vesmír očami detí – 

výtv. súťaž 

ocenená Mészáros Anikó 

      
38. Nagy Máté 5. Šaliansky Maťko  Varga Aranka 
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39. Simon Klaudia 4. Šaliansky Maťko  Kiss Edina 
   Atlétika –300 m O-4 Simon Attila 
   Vybíjaná O-5 Simon Attila 
   Malý futbal O-4 Simon Attila 
      
42. Sztrányovszky Patrik 9. Atlétika – vrh guľou O-1, K-6 Simon Attila 
   Atletika - stafeta O-5 Simon Attila 
   Volejbal O-1, K-7 Simon Attila 
   Hádzaná O-2 Simon Attila 
      
43. Molnár László 3. Atlétika –skkok do 

diaľky  

O-1 Simon Attila 

44. Pörge Balázs 9. Atlétika – vrh guľou O-2 Simon Attila 
   Atlétika - staféta O-5 Simon Attila 
   volejbal O-1, K-7 Simon Attila 
   Hádzaná O-2 Simon Attila 
      

      
45. Mikóczi Alexandra 8. Atletika – vrh guľou O-3 Simon Attila 
   Floorball O-5 Simon Attila 
      
46. Gálffy Pál Dávid 5. Atletika – hod do diaľky O-3 Simon Attila 
      
47. Pollák Károly 5. Atlétika –300 m O-3 Simon Attila 
      
48. Cseh Balázs 7. Atletika O-4 Simon Attila 
   Hádzaná O-2 Simon Attila 
      
49. Puha Lilla 7. Atletika - stafeta O-4 Simon Attila 
   Atletika O-5 Simon Attila 
   Floorball O-5 Simon Attila 
      
51. Virágh Barbara 9. Atletika - stafeta O-4 Simon Attila 
   Floorball O-5 Simon Attila 
      
52. Molnár Péter 7. Atletika O-5 Simon Attila 
   Kézilabda O-2 Simon Attila 
      
53. Angermayer 

Dominik 

9. Atletika - stafeta O-5 Simon Attila 

   Volejbal O-1, K-7 Simon Attila 
   Hádzaná O-2 Simon Attila 
      
54. Gyurkovics Dominik 8. Atletika - stafeta O-5 Simon Attila 
   Volejbal O-1, K-7 Simon Attila 
   Hádzaná O-2 Simon Attila 
55. Czucz Leonard 9. Volejbal O-1, K-7 Simon Attila 
56. Gyurkovics Attila 9. Volejbal O-1, K-7 Simon Attila 

58. Mezei Máté 9. Volejbal O-1, K-7 Simon Attila 
   Hádzaná O-2 Simon Attila 

59. Csaplár Tamás 4. Vybíjaná O-5 Simon Attila 

  4. Malý futbal O-4 Simon Attila 
60. Csonka ÁRPÁD 4. Vybíjaná O-5 Simon Attila 
   Malý futbal O-4 Simon Attila 

61. Gálffy Krisztián 3. Vybíjaná O-5 Simon Attila 
   Malý futbal O-4 Simon Attila 
62. Házi Vivien 4. Vybíjaná O-5 Simon Attila 

63. Lelkes Márk 3. Vybíjaná O-5 Simon Attila 
64. Miklós Máté 4. Vybíjaná O-5 Simon Attila 
   Malý futbal O-4 Simon Attila 

65. Nagy Anett 3. Vybíjaná O-5 Simon Attila 

66. Nagy Bernadett 3. Vybíjaná O-5 Simon Attila 
67. Paluk Henrich 3. Vybíjaná O-5 Simon Attila 

68. Papik Zsóka 3. Vybíjaná O-5 Simon Attila 
69. Gálffy Emese Anna 9. Floorball O-5 Simon Attila 
70. Mocsonoky Dóra 8. Floorball O-5 Simon Attila 
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71. Raduka Cintia 8. Floorball O-5 Simon Attila 
72. Bartal Dóra 5. Floorball O-5 Simon Attila 

   Vybíjaná O-4  
73. Forró Adrienn 7. Floorball O-5 Simon Attila 
   Vybíjaná O-4  

74. Sidó Viktória 8. Floorball O-5 Simon Attila 
75. Almási Friderika 7. Vybíjaná O-4 Simon Attila 

76. Bertók Vivien 7. Vybíjaná O-4 Simon Attila 

77. Dušek Vivien 5. Vybíjaná O-4 Simon Attila 
78. Forró Noémi 5. Vybíjaná O-4 Simon Attila 
79. Görcs Kitti 6. Vybíjaná O-4 Simon Attila 

80. Kálmán Júlia 6. Vybíjaná O-4 Simon Attila 
81. Karácsony Vivien 5. Vybíjaná O-4 Simon Attila 
82. Koday Veronika 6. Vybíjaná O-4 Simon Attila 

83. Nagy Fanni 6. Vybíjaná O-4 Simon Attila 
84. Iváncsík Gabriela 6. Vybíjaná O-4 Simon Attila 
85. Gálffy Bálint 3. Minifutbal O-4 Simon Attila 

86. Kiss Ádám 2. Minifutbal O-4 Simon Attila 

87. Mikóczi Bálint 4. Minifutbal O-4 Simon Attila 
89. Bartal György 9. Hádzaná O-2 Simon Attila 

 

Skratky: 

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

 

7 Aktivity a prezentácia na verejnosti 

MŠ 

September   

Október Deň tekvíc 

/20.okt./ 

Cieľ: Rozpoznávať rôzne druhy 

zeleniny a spoznať ich význam 

konzumácie pre správnu výživu. 

 

 

DIFER 

Vyšetrenie vývinu 

senzomotorických schopností detí 

predšk. veku 

Dlabali deti tekvice s rodičmi, zhotovovali 

milé tekvicové prekvapenia.  Mali 

možnosť ochutnať upečenú tekvicu, 

spoznávali nové chute. 

 

 

 

 

 

V snahe čo najviac pomôcť deťom 

v rozvoji vývinových schopností, 

psychologička urobila 

vyšetrenia predškolákom, čím dopomohla 

učiteľkám v práci,  v ktorých sférach sa 

majú deťom venovať počas roka, aby 

lepšie zvládli ZŠ. 

   

December Návšteva žiakov 1. ročníka v MŠ 

/19. dec./ 

 

 

 

Vianočné posedenie  

Spoločné stretnutie žiakov 1. ročníka ZŠ 

s deťmi z materskej školy na 

predvianočnom posedení, kde spoločne 

spievali koledy a vianočné piesne. 
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/21.dec./ 

Cieľ: Prežívať krásy vianočného 

obdobia 

 

Deti sa aktívne zúčastnili na príprave osláv 

Vianoc, spevom, tancom, dramatizáciou 

preukázali  svoje schopnosti v rôznych 

bodoch vystúpenia. Na záver sa mohli 

zahrať s novými hračkami.  

Január Žitnoostrovské pasteky  

Cieľ: Výtvarne vyjadriť svoje 

predstavy o svete, o rozprávke. 

 

Do veľkej vernisáže malých umelcov 

z víťazných prác sa zapojili aj Anička 

Holmanová, Soóky Dániel, Linda 

Ambrusová z našej materskej školy. 

Výberom techniky podľa vlastnej voľby 
deti prejavili výtvarné zručnosti 

a spontánnu kresbu pri zhotovení prác do 

súťaže. 

 

 

Február Návšteva prvákov /13.febr./ 

Cieľ: Oboznámiť sa s prostredím 

základnej školy. 

 

 

 

 

 

Maškarný ples  
/15.febr./ 

Cieľ: Aktívne sa zapojiť do osláv 

v materskej škole, pozorovať 

a prežívať ich povznesenú 

atmosféru.  

 

Predškoláci navštívili prvákov zo 

základnej školy, spoločne si zasúťažili, 

preukázali svoje pohybové zručnosti, 

zúčastnili sa na hodine slovenského 

jazyka, aktívne si vypočuli, ako prváci 

hravo nadväzovali rečový kontakt medzi 

rovesníkmi a aj pani učiteľkou, spoločne 

zhotovili darček pre kamaráta. 

 

 

Deti sa nevedeli dočkať tejto pre nich 

najzábavnejšej udalosti. Spolu s 

mamičkami si pripravili masky od 

výmyslu sveta. Krásne princezné, 

zvieratká, rozprávkové bytosti, bojovníci a 

nechýbal ani spidermans. Krásne masky sa 

najprv predstavili prostredníctvom 

básničiek. Po prezentácii sa začala zabáva. 

Deti si zatancovali s pani učiteľkami, s 

kamarátmi.  Samozrejme nechýbalo ani 

občerstvenie, pri ktorom si mohli unavené 

deti doplniť svoju energiu. Všetky krásne 

masky boli odmenené sladkým darčekom.  

Marec 

 

 

Návšteva školskej knižnice /21. 

marca/, Rozprávkový svet – kvíz  

Cieľ: Rozvíjať aktívne počúvanie 

s porozumením, vytvárať 

komunikačne a literárne podnetné 

prostredie.  Formovať kladný 

vzťah detí ku knihe a literatúre. 

 

Aby sme u detí rozvíjali pozitívny vzťah 

ku knihám, motivujem ich aj tým 

spôsobom, že každý rok spoločne 

s prvákmi navštívime školskú knižnicu. 

Pani učiteľka zo základnej školy deťom 

vysvetlila, že požičiavanie kníh má svoje 

pravidlá a ako treba s knihami 

zaobchádzať. Deti si tiež pozreli, aké 

knihy sa v knižnici nachádzajú. Potom 

nasledovalo kvízové dopoludnie s 

prvákmi, kde s pomocou interaktívnej 
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tabule deti hádali rozprávky, a rozprávky 

sa im aj čítali 

 

Apríl 

Oslavy príchodu veľkej noci 

s rodičmi  

/12. apríla/ 

Cieľ: Na základe pozorovania 

utvárať predstavu o regionálnych 

ľudových tradíciách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni Zeme  
/21. apríla/ 

Cieľ: Utvárať si citový vzťah 

k prírode, starostlivosť o prírodné 

okolie, utvárať základy 

enviromentálneho cítenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Psychologická poradňa/20.-21. 

apríla/ 

Cieľ: Zistiť úroveň školskej 

zrelosti u detí predškolského veku. 

 

 

Očné vyšetrenie detí /24. apríla/ 

Cieľ: Včas zachytiť a následne 

začať liečiť choroby očí. Špeciálne 

očné vyšetrenie detí. 

V našej MŠ sa deti oboznamujú s 

ľudovými tradíciami. Rôznymi 

umeleckými výrazovými prostriedkami 

vyjadrovali svoje pocity, dojmy a zážitky z 

ľudových tradícií počas rozhovorov o  

oslavách Veľkej noci. Spoločne s rodičmi 

deti zdobili vajíčka rôznymi technikami, 

zhotovili korbáčiky, vili vence na dvere. 
Popri práci prebiehala živá diskusia o 

zážitkoch detí z osláv veľkonočných 

sviatkov, zvykoch a tradíciách dnes a 

v minulosti. Akcia sa veľmi dobre 

vydarila, deti aj rodičia si ju pochvaľovali. 

 

 

Tento sviatok sme slávili niekoľkými 

aktivitami s environmentálnym 

zameraním. S deťmi sme maľovali 

obrázky na pripravovanú vernisáž, ktorými 

vyjadrili svoj kladný vzťah ku prírode. 

S niekoľkými rodičmi sme pripravili 

kvetinový záhon okolo elektrického 

osvetlenia, ktoré takto zapadá do 

prírodného prostredia. Spoločne vytvorili z 

prírodných materiálov veľký strom - z 

kúskov dreva kmeň a pokrčeného 

použitého papiera korunu stromu, ktorú 

sme dotvorili pokosenou trávou. 

 

Spoluprácou s CPPPaP boli deti 

predškolského veku  diagnostikované 

v oblasti školskej zrelosti, psychologička 

poskytla odborné rady učiteľkám 

materskej školy. Podrobná konzultácia 

prebehla aj s rodičmi detí. 

 

Očné vyšetrenie prebiehlo v oboch 

triedach. Deti smelo zvádli vyšetrenie. 

Rodičom boli výsledky deklarované, 

následne mohli navštíviť očného lekára, 

ktorý im doporučil ďalšiu liečbu. 

 

 

Máj  

Stavanie Májového stromu  
/2. mája/ 

Cieľ: Zachovávať ľudové zvyky a 

 

Všetky deti ozdobili pripravený májový 

strom farebnými stuhami a spoločne  za 

spevu ľudových piesní sa podarilo na 
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obyčaje. 

 

Deň matiek 

 / 4.-5. mája/ 

Cieľ:Upevňovať úctu k rodičom, 

prejaviť hlbší citový vzťah k 

blížnemu 

 

 

 

 

 

Deň otvorených dverí spojený s 

bábkovým divadlom Aranykert 

 /9. mája/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň matiek v kultúrnom dome, 

vystúpenie s folklórnym tancom / 

14. mája/ 

 

 

 

HARMOS KÁROLY 

ORSZÁGOS 

KÉPZŐMŰVÉSZETI 

PÁLYÁZAT 

 

 

Podunajská jar 

/ 30. mája/ 

Cieľ: Vnímať a prežívať bábkové 

predstavenie. 

 

priestranstve pred materskou školou 

krásny máj postaviť. Aj takto sme deťom 

priblížili tento zvyk a zachovali tradície. 

 

Deti sa nevedeli dočkať popoludnia, aby 

mohli svojim mamičkám predviesť všetko, 

čo si pre ne s pani učiteľkami dlhšie 

pripravovali. Každé dieťa chcelo piesňou, 

tancom, básňou alebo dramatizáciou 

rozprávky vyjadriť, že mama je pre nich 

jedinečná a nenahraditeľná. V závere 

venovali deti mamičkám vlastnoručne 

vyrobené darčeky.  

 

Deň otvorených dverí bol zorganizovaný 

pre záujemcov o prihlásenie dieťaťa do 

našej MŠ. Záujemcovia sa mohli 

oboznámiť s priestormi našej materskej 

školy, v ktorých prebiehajú vzdelávacie 

aktivity. Mali možnosť zúčastniť sa 

divadelného predstavenia v podaní 

bábkového súboru Aranykert. Všetkým 

deťom sa predstavenie veľmi páčilo 

a zobrali si z predstavenia nové zážitky. 

 

 

Deti vystúpili na spoločnej obecnej 

slávnosti ku Dňu matiek s folklórnym 

tančekom, ktorý sa učili počas školského 

roka. Z vystúpenia mali mamičky veľkú 

radosť. 

 

 

Anička Holmanová svojím kreslením 

prispela do súťaže „Hull a szilva a fáról”. 

Ilustráciu ľudovej piesne veľmi pekne 

vystihla. 

 

 

Spoločne s prvákmi a deťmi z MŠ – 

Viesky sme navštívili súťažnú prehliadku 

bábkárskych súborov Podunajká jar. Deti 

mal radosť zo spoločného zážitku. Po 

predstavení sme navštívili Cukráreň 

Wagner, kde si dali zmrzlinu. 

 

 

Jún Deň detí – Návšteva Malkia 

Parku 

Z príležitosti Dňa detí sme navštívili ZOO 

Malkia Park, kde deti mali možnosť 
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/2. júna/ 

Cieľ: Na základe pozorovania 

spoznávať zvieratá v ZOO. 

 

Aranymetszés duó 

/22.júna/ 

Cieľ:Vyjadriť charakter ľudových 

piení prirodzeným kultivovaným 

pohybom. 

 

 

 

Rozlúčka so škôlkou /27. júna/ 

Cieľ: Vyjadriť svoje city 

rozlúčkou so škôlkou 

zblízka pozorovať život exotických a 

voľne žijúcich zvierat, rozoznávať a 

rozlišovať ich spôsob života. Bol to pre 

deti veľký zážitok.  

 

Deti boli zapojené do interktívnej aktivity, 

kde cez  pohybovú rytmizáciu hrou na tele, 

spevom a následné využitím 

inštrumentálnych činností sa rozvíjal 

pozitívny vzťah k hudbe. 

 

 

 

 

 

Deti sa  vzrušene pripravovali na 

slávnostnú rozlúčku, chystali sa ešte 

naposledy predviesť svoj program pre 

svojich najbližších. Mamičky a oteckovia 

počúvali, tlieskali a sem tam sa niekomu 

po líčku skotúľala aj slzička... Nakoniec sa 

deti občerstvili pri rozlúčkovej 

torte a džúse od rodičov.  

 

ZŠ 

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

bohatou mimoškolskou činnosťou a tradičnými aktivitami. 

 Náučno-poznávacie zájazdy žiakov  

 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 

 IV. Móriczove dni  

 Dni otvorených dverí v ZŠ 
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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. 

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. 

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 29. marca 2017sme 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 
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Tretiaci na privítanie Vianoc piekli medové koláče a rôzne dobroty. 

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. 

IV. Dni Móricza 

30 marca. a 6. apríla 2017 v našej škole sme usporiadali IV. Dni Móricza. S podujatím sme 

uctili pamiatku Zsigmonda Móricza.  V rámci slávnosti sme na slávnostnom obede stretli 

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

Zápis do 1. ročníka 

Zápis do 1. ročníka na šk. rok 20172018 sa uskutočnil 07. apríla 2017. 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 

4. februára 2017 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 120 hosťov. Vďaka sponzorom čakalo viac ako 100 

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 10.02.2017 do 14.02.2017 a od 14.02.2017 do 18.02.2017 sa uskutočnili lyžiarske 

výcviky našich žiakov ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM. 

1. Dňa 10.02.2017- 14.02.2017 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik našich žiakov 

siedmej triedy ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM. 

Lyžiarskeho výcviku /ďalej len LV/ sa zúčastnilo 9 žiakov, z toho 7 nelyžiarov. Už 

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

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

sobotu  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 pondelok v popoludní sa lyžovali deti 

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

chlapci: András Csápai, Pavol Bugár, Balázs Cseh 

 dievčatá: Adrien Forró, Lilla Puha 

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

na povečernejších nástupoch priebežne, formatívne  pri ukončení LV s odovzdávaním 

diplomov, a vecných odmien. Využité bolo aj sebahodnotenie žiakov. 

Ubytovanie bolo poskytnuté v hoteli Royal v Látkach. S ubytovaním, ako aj so stravou 

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

podmienky na lyžovanie.  Lyžiarsky výcvik ukončilo 9 žiakov. 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. 

 

Žiaci ZŠ Móricza Zsigmonda s VJM  sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho 

výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 14.2. – 18.2.2017. 21 žiakov bolo ubytovaných 

v hoteli  Hotel Royal .  Vedúcou kurzu bola PaedDr. Andrea Gálfy a inštruktormi lyžovania 

boli Mgr.Anikó Fekete a Mgr.Imrich Puha, lekársku starostlivosť vykonávala Tünde Márk. 

LVVK začal v utorok 14.2.2017. Prostredie bolo veľmi príjemné  – každá izba pre 2-3 

žiakov mala samostatnú kúpeľňu, WC a televízor. Stravovanie bolo zabezpečené päťkrát 

denne (raňajk,y,desiata obed, olovrant, večera) .  Po lyžiarskom výcviku bol žiakom  

k dispozícii bazén v areáli hotela, posilovňa  a spoločenské hry.  

LVVK sa zúčastnilo 21 žiakov. Žiaci boli rozdelení do troch družstiev podľa lyžiarskej 

zdatnosti. Výučba prebiehala dopoludňajšou a popoludňajšou výukou s krátkymi a dlhšou 

obednou prestávkou . Každé poobedie v hoteli  bolo určené na odpočinok a relaxáciu žiakov. 

Po večeri sa žiaci navzájom spoznávali, zabávali v spoločenskej miestnosti. Počas celého 

lyžiarskeho výcviku sa snažili dodržiavať bezpečnostné predpisy a pravidlá, nemali žiadne 

vážne zranenia. Cieľ začiatočníkov bol: -vedieť zjazdiť terén oblúkmi z pluhu, z rozšírenej 

stopy, pre tých talentovaných základným carvingovým oblúkom. Cieľ mierne pokročilých a 

pokročilých bol: - zdokonalenie zjazdu lyžiarskych zručností – vedieť zjazdiť terén so 

správnym držaním tela a znožnými oblúkmi, vedieť zjazdiť terén otvorenými a 

uzatvorenými carvingovými oblúkmi. Vyhodnotenie LVVK sa uskutočňovalo každý deň 

počas výcviku v skupinách. Žiaci preukázali zvládnutie lyžovania a stanovených cieľov na 

pretekoch. V piatok  večer vyhodnotili preteky a odovzdali žiakom na pamiatku diplom a 

drobné ceny /sladkosť/. Počasie a podmienky na lyžovanie boli dobré. Keďže sa LVVK 
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zúčastnili žiaci 2 škôl, postupne sa skamarátili, niektorí viac, niektorí menej, tak ako to už 

chodí medzi ľuďmi.  

Účelom LVVK bolo aj vychovávať k vzťahu k prírode, dodržiavaniu horských a lyžiarskych 

pravidiel, vedieť pomôcť slabšiemu a brať na seba zodpovednosť za dodržiavanie denného 

režimu, poriadku, svojho správania a činov. LVVK ukončilo 21 žiakov. Počas kurzu neboli 

žiadne zdravotné ťažkosti, ktoré by vyžadovali pomoc lekára. 

Vedúci lyžiarskeho výcviku bol PaedDr. Andrea Gálfy. 

Fašiangová veselica 

Dňa 17. februára 2017 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 169. výročie revolúcie za 

slobodu. Slávnosť sa konala v miestnom kultúrnom dome.  

Veci sa menia – básne sú večné 

11. apríla 2017, 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. Mladí ochranári prírody boli 

odmenené veľkou tortou. 

Deň matiek 

Dňa 14. mája 2017 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. 
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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. 

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. 

 

Projekt: Aktivizujúce metódy vo výchove 
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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. 
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9  Materiálno-technické podmienky 

 

MŠ 

 
 v budove MŠ v umyvárkach pre deti boli vymenené staré kúpeľňové poličky na 

nové poličky s detským motívom a otvormi na poháriky 

 v umyvárke bola nasadená laminátová žalúzia na zakrytie sprchového kútika 

 pre všetky deti bolo zakúpené nové vybavenie pre krajšie stolovanie – taniere 

hlboké, plytké a poháre, umývačka riadu 

 triedy sú postupne doplňované novým nábytkom, poličkami na knihy, na hračky, 

obnovené sú nástenky v šatniach 

 areál školského dvora v Mš bol doplnený o záhonové vybavenie z odpadového 

materiálu – pneumatiky, ktoré boli zaplnené zeminou a vysadenými kvetmi od 

rodičov 

 altánok bol obohatený o lavičky pre deti a tabuľou na kreslenie 

 sponzorský dar od dôchodcov – finančná výpomoc na hračky pre deti 

k Vianociam a ušité podložky na sedenie 

 úspešný partnerský vzťah s vedením Slovakiaringu – zabezpečil 45 lístkov pre 

deti do Malkia Parku 

ZŠ 

V tomto školskom roku sme uskutočnili nasledovné opravy a obnovy interiérov: 

 V školskom roku 2016/2017 v novej budove základnej školy boli vymenené okná 

a vonkajšie dvere, osadené boli nové vnútorné parapety, žalúzie a sieťky proti 

hmyzu. Boli vymenené všetky pôvodné drevené okná za plastové. 

 Objekt 1 mal plochú strechu, ktorá bola v dezolátnom stave. Na viacerých miestach 

bola  porušená izolácia. V lete rovná strecha bola nahradená sedlovou.  

 Počas letných prázdnin boli vymenené vodovodné rozvody v objekte 1. 

 Vybavenie  školy bolo doplnené o nové lavice a stoličky. 

 V dvoch učebniach sme nainštalovali interaktívne tabule. 

 Zabezpečili sme si elektrickú pec na vypaľovanie keramiky pre žiakov, ktorí 

navštevujú keramický krúžok. 

 Na radosť detí na chodbu školy bol umiestnený nový stolný futbal. 

 

  

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. 
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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. 

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 - 12/2016 

čerpanie rozpočtu za  

01 - 08/2017 

Platy a odvody do poisťovní 183 909,06 328 941,86 

Elektrina, plyn, telefon, poštovné,    9 724,00              11 369,38 

Cestovné náhrady       439,40                     74,50 

Materiál, učebné pomôcky 25 981,00   31 802,49 

Údržby, rekonštrukcie, modernizácie, služby 2 835,00  152 360,85 

Odchodné, náhrada príjmu, soc.fond 1 116,40    5 775,29 

Dotácie pre deti zo SZP 1 405,66   2 992,05 

Spolu       225 410,52           533 316,42  
 

 

11 Plnenie stanoveného cieľa 

 

MŠ 

Deti predprimárneho vzdelávania počas celoročnej VVČ získavali poznatky a schopnosti, 

ktoré mali význam vo vzťahu ku kultúrnej, čitateľskej matematickej a prírodovednej 

gramotnosti. Získali komunikačné schopnosti, ktoré využili v informačno-komunikačných 

technológiách, rozvíjali sme aktívne počúvanie s porozumením čítaním rozprávok, veršov, 

riekaniek. Deti využili tvorivú dramatizáciu v rôznych činnostiach a na spoločenských 

akciách. Správnou komunikáciou v materinskom aj štátnom jazyku sa posilňovala úcta 
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k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám, zvyšovala sa jazyková 

kultúra detí vo všetkých vzdelávacích oblastiach. 

 Rozvíjali sa manuálne, tvorivé  zručnosti, s ktorými pracovali na praktických cvičeniach 

i v pracovných zošitoch. So svojimi pohybovými aktivitami v oblasti profilácie ľudové hry 

a tance nadobudli pohybovú vybavenosť a telesnú zdatnosť, obohatili sa o nové ľudové 

prvky a umelecké výrazové prostriedky, ktoré deťom pripomenuli kultúrne dedičstvo. 

Prostredníctvom enviromentálnej výchovy získali pozitívny vzťah k prírodnému i životnému 

prostrediu. Naučili sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, chrániť svoje zdravie 

a rešpektovať všeľudské etické hodnoty. Naučili sa správne identifikovať a analyzovať 

problémy a navrhovať ich riešenia, ktoré vedeli aj riešiť. Tieto získané zručnosti 

a vedomosti využili deti vo výchovno-vzdelávacích aktivitách a v praktických činnostiach. 

Obsah vzdelávania v MŠ sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach: 

 Jazyk a komunikácia 

 Matematika a práca s informáciami 

 Človek a príroda 

 Človek a spoločnosť 

 Človek a svet práce 

 Umenie a kultúra 

 Zdravie a pohyb 

 

Jazyk a komunikácia 

Vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa u detí  rozvíjali komunikačné kompetencie  

vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej 

reči. Pracovali sme s maňuškami a knihami, deti mali dostatočný priestor na vyjadrenie. 

Realizované boli témy blízke deťom – zážitkové učenie, rozvíjala sa reč kladením 

doplňujúcich otázok k témam. Využívali čitateľský kútik počas celého dňa. Jazykové 

cvičenia a básničky boli zamerané sa správne vyjadrovanie sa. 

Matematika a práca s informáciami 

V tejto oblasti deťom boli poskytnuté základy matematických a informatických poznatkov a 

zručností, pomocou ktorých sa ďalej rozvíjalo matematické myslenie a matematické 

kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie na vyšších vzdelávacích stupňoch. 

Prostredníctvom jej obsahu sa začínalo rozvíjať logické myslenie dieťaťa, chápanie čísel a 

jednoduchých operácií s nimi, ako aj rozvoj základov algoritmického myslenia. Boli 

zaraďované Čarovné vrecúška, skladanie podľa predlohy, obkresľovali geometrické tvary, 

pracovali s priestorovými útvarmi, počítali počas dňa. 

 

 

http://abcmaterskaskola.sk/
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Človek a príroda 

Vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda si deti osvojili počiatočný rozvoj prírodovednej 

gramotnosti. Deti boli vedené k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o predmetoch, javoch a 

situáciách určených vzdelávacím štandardom. Malo každé dieťa možnosť vyjadriť svoju 

predstavu a prostredníctvom premyslených podnetov učiteľky ju menili a zdokonaľovali. 

Využívali obrázky a prezentácie so zameraním na potraviny, rastliny, huby, encyklopédie 

prírody a prezentácie na interaktívnej tabuli. 

Človek a spoločnosť 

Vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť boli deti vedené  k základnej orientácii v 

blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych, 

medziľudských vzťahoch. Táto vzdelávacia oblasť sa orientovala aj na poznávanie 

spoločenského prostredia a na prosociálnu výchovu. Vedeli rozlíšiť dobré a zlé správanie, 

ale často boli medzi nimi konflikty – upevňovať naďalej pravidlá triedy a riešiť konflikty 

rozhovorom s deťmi. 

Človek a svet práce 

Vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce sa utváral u detí rozvoj základných zručností, 

zvládali úkony bežného dňa a zručností pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote. 

Realizovali sa námetové hry, kde deti spoznávali tradičné remeslá, edukačné aktivity boli 

zamerané na určovanie vlastností predmetov. V rámci vývinového hľadiska deti lepšie 

zvládali sebaobslužné činnosti a bežné úkony. 

Umenie a kultúra 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra má dve základné časti – hudobnú výchovu a výtvarnú 

výchovu. 

Hudobná výchova 

V  hudobnej výchove sa rozvíjali elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky detí 

predškolského veku, ktoré sa stali základom pre ich ďalšie plnohodnotné zmocňovanie sa 

hudby. V komplexe hudobných aktivít, ktoré sa navzájom prelínali, podmieňovali a dopĺňali 

sa rozvíjala zmysluplná integrácia. Deti s rôznou mierou hudobného nadania mali možnosť 

byť rozvíjané po hudobnej i emocionálnej stránke. 

Výtvarná výchova 

Vo  výtvarnej výchove deti dosiahli prostredníctvom hravých činností s materiálmi, 

nástrojmi a jednoduchými výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami rozvoj fantázie 

a schopností. Mali možnosť využívať nožnice, upevňovať ich správne držanie pri 
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manipulácii – voľné strihanie. Získavali základné zručnosti v komunikácii a poznávaní sveta 

prostredníctvom vizuálnej kultúry.  

Zdravie a pohyb 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb poskytla deťom  základné informácie súvisiace so 

zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení boli deti vedené  k 

osvojeniu a zdokonaľovaniu nových pohybových schopností a zručností.  – hádzanie 

a chytanie odrazenej lopty, lezenie na preliezkach, plazenie a prekonávanie prekážok. 

Využíval sa celý školský dvor na pohybové aktivity, súťaživé hry, kde boli povzbudzované 

nesmelé deti.  

ZŠ 

 

Hlavné úlohy školy v školskom roku 2016/2017 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 olympiádach v okrese, kraji i na Slovensku. Zlepšuje sa spolupráca s rodičmi, vzťah učiteľ 

a žiak. 

Plnenie stanovených cieľov v školskom roku 2016/2017 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 2016/2017 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. 
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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). 

 

 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 . 
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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.  

 V školskom roku 2016/2017 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. 
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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.  

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.  
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 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. 

 

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. 
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12 SWOT analýza 

MŠ 

Silné stránky MŠ 

 spolupráca s rodičmi  

 esteticko - umelecká profilácia školy  

 plne kvalifikovaný a tvorivý pedagogický kolektív  

 

 Slabé stránky MŠ 

 nevyužitý priestor pred triedami – terasa 

 jedáleň vybavená starým nábytkom 

ZŠ 

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 

 

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   
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4. 10.20 –11.05   

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 2016/2017 bola v škole zaznamenaná rozsiahla mimoškolská činnosť, do 

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

škola každoročne ponúka žiakom možnosť tráviť popoludňajší čas v krúžkoch. Na škole 

každý školský rok pôsobia krúžky zamerané na prípravu deviatakov na Testovanie 9. 

Stabilnými krúžkami sú aj výtvarný krúžok, zborový spev, dejepisný krúžok, literárny 

krúžok,  kde žiaci dosahujú výborné výsledky v rôznych  súťažiach. Športovo orientovaní 

žiaci môžu navštevovať športové krúžky. Všetky uvedené krúžky si žiaci hradia 

prostredníctvom vzdelávacieho poukazu. 

Názov krúžku Meno vyučujúceho Trieda 

Príprava na Testovanie – 9/mat./ - Felkészítés a 

Tesztelésre 
Mgr. Németh F. 

9. 

Čítanie s porozumením - Szövegértés  Mgr. Fekete A. 4. 

Dejepisný krúžok – Történelem kör Mgr. Orisko É. 
 

Spevácky zbor - Énekkar PaedDr. Simon B. 2.-9. roč.  

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

Športový krúžok- Sportkör 
Mgr. Simon A.,  

PaedDr. Gálfy A. 

3.-4. 

Športový krúžok - Sportkör Mgr. Simon A. 5.,6.,7.  - dievčatá 

Športový krúžok - Sportkör Mgr. Simon A. 5.,6.,7.  chlapci 

Športový krúžok - Sportkör Mgr. Simon A.  7.,8.,9. dievčatá 

Športový krúžok - Sportkör Mgr. Simon A.   7.,8.,9. chlapci 

Matematický krúžok – Matematikai szakkör Mgr. Németh F. 7. 

Matematický krúžok– Matematikai szakkör Mgr. Kiss E. 4. 

Literárny krúžok – Irodalmi kör Mgr. Sátor Tímea 4. 

Pohybová príprava  - Fejlesztő torna Mgr. Molnár E.  1.  

Anglický krúžok – Angol nyelvi kör Mgr. Mészárosová Z. 5.-9. 

Literárny krúžok – Irodalmi kör Mgr. Varga A. 2.-6. 

Chemický krúžok – Kémiai szakkör Ing. Kacsiková A. 8.-9. 

Krúžok ľudového tanca Görcs Tamás, Görcsová Linda 1.-5. ročník 

Keramický krúžok Mgr. Krascsenics Daniel 1.-6. ročník 

 Mgr. Patassy Sándor 3.-4. ročník 
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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, 30.9.2017        

   

         Mgr. Anikó Fekete 

            riaditeľ školy 


