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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. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepcie rozvoja ZŠ  F. Kazinczyho s VJM v Tornali  do roku 2017. 

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových komisií. 

5. Ďalších podkladov  -   výkaz o školskej dochádzke a o prospechu žiakov. 
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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej školy Ferenca Kazinczyho s VJM za školský rok 2015/2016 
 

 

 

 
 

 Základné identifikačné údaje o škole:  

 

 
1.Názov školy:                      Základná Škola Ferenca Kazinczyho s VJM, 

                                              Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

2. Adresa školy:                    Mierová ul. č.45.      982 01  TORNAĽA 

3. telefónne číslo:                  047/5522396                                    faxové číslo:047/5011245 

4.Internetová stránka školy: zsmmiertornala.edupage.sk           e-mail: kfmtnyat@pobox.sk 

5. Zriaďovateľ:                      Mesto Tornaľa 

 

 

 

 

 

 

 Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

 Katarína Nagyová riaditeľka školy 

 Adela Hubayová zástupca riaditeľa školy pre I. stupeň 

 Margita Ivánová zástupca riaditeľa školy pre II.stupeň 

 Mária Demeterová vedúca ŠJ 
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  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 
  

      Rada školy pri  ZŠ Ferenca Kazinczyho 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 . 

 

 

Členovia rady školy: 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za ......  

1. Attila Miko predseda zvolený za ped. zamestnancov 

2. Zita Szabóová podpredseda Zvolený za rodičov 

3. Šarolta Kissová tajomník zvolený za ped. zamestnancov 

4.  Magdaléna Šmírová člen zvolený za nepedagogických zamestn. 

5.  Milena Helembaivá člen delegovaný za zriaďovateľa 

6. Ján Deák člen delegovaný za zriaďovateľa 

7. Zsolt Várady člen delegovaný za zriaďovateľa 

8. Czetner Ottó člen delegovaný za rodičov 

9. Judita Hacsiová člen zvolený za rodičov 

10. Agnesa Kalašová člen zvolený za rodičov 

11. Mária Rajošová člen zvolený za rodičov 

 

 

 Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  
  

 

1. Prehľad  poradných orgánov riaditeľa školy. 

 

 

 Pedagogická rada   ZŠ 

 Predmetové komisie ZŠ 

 Metodické združenie  ZŠ  

 Rada školy 

Pedagogické porady uskutočňujeme 5 – krát ročne- zameriavame sa na riešenie  aktuálnych 

problémov. Okrem plánovaných ped. porád zvolávame aj operatívne porady podľa potreby.  

 

 

2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy 

 

 

 

Predmetové komisie 

Na I. stupni ZŠ učitelia pracujú v metodických združeniach  MZ pre 1.-4.ročník,

 vychovávateľky v metodickom združení pri ŠKD.  

        Na II. stupni ZŠ sú predmetové komisie - PK- organizované podľa jednotlivých  predmetov 

nasledovne: 

 

 PK maďarského jazyka a literatúry – predseda PK: Kosztúrová Agneša 

 PK slovenského jazyka a literatúry – predseda PK: Duszová Ildikó 

 PK cudzích jazykov -  predseda PK:  Kovács Beáta 
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 PK matematiky, fyziky a informatiky – predseda PK: Szabó Zita 

 PK chémie, biológie, zemepisu a dejepisu – predseda PK: Miko Attila 

 PK výchovných predmetov. - predseda PK : Klobusiczky Gabriella 

 MZ na I. stupni – predseda MZ: Okošová Zuzana 

 MZ pri ŠKD - predseda MZ: Kókaiová Ildikó 

    

Predmetové komisie a metodické združenie zasadajú minimálne tri až štyrikrát ročne podľa 

potreby. Práca v komisiách prebieha podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu. V komisiách 

sa prerokúvajú všetky závažné otázky týkajúce sa výchovno-vyučovacieho procesu, nového 

školského zákona, okrem toho sa zaoberajú  stále  aktuálnymi problémami. 

Zároveň predsedovia a členovia PK a MZ sú koordinátormi rôznych súťaží a predmetových 

olympiád, koordinujú vypracovanie  nových učebných plánov.                                                                        

 

 

            Pedagogická rada  

 Pedagogická rada školy zasadá mesačne na pracovných poradách podľa schváleného plánu.   

 

 

Členovia pedagogickej rady: 

 

1. Árvaiová Diana  vychovávateľka 

2. Babúsová Melinda  učiteľ I.stupňa 

3. Bene Csaba   učiteľ II.stupňa 

4. Benicky Tibor   učiteľ II.stupňa 

5. Berhédyová Mária                 vychovávateťka 

6. Bešinová Andrea  učiteľ II. stupňa 

7. Bodnárová Alexandra asistent učiteľa 

8. Bódi Szilvia   učiteľ I.stupňa 

9. Bundová Marcela  učiteľ II. stupňa 

10. Csernoková Alžbeta  učiteľ II.stupňa 

11. Cselényi Barnabáš  učiteľ II.stupňa 

12. Csótóová Eleonóra  učiteľ I. stupňa 

13. Czikorová Helena  učiteľ II.stupňa 

14. Czigányová Erika  učiteľ I.stupňa 

15. Czetnerová Hajnalka  učiteľ I.stupňa 

16. Deákpál Mária  učiteľ II.stupňa 

17. Dusza Ildikó   učiteľ II stupňa 

18. Fűzérová Henrietta  asistent učiteľa 

19. Gálová Žaneta  vychovávateľka 

20. Gábriová Monika  vychovávateľka 

21. Gyuricky Sztasko Viktória učiteľ II. stupňa 

22. Horváthová Zuzana                učiteľ I.stupňa 

23. Hubayová Adela  zást.riad.školy 

24. Hubayová Katarína  učiteľ II.stupňa 

25. Imrecze Csaba                       učiteľ II.stupňa   

26. Iván Ladislav                         učiteť II.stupňa 

27. Ivánová Margita  zást. riad. školy 

28. Juhász Judit   učiteľ II. stupňa 

29. Kelemenová Eva  vychovávateľka 

30. Kiss Tomáš   učiteľ  I.stupňa 

31. Kissová Šarlota  učiteľ  I.stupňa 

32. Klobusiczky Gabriella učiteľ II.stupňa 

33. Kókaiová Ildikó  vychovávateľka 

34. Kosztúrová Agnesa  učiteľ II.stupňa 
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35. Kovács Beáta   učiteľ II.stupňa 

36. Kováčová Judita  asistent učiteľa 

37. Kucserová Teodóra  učiteľ II.stupňa 

38. Ligártová Nikoleta  učiteľ II.stupňa 

39. Magová Ildikó  asistent učiteľa 

40. Mártonová Andrea  vychovávateľka 

41. Majorosová Helena  vychovávateľka 

42. Mészáros Piroska  učiteľ I. stupňa 

43. Mészáros Tamás  učiteľ II.stupňa 

44. Miko Attila   učiteľ II. stupňa 

45. Molnárová Zuzana  učiteľ  I.stupňa 

46. Nagyová Katarína  riad.školy 

47. Okošová Zuzana  učiteľ  I.stupňa 

48. Pierzchala Jozef   učiteľ II.stupňa 

49. Pierzchalová Mária  učiteľ I.stupňa 

50. Ragályiová Emese  učiteľ II.stupňa 

51. Schwartzová Izolda  vychovávateľka 

52. Szabóová Nikola  učiteľ II. stupňa 

53. Szabóová Orsolya  vychovávateľka 

54. Szabóová Zita   učiteľ II. stupňa 

55. Szásziová Edina  učiteľ II.stupňa 

56. Székelyová Zuzana  učiteľ II.stupňa 

57. Székesi Ladislav  učiteľ II.stupňa 

58. Székesiová Zuzana  učiteľka II.stupňa 

59. Šantová Veronika  učiteľ II.stupňa 

60. Tímár Csilla   učiteľ  I.stupňa 

61. Varga Sándor   učiteľ  I.stupňa 

62. Varga Csaba                          učiteľ II.stupňa     

 

 

Počet pedagogických zamestnancov  spolu:  62 

Z toho kvalifikovaní:                          61 

Z toho nekvalifikovaní:                           1  

 

 

Dôchodcovia: Czikorová H., Hubayová K.,., Schwartová I., Varga S., Ivánová M.,   Deákpálová M., 

Berhédyová M., Demeterová M., Bárdosová K., Mészáros P,. Szekeresová T. 

                                                                      

Vychovávateľky ŠKD: Árvaiová D.,  Berhédyová M,  Gábriová M., Martonová A.,Schwartzová I., 

Kókaiová I., Majorosová I., Gálová Ž., Kelemenová  E.,Szabóová O.,  
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Údaje o žiakoch ZŠ za školský rok 2015-2016 

 

Trieda 
Triedry 

Učitel 

Počet 

žiakov 

spolu 

Vymeška- 

né hodiny 

spolu 

Z toho  

Ospravdl. 

Z toho 

neospra-

vedlnené 

Prospelo 
Neprospe- 

lo 

Neklasi-

fikovaní 

Prospe-

chový 

priemer 

V triede 

0. 

roč. 

Csótóová 

Eleonóra 
16 2311 2187 124 16 0 0 2,66 

1.A Tímár Csilla 25 3168 3168 - 14 3 1 1,48 

1.B 
Horváthová 

Zuzana 
25 3701 3079 622 19 3 3 1,57 

2.A 
Kissová 

Šarlota 
21 1752 1752 - 21 - - 1,10 

2.B 
Czigányová 

Erika 
23 2937 2889 48 23 - - 1,36 

2.C 
Pierzchalová 

Mária 
19 2090 2090 - 19 - - 1,49 

2.D Bódi Szilvia 18 3133 2469 554 18 - - 3,08 

3.A 
Mészáros 

Piroska 
23 3372 3372 - 21 - 2 1,35 

3.B 
Babúsová 

Melinda 
26 2688 2688 - 26 - - 1,35 

3.C 
Molnárová 

Zuzana 
19 2541 2514 27 19 - - 2,70 

4.A 
Okošová 

Zuzana 
25 2021 2021 - 25 - - 1,17 

4.B 
Czetnerová 

Hajnalka 
25 2578 2578 - 25 - - 1,46 

4.C Kiss Tomáš 18 3418 2867 551 19 - - 2,62 

5.A Szabóová Zita 27 2925 2925 - 27 - - 1,15 

5.B 
Kosztúrová 

Agnesa 
32 3059 3059 - 30 - 2 1,77 

5.C 
Gyuricky Sz. 

Viktória 
24 8209 1969 4497 18 4 2 2,49 

5.D 
Pierzchala 

Jozef 
21 9071 7274 1797 16 1 4 3,04 

5.E 
Šantová 

Veronika 
19 11553 4235 7318 10 4 5 3,54 

6.A       
Csernoková 

Alžbeta 
28 2311 2311 - 28 - - 1,15 

6.B      Miko Attila 26 3517 3225 292 26 1 - 1,92 

6.C 
Ligártová 

Nikoleta 
25 5949 5312 637 21 4 - 2,73 
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6.D 
Cselényi 

Barnabáš 
26 14944 3865 11079 11 6 9 3,39 

7.A Imrecze Csaba 27 2283 2283 - 27 - - 1,25 

7.B Duszová Ildikó 29 3724 3703 21 27 1 1 1,89 

7.C Bene Csaba 20 4232 3693 539 16 3 1 2,91 

7.D 
Székesi 

Ladislav 
20 11484 6645 4839 11 5 3 3,47 

7.E 
Mészáros 

Tamás 
19 9471 5215 4256 11 3 5 3,33 

8.A Kovács Beáta 21 2465 2465 - 21 - - 1,27 

8.B 
Székesiová 

Zuzana 
20 5488 4554 934 19 - 1 2,05 

8.C 
Klobusiczky 

Gabriella 
25 6380 5604 776 24 1 - 2,66 

8.D 
Székelyová 

Zuzana 
21 7233 4941 2292 19 - 2 3,04 

9.A 
Szásziová 

Edina 
17 2406 2406 - 17 - - 1,17 

9.B Iván Ladislav 20 3898 3898 - 20 - - 1,71 

9.C Juhász Judit 25 6108 3584 2524 19 - - 2,61 

9.D 
Bešinová 

Andrea 
17 10630 6755 3875 13 - 4 3,21 
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   Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích 

skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy : 

 

 

 Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ  

 

 

POČET  

ŽIAKOV 
Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 

SPOLU 

66 

 

DIEVČATÁ  

Počet 31/46% 

  

ODKLADY 

počet 0 /0% 

NEZAŠKOLENÍ 

V MŠ 

Počet 12 /18 % 

 

 

 

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy  

 

žiaci 9. ročníka   

 

 

 Počet 

žiakov 

9. roč. 

 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 

Gymnáziá Stredné 

odborné 

školy* 

SOU-3. ročné Mimo SR Neprihlásení 

73 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Neprihlás. Neprij. 

7 7 45 45 18 18 3 3 - - 

 

  

* priemyslovky, združené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké školy 

 

 

 

 

žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

 

Ročník 

 

Počet žiakov 

prijatých na 

SOU 

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

6.-8. ročník 13 Osobitné odborné učilište internátné Tornaľa 

 2 SOŠ Tornaľa  Šafárikova 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku  

 

 
I. stupeň ZŠ 

 

 

Hodnotenie žiakov 0. ročníka 

 

Počet žiakov 

0. ročníka 

Počet žiakov,  

ktorí dosiahli 

- dobré výsledky - 

Počet žiakov,  

ktorí dosiahli 

- slabé výsledky - 

0. 

 

16 8 8 

 
  
 

1.-4.  ročník 

 

Ročník Trieda 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried  

MJL 
SJL AJ M 

PRI 
PRV 

VLA 
INV TEV HUV VYV 

Prac 

vých 

1. 

1.A 1,96 1,71 1,67 1,75 - 1,46 - 1,00 1,25 1,08 - 

1.B 1,95 1,82 1,86 2,00 - 1,50 - 1,00 1,14 1,32 - 

Ø 1,96 1,77 1,77 1,88 - 1,48 - 1,00 1,20 1,20 - 

 

2. 

 

2.A 1,29 1,24 1,29 1,19 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

2.B 1,70 1,83 1,57 1,78 1,26 1,26 1,17 1,00 1,00 1,00 - 

2.C 1,84 1,79 1,74 1,68 1,74 1,53 1,11 1,16 1,16 1,16 - 

2.D 3,39 3,56 - 3,44 3,33 3,33 3,00 2,61 2,44 2,61 - 

Ø 2,06 2,11 1,53 2,02 1,83 1,78 1,57 1,44 1,44 1,44 - 

3. 

3.A 1,55 1,60 1,50 1,90 1,30 1,30 1,35 1,00 1,00 1,00 - 

3.B 1,58 1,65 1,50 1,85 1,38 1,38 1,15 1,00 1,00 1,00 - 

3.C 3,26 3,37 2,84 3,21 3,16 3,11 2,68 1,74 1,89 1,74 - 

Ø 2,13 2,21 1,95 2,32 1,95 1,93 1,73 1,25 1,30 1,25 - 

4. 

4.A 1,32 1,40 1,28 1,28 1,28 1,28 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 

4.B 2,04 2,00 1,88 1,92 1,60 1,64 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

4.C 3,00 2,73 3,52 2,89 3,05 3,05 2,78 2,10 2,15 1,78 1,78 

Ø 2,12 2,04 2,22 2,03 1,98 1,99 1,61 1,37 1,38 1,26 1,26 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. stupeň ZŠ  2015-2016 

 

 

5.-6.ročník 

 
 

 MJL SJL AJ NJ DEJ GEO M BIO F CH Ov Hv Vv Tv ZDP Rlk Rks 

CJ 

KSJ Pstx UMK 

TE 

IKT 

Inf 

5.A 1,38 1,27 1,38 - 1,00 1,08 1,35 1,27 - - - 1,00 1,00 1,00 - - - - -  

1,08 

 

1,04 

5.B 2,17 2,37 2,20 - 1,63 1,73 2,27 1,93 - - - 1,07 1,00 1,10 - - - - -  

2,20 

 

1,60 

5.C 3,33 3,33 2,62 - 2,19 2,81 2,95 3,10 - - - 1,24 1,38 2,11 - - - - -  

2,10 

 

2,67 

5.D 3,59 3,53 3,24 - 2,82 3,29 3,35 3,29 - - - 2,29 1,59 3,06 - - - - -  

3,18 

 

3,06 

5.E 3,36 4,21 3,71 - 3,29 3,50 4,21 3,50 - - - 3,71 2,36 3,50 - - - - -  

3,50 

 

3,71 

Ø jedn 

predm. 

2,76 2,84 2,63 - 2,19 2,48 2,83 2,62 - - - 1,86 1,46 2,15 - - - - -  

2,41 

2,41 

6.A 1,21 1,50 1,43 1,11 1,14 1,04 1,39 1,25 1,11 
1,07 

1,00 1,00 1,00 1,00 
1,00 1,36 - 1,39 1,04 - 1,04 

 

6.B 1,96 2,63 2,33 2,17 2,38 2,46 2,92 1,96 2,46 
2,25 

1,08 1,13 1,08 1,09 
1,09 - 2,08 2,17 7,71 1,42 1,83 

 

6.C 3,29 3,79 3,33 3,07 2,79 3,17 3,88 3,04 3,75 
3,21 

1,25 1,46 1,08 2,13 
1,71 - - 3,71 2,67 - 2,25 

 

6.D 4,06 3,71 3,76 3,65 3,59 3,65 4,12 3,65 3,94 3,71 2,06 2,49 1,71 3,25 3,06 4,12 - 3,94 4,00 - 3,59 

Ø  jedn. 

predmet 

 

2,63 2,91 2,71 2,49 

2,47 2,58 

3,07 2,47 2,81 2,56 1,34 1,52 1,21 1,86 1,71 1,37 2,08 2,80 2,35 1,42 

- 

- 

2,24 
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7.ročník 

 

 
MJL SJL AJ NJ D GEO M BIO F CH Ov Hv Vv Tv Svet. 

Tech. 

Rlk Rks 

CJ 
KSJ Pstx UMK IKT 

Inf 

7.A 1,35 1,63 1,52 1,46 1,33 1,26 1,70 1,41 1,15 
1,33 

1,00 1,00 1,00 1,00 
1,00 

1,00 

1,44 - 1,59 1,07 - 1,04 

7.B 2,79 2,50 2,46 1,93 1,68 2,04 2,36 2,04 2,36 
1,93 

1,07 1,14 1,00 1,04 
1,96 

1,96 

- 2,11 2,32 2,11 1,71 1,79 

7.C 2,72 3,74 2,53 3,63 3,68 3,47 2,95 3,53 4,00 
3,58 

1,63 2,53 1,16 1,61 
1,95 

1,95 

2,95 - 3,58 3,26 - 2,89 

7.D 4,35 4,29 3,67 3,11 3,13 3,69 3,78 3,74 3,63 
3,75 

2,19 2,94 1,44 3,44 
3,53 

3,47 

3,78 - 3,50 4,35 - 3,71 

7.E 3,50 4,14 3,43 3,71 3,86 3,64 4,00 3,64 3,79 
3,79 

2,14 3,21 1,36 2,14 
2,71 

2,71 

4,00 - 4,07 3,50 - 3,36 

Ø  jedn. 

predmet 

 

3,01 3,26 2,72 2,76 

2,73 2,82 

2,96 2,81 2,98 2,87 1,60 2,16 1,19 1,84 2,23 

2,22 

3,04 2,11 3,01 2,85 1,71 2,55 

2,87 
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8.-9.ročnik 

 

 

 
MJL SJL AJ NJ D GEO M BIO F CH Ov Reg. 

vých. 

Tv Svet. 

Tech. 

Rlk Rks 

CJ 

VYU

M 
IKT 

Inf 

8.A 1,35 1,85 1,33 1,00 1,42 1,23 1,85 1,19 1,38 1,42 1,00 1,00 1,05 
1,05 

1,05 

1,80 - 1,00 1,14 

1,00 

8.B 2,79 2,84 2,79 2,21 1,68 2,11 2,21 1,58 3,05 2,58 1,16 1,79 1,47 
1,47 

1,47 

- 2,74 1,16 1,84 

2,11 

8.C 2,72 3,60 2,76 2,72 2,60 3,04 3,44 3,16 3,40 3,56 2,28 2,60 1,83 
1,80 

1,80 

3,36 - 1,28 2,32 

2,48 

8.D 3,53 3,79 3,26 3,32 3,11 3,53 2,53 3,42 3,79 3,58 1,21 3,42 3,32 
2,79 

2,79 

2,53 - 2,53 3,16 

3,11 

Ø jedn 

pre 
2,60 3,02 2,54 2,31 2,20 2,48 2,51 2,33 2,90 2,79 1,41 2,20 1,92 

1,78 

1,78 

2,56 2,74 1,49 2,11 

2,18 

9.A 1,20 1,13 1,15 1,00 1,50 1,25 1,31 1,13 1,38 1,38 1,00 1,00 1,00 
- 1,13 - 1,00 1,00 

1,00 

9.B 2,40 2,10 2,65 1,85 2,10 1,40 2,45 1,40 1,85 1,45 1,00 1,15 1,00 
- - - 1,00 1,45 

1,45 

9.C 3,58 3,21 2,95 3,00 2,89 2,58 2,47 2,79 2,89 2,85 1,84 2,53 2,05 
- 2,53 - 1,11 2,63 

2,68 

9.D 3,46 3,63 3,30 3,38 3,30 3,62 3,62 3,53 4,00 3,62 1,77 2,69 2,90 
- 3,31 - 2,00 3,46 

3,07 

Ø jedn. 

predm. 

 

2,66 2,52 2,51 2,31 2,45 2,21 2,46 2,21 2,53 2,33 1,40 1,84 1,74 
-  

2,32 

 

- 

 

1,28 
2,14 

2,05 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Výsledky externých meraní – Monitor 9      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Výchovné opatrenia  

 
Trieda         Pochvaly         Pokarhania Znížená známka zo 

správ. 

  tr.uč.  riad.šk.     tr.uč.   riad.šk.      2      3     4 

0. ročník - - - - 1 - - 

1.A - - - - - - - 

1.B - - - - 1 - - 

2.A - - - - - - - 

2.B - - - - - - - 

2.C - - - - - - - 

2.D - - 3 - 3   

3.A - - - - - - - 

3.B - - - - - - - 

3.C - - - - - - - 

4.A - - - - - - - 

4.B - - - - - - - 

4.C - - - - - - - 

5.A - - - - - - - 

5.B - - 1 1 - - - 

5.C - - - - 7 - - 

5.D - - - - 7 1 - 

5.E - - - - 11 10 - 

6.A - - - - - - - 

6.B 4 - 1 - 2 1 - 

6.C - - 1 - 4 - - 

6.D - - - - 8 13 - 

7.A - - - - - - - 

7.B - - 2 - 2 - - 

7.C - - - - 7 - - 

7.D - - - - 6 3 - 

7.E - - 1 - 5 8 2 

8.A - - - - - - - 

8.B - - - - 5 1 - 

8.C - - 3 - 6 - - 

8.D 1 - - - 8 3  

Trieda 
Počet 

žiakov 

Z 

toho 

písalo 

Matematika 

Ø  SR v %  

Matematika 

Ø 9.roč. v 

%  

Maďarský     

jazyk             

Ø SR  v % 

Maďarský 

jazyk            

Ø 9. roč. v 

% 

Slovenský     

jazyk             

Ø SR  v % 

Slovenský     

jazyk             

Ø  v 9 roč. 

v % 

9. A 17 17  

 
52,80% 

 

 
38,70% 

 

 
64,60% 

 

 

61,10% 

 

 

64,20% 

 

 

62,70% 
9. B 20 20 

9. C 19 18 

9.D 17 15 

Celkom 73 70 
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9.A - - - - - - - 

9.B 2 - - - 1 - - 

9.C - - - - 6 - - 

9.D - - - - 15 2 - 
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Celoročné hodnotenie  Metodického Združenia 1.-4. ročník  za školský rok 2015/2016 
 

 

 

 
Členovia  metodického  združenia:  

 

 

Učitelia:  

 

 

1.   Eleonóra Csótóová  

2.  Csilla Tímár  

3.   Zuzana Horváthová  

4.  Šarlota Kissová  

5.  Erika Czigányová  

6.  Mária Pierzchalová  

7.  Silvia Bódi  

8.  Piroska Mészáros  

9.  Melinda Babúsová  

   10. Zuzana Molnárová  

   11. Zuzana Okošová  

   12. Hajnalka Czetnerová  

   13. Tomáš Kiss  

   14. Sándor Varga  

 

   15.Adela Hubayová    -   zástupca riaditeľa  

   16.Alexandra Bodnárová –  pedagogická asistentka  

   17.Henrieta Fűzérová  –  pedagogická asistentka  
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Rozdelenie učiteľov podľa jednotlivých ročníkov  
 

P. 

č.  

Priezvisko  a  meno  

učiteľa  
Ročník  Trieda 

Odborne  (O)     

Neodborne  

(N) 

1. Csótóová  Eleonóra      0   O 

2.  Tímár  Csil la  I.   A  O 

3.  Horváthová  Zuzana I.  B O 

4.  Kissová  Šarlota  II.  A O 

5.  Czigányová  Erika  II.   B O 

6.  Pierzchalová  Mária  II.   C O 

7.  Bódi  Silvia II.   D O 

8.  Mészáros  Piroska III.   A O 

9.  Babúsová  Melinda III.   B O 

10.  Molnárová  Zuzana  III.   C O 

11.  Okošová  Zuzana  IV.  A O 

12.  Czetnerová  Hajnalka  IV.  B O 

13.  Kiss  Tomáš  IV.  C O 

14.  Varga Sándor    O 

15.  Hubayová  Adela    O 

 
 

Záujmové krúžky  
 

 
Czigányová Erika:  Hrajme sa a  spievajme! –  Játsszunk és énekeljünk!  

Kissová Šarlota:  Hravá matematika –  Játékos matematika  

Bódiová Silvia:  Komunikácia -  Beszédművelés  

Pierzchala Mária:  Výtvarný krúžok –  Rajzkör  

Babúsová Melinda:  Čítania s  porozumením 1.  –  Értő olvasás 1.  

Mészárosová Piroska:  Čítania s  porozumením 2.  –  Értő olvasás 2.  

Csótóová Eleonóra:  Krúžok ľudových tradícií  –  Hagyományőrző kör  

Okošová Zuzana:  Krúžok kreatívnych detí  –  Kreatív gyerekek köre  

Tímár Csil la:  Detský kútik -  Gyereksarok 

Horváthová Zuzana:  Rozprávkový svet v školskej knižnici  -   Mesevilág a könyvtárban  

Czetnerová Hajnalka: Čítajte  každý deň! - Olvassatok minden nap!  

Molnárová Zuzana: Hravá hudobná výchova  –  Játékos zeneóra  
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Konkrétne úlohy  

- vedúca MZ - Okošová Zuzana  

-  špeciálna pedagogička –  Czetnerová Hajnalka  

-  objednávanie a rozširovanie časopisu „T appancs,Tudorka". . .  –  Hubayová Adela  

-  objednávanie a rozširovanie časopisu „T ücsök”  –  Bódi Silvia  

-  príprava žiakov na prednes poézie a prózy -  jednotliví  triedny učitelia  

-  vedenie kabinetu 1. - 4.ročník - Tímár Csil la  

-  zodpovedný za učebnice,  vedenie kabinetu -  Okošová Zuzana  

-  zodpovedný za špec. učebnice –  Czetnerová Hajnalka  

-  rozširovanie krásnej l i teratúry - Hubayová Adela,  Bódiová Silvia  

-  príprava žiakov na športové súťaže  –  jednotliví  t riedny uči telia,  Babúsová Melinda, 

Okošová Zuzana  

-  príprava žiakov na matematické súťaže - jednotlivý triedny učitelia a   Kissová Šarlota  

-  príprava žiakov na súťaž „Poznaj Slovenskú reč" –  učitelia 4- tých ročníkov a  Tímár 

Csilla 

-  príprava kresieb a  malieb do výtvarných súťaží –  jednotlivý triedny učitelia  

-  zveľaďovanie interiéru školy –  Csótóová Eleonóra,  Czigányová Erika,  Molnárová 

Zuzana,  Varga Sándor  

-  zodpovednosť za školskú knižnicu –  Horváthová Zuzana   

-  a za organizáciu l i terárnych súťaží a besied  –  Horváthová Zuzana,  Bódi Silvia  

-  obsluha počítačovej triedy –  Babúsová Melinda  

-  zabezpečenie ozvučenie školských podujatí  –  Kiss Tomáš  

-  doučovanie –  jednotliví  triedny učitelia   

-  divadelný krúžok -  Okošová Zuzana, Mészáros Piroska  

-   príprava žiakov na súťaž “Szép magyar beszéd“ - učitelia 4 - tých ročníkov a Mészáros 

Piroska 

- ľudový tanec - Pierzchala Mária,  Kissová Šarlota  

-  spevácke súťaže –  Molnárová Zuzana, Czigányová Erika  

-  mažoret  - Molnárová Zuzana,  Czigányová Erika  

- dopravná výchova –  Babúsová Melinda  

-  ochrana životného prostredia - Mészáros Piroska  

-  finančná výchova, zdravotná výchova -  Csótóová Eleonóra  

-  správa školskej web stránky –  Okošová Zuzana  

-  fotenie školských akcií  –  Okošová Zuzana  

 

Špecifické ciele  
 

1. Vypracovať časovo - tematické plány  

2. Vypracovať previerky na základe vzdelávacích štandardov  
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3. Sledovať žiakov so špeciálnymi výchovno -vzdelávacími potrebami –  spolupráca so 

špec. pedagógom  

4. Pre žiakov so špec. potrebami vypracovať individuálne plány  

5. Venovať zvýšenú pozornosť žiakom opakujúcim 1. ročník  

 

Výsledky metodického  združenia  školskom roku 2015-2016 

V školskom roku 2015-2016 metodické  združenie 1.-4. ročníka pracovala pod vedením Okošovej Zuzany, 

MZ mala 17 členov. Učitelia vyučovali v 13 triedach. 

Dosiahnuté výsledky vo vyučovaní: 

Našou hlavnou úlohou bolo osvojovanie učebných látok podľa požiadaviek učebných osnov. 

Zabezpečili sme pomoc žiakom, ktorí mali nedostatky pri štúdii v rámci programu integrácie a tiež sme sa 

venovali žiakom s mimoriadnym nadaním v rámci programu pozitívnej integrácie. 

Školský zákon (ISCED 1) z roku 2008 umožnil rozšírenie rozvrhu hodín o nové učebné predmety. 

Pokračovali sme vo výučbe anglického jazyka v 1. a 2.-hom ročníku. Aj v tomto roku sme otvorili nultý 

ročník, kde sme sa venovali zaostalým žiakom. V tomto školskom roku pomáhali učiteľom dvaja 

pedagogický asistenti, ktorí sa venovali žiakom dosahujúcich slabšieho prospechu.  

Druhou dôležitou úlohou MZ bola príprava žiakov na rôzne súťaže. 

 

Súťaže súvisiace s maďarským jazykom: 

1. „Tompa Mihála vers- és prózamondó verseny“ - Prednes poézie a prózy „Tompa Mihály" – 

prekvapivo veľa žiakov sa zúčastnilo tejto súťaže. Triedni učitelia zodpovedne pripravili svojich žiakov 

v prednese poézie aj prózy. Naši žiaci sa dostali na okresnú, krajskú ako aj celoslovenskú súťaž. 

Okresná súťaž 

Poézia a próza:  

         Kalas Zsófia 1.A - bronzové pásmo  

         Czigány Péter 1.A - strieborné pásmo 

         Gyurkovics Vivien  2.A - zlaté pásmo  

         Molnár József 2.A - zlaté pásmo 

         Hacsi Dániel  2.A - zlaté pásmo 

         Szívós Lilla  2.A – zlaté pásmo  

         Revaj Bernadett  3.A – strieborné pásmo 

         Csalaová Rebeka  3.B  – zlaté pásmo 
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         Gáspár Noémi 3.B – strieborné pásmo 

         Deme Mátyás  4.A – strieborné pásmo 

         Szobony Lilla Zsuzsanna  4.A – zlaté pásmo 

         Kalydy Boróka  4.B – zlaté pásmo 

         Szabon Ágnes  4.B - zlaté pásmo 

         Čúr Erika  4.B – strieborné pásmo 

 

 

Krajská súťaž  

Poézia a próza:  

         Gyurkovics Vivien  2.A - bronzové pásmo  

         Molnár József 2.A - bronzové pásmo 

         Hacsi Dániel  2.A - strieborné pásmo 

         Szívós Lilla  2.A – zlaté pásmo  

         Csalaová Rebeka  3.B  – zlaté pásmo 

         Szobony Lilla Zsuzsanna  4.A – - strieborné pásmo 

         Szabon Ágnes  4.B - bronzové pásmo 

 

 

Celoštátna súťaž 

 

Poézia a próza:  

           Szívósová Lilla 2.A - bronzové pásmo 

           Csalaová Rebeka  3.B  – strieborné pásmo 

 

   

  

2. „VII. Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar népmesemondó verseny“- táto súťaž bola tohto roku 

usporiadaná na Základne škole s vyučovacím jazykom maďarským v Bátke, kde sa dostalo 6 žiakov s našej 

školy. Celoštátnej súťaže, ktorá sa uskutočnila v Rožňave sa zúčastnili dvaja žiaci. 

 

Na regionálnych súťažiach dosiahli: 

Szabon Štefan                       2. A           zlaté pásmo  

Bekeová Stefánia                  3. B           zlaté pásmo 

Deme Mátyás                         4. A           strieborné pásmo 

Šofranko Áron                       2. A           strieborné pásmo 

Czigány Péter             1.A       bronzové pásmo 

 

Celoštátna súťaž: 

Szabon Štefan                        2.A            zlaté pásmo 

Bekeová Stefánia                   3. B           strieborné pásmo 
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3. „Szép magyar beszéd“– Pekná maďarská reč – tejto súťaži sme sa zúčastnili už viac krát, kde Kalydy 

Boróka 4.B získala na okresnom a krajskom kole zlaté pásmo a 6. miesto na celoštátnej súťaži v Košiciach.   

 

 

4. „VIII. Serényi nap“ - Žiaci 2.B triedy  sa zúčastnili na VIII. ročníku SERÉNYI NAP s ľudovou 

rozprávkou „Ugorjunk árkot". Na tejto súťaži sa naši žiaci zúčastňujú už niekoľko rokov.     

 

 

5. „Kincskeresők“- dramatický krúžok 

Prednes divadelnej hry na celoštátnej súťaži „Duna Menti Tavasz - Podunajská jar“ – divadelná skupina 

„Kincskeresők“ (3.A: Maksiová Alexandra, Martinovics Márk, Nagy Kristóf, Szeleczkyová Lilla, 

Revajová Bernadett, Telkyová Nikola, 4.A: Szobonyaová Lilla Zsuzsanna, Árvaiová Liana Alexandra, 

Halászová Réka Rozi, Deme Mátyás, Molnárová Alexandra, Bíróová Izabella, Jacsová Csenge, Vargaová 

Vivien,, Szabóová Réka, Szekeres Damian, Barna Máté)  úspešne vystúpili  s dielom „LÚDAS MATYI“. Za 

prednes diela boli odmenení cenou „Ezüstsáv“ - „Strieborným pásmom“. 

 S týmto programom vystúpili na regionálnej súťaži, na celoštátnej súťaži ako aj na galavečeri školy. 

Ďalej divadelnú hru predstavili deťom v škôlke, ako aj na dni Králika 2016. 

 

6. „IV. Palóc világtalálkozó - Kék pántlika“ – Táto súťaž sa začala v Plešivci a pokračovanie bude mať 

v maďarsku v auguste. V plešivci sa zúčastnili: 

 

Szabon Štefan                       2. A           zlaté pásmo  

Deme Mátyás                        4. A           zlaté pásmo 

Szívós Lilla             2.A       zlaté pásmo 

            Bekeová Stefánia                  3. B           strieborné pásmo 

Šofranko Áron                       2. A           strieborné pásmo 

Básti Fanni             1.A       strieborné pásmo 

 

7. „Falusi hagyományok hete – mesemondó verseny“ – táto súťaž sa uskutočnila na našej škole, 

kde mimoriadnou cenou boli odmenení nasledovní žiaci: 

Deme Mátyás 4. A, Revaj Bernadett 3.A, Beke Stefánia 3.B, Szabon István 2.A, Szívós Lilla 2.A, 

Molnár József 2.A 

 

  

 

 

Súťaž zo slovenského jazyka: 

 
 

Poznaj slovenskú reč 
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          Žiaci 4. a 3. ročníka týždenne poctivo precvičovali riekanky, básničky precvičovali čítanie 

v slovenskom jazyku ako aj písanie slohu, a získané informácie čo najvernejšie reprodukovali vlastnými 

slovami. 

     Fekiač Filip 3.B na okresnom kole v Rimavskej Sobote skončil v zlatom pásme a Szekerešová Fruzsina 

4.B skončila v striebornom pásme. Fekiač Filip 3.B pokračoval na krajskom kole v Lučenci. kde skončil 

v zlatom pásme, postúpil na celoslovenské kolo, kde v Nových Zámkoch skončil v bronzovom pásme.  

 

 

 

Súťaž matematiky: 

 

Matematický krúžok pracoval v dvoch skupinách a žiaci sa pripravovali na súťaže, kde v krúžku 

riešili zaujímavé a niekedy aj náročné matematicko-logické príklady. Počas príprav riešili aj príklady 

s predchádzajúcich ročníkov danej súťaže. Žiaci dosiahli celkom slušných výsledkov: 

 

„Pytagoriáda“ 

Školské kolo: 

3.ročník:  Zúčastnilo sa 11 žiakov, z toho 9 boli úspešní riešitelia. 

4.ročník:  Zúčastnilo sa 8 žiakov, z toho 5 boli úspešní riešitelia. 

Okresné kolo: 

3.ročník:   

Amzler Dávid 3.A – 3. miesto 

Huslík Monika 3.B – 5. miesto 

Bene Dániel 3.B - 9. miesto 

 

4.ročník:  

Szőke Tamás 4. A  - 2. miesto 

Kalydy Boróka 4.B - 3. miesto 

Bíró Izabella  4.A – 6. miesto 

 

 

 

Výtvarné súťaže: 

Zúčastňujeme sa všetkých výtvarných súťaží. Z výtvarných prác žiakov sú usporiadané výstavy 

v priestoroch školy a týmito výtvarnými prácami zdobíme priestory školy pri rôznych akciách, výročiach, 

oslavách a rôznych iných podujatiach ako je zápis žiakov do prvých ročníkov, kde si kresby s veľkým 

záujmom pozrú naši budúci žiaci. 

Kresby našich žiakov sa predstavili v mnohých výtvarných súťažiach „Népmese illusztráció“, 

„Családom – Új Szó“, „Parkok és kertek“, „Évszakok“, „Fašiangy na Gemeri a Malohonte“, „Duna Menti 

Tavasz - Podunajská jar“, „Harmos Károly Országos Képzőművészeti Pályázat“ ..., žiaľ s máloktorých sú 

spätné informácie o ich vyhodnotení. Vyhodnotenie niektorých súťaží uvádzam: 
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Molnár József  2.A – „Falusi hagyományok hete“ - ocenený  

Forgon Anna Borbála  1.B – „Szülőföldem száphatára“ – mimoriadna cena 

Berki Karolina  3.B – „Szülőföldem száphatára“ - ocenená 

Póša Róbert  4.A – „Szülőföldem száphatára“ – 1. miesto 

Bakó Emese  3.B – „Szülőföldem száphatára“ – 2. miesto 

Szőke Tamás 4.A – „A világháború végének évfordulója“ – ocenený 

 

Spevácke súťaže: 

Spevácky krúžok pracuje na našej škole už 3 roky. „Csalogány“ népdalcsoport-spevácka skupina tohto roku 

pracovala len so žiakmi 4.A triedy Szobony Lilla Zsuzsanna, Árvai Liana Alexandra, Varga Vivien, Molnár 

Alexandra. Súťaže. ktorých sa zúčastnili:  

1. „Sajógömör népdalverseny“ 2. miesto a Szobony Lilla Zsuzsanna 1. miesto v sólo speve 

2. „Hallottad-e hírét népdalverseny“ Fiľakovo 

Szobonyaová Lilla Zsuzsanna - ocenená  „Bronz pacsirta“ cenou 

3. „Csillagoknak termtője - népdalverseny“ Felsőszeli 

Szobonyaová Lilla Zsuzsanna získala cenu za účasť na súťaži.  

3. „Dunán innen - népdalverseny“ Miskolc 

získali bronzové pásmo tejto súťaže. 

 

 

Športové súťaže: 

 

1.  Fubalový turnaj 

V tomto školskom roku usporiadala futbalový turnaj pre žiakov prvého stupňa Základná škola P. J. Šafárika 

v Tornali. Naša škola postavila 2 mužstvá, kde A mužstvo získalo 1. miesto a B mužstvo skončilo na 3. 

mieste. 

A mužstvo: Szőke Tamás 4.A, Bíró Dávid 4.A, Pongó Zoltán 4.A, Pajor Róbert 3.C, Kalas Csaba 2.C, 

Kárász László 3.B, Molnár József 2.A 

B mužstvo: Eötvös Dániel 4.A, Gruľo Péter Luka 3.B, Fekiač Filip 3.B, Kárász István 2.C, Kovács Ádám 

2.B, Szuhai Levente 3.B, Szabó Márton Levente 2.B 

Mažoretky 
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Tento krúžok pracuje už na našej škole tretí rok. Navštevujú ho žiačky 2.B triedy, ktoré majú radi 

tanec.  Vystúpili: vo Vianočnom programe školy, na maškarnom plese školy, pri príležitosti otvorenia 

zrekonštruovanej telocvične, na galavečeri školy a na Dni Králika 2016.  

 

 „Galiba“ detský súbor ľudového tanca 

Malý „Galiba“ pracuje na 1. stupni našej školy a vystúpili so svojím programom na Vianočnom 

programe školy, na gala večeri školy a predstavili ho aj deťom škôlky. Ich cieľom je zachovať a viesť ďalej 

bohatú  tanečnú kultúru nielen gemerského regiónu ale aj blízkeho okolia.   

 

Výsledky vo výchove 

Na hodinách výchovy sa konala aktívna práca. Na hodinách výtvarnej výchovy sme pripravovali 

žiakov na výtvarné súťaže, na hodinách telesnej výchovy na športové súťaže a na hodinách hudobnej 

výchove na spevácke súťaže. 

Pripravili sme kultúrny program na Mikuláša (každý ročník spoločne) a Vianoce (3.A a 3.B trieda), 

(0, 2.D, 3.C a 4.C triedy) na Fašiangovú slávnosť (všetky ročníky), Deň matiek (1. ročník) a ku Dňu našej 

školy - celovečerný galaprogram pri príležitosti ukončenia školského roku. 

Každoročne sa uskutoční na našej škole „Interaktívna hodina“. Tohto roku sa tiež uskutočnila, 

a obsahovala 3 tematické celky: v decembri „Zimné sviatky“, v marci predstavenie knihy „Pipi dlhá 

pančucha“, v júni tematika „Finančnej gramotnosti“. 

Deti rómskej národnosti sme zvlášť pripravovali na ich súťaže a festivali „Život v pohybe“, 

„Spoznajte nas - Pindžaren amen“, „Nemzetközi roma nap - Svetový deň Rómov“, výtvarné súťaže 

s rómskou tematikou. 

Ako každý školský rok tak aj tohto školského roku sa nám podarilo zorganizovať a zabezpečiť 

potrebný počet žiakov tretích ročníkov na plavecký výcvik a štvrtých ročníkov na školu prírode.  

Tohto roku sa uskutočnil veľký počet poznávacích výletov, ktorý mal veľký ohlas u žiakov.  

Koncoročné výlety jednotlivých ročníkov boli na úrovni a mali veľký ohlas u žiakov. 

V tomto školskom roku sa uskutočnil aj lyžiarsky výcvik ako aj korčuliarsky zájazd. 

Triedny učitelia 1. ročníkov v danom týždni vykonali „Deň otvorených dverí“, ktorého sa mohli 

zúčastniť  hlavne rodičia detí predškolského veku ako aj rodičia žiakov. Vzhľadom k niekoľkoročnej 

tradície „Dňa otvorených dverí“ sa počet návštevníkov zvyšuje. Aj to je odozvou na pripravenosť a odbornú 

spôsobilosť našich pedagógov. V tomto školskom roku sme po deviatich krát uskutočnili zápisový program 

pre budúce školopovinné deti z MŠ. Zúčastnili sa  programov našej školy, kde sa veľmi dobre cítili. 

Vykonali sme návštevu MŠ ako aj ich žiakov, kde boli pozvaní na zápis do základnej školy.   

Už zvykom na našej škole je usporiadanie rôznych sviatočných tradícií ako: Halloween, Mikuláš, 

Vianoce, maškarný ples, upaľovanie Moreny, Veľká noc,  Deň detí. V týchto slávnostných dňoch sa ako 

vyučovanie tak aj družina nesie vo sviatočnom duchu. Pomocou vychovávateliek aj učiteľov sú pripravené 

rôzne programy pre žiakov. Na veľkú noc, Vianoce a Deň matiek žiaci pripravili malé ozdobné predmety za 

pomoci svojich učiteľov.  
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Pravidelne navštevujeme divadelné podujatia v meste, koncerty, prednášky, akcie usporiadané CVČ, 

školskú aj mestskú knižnicu, ako aj predstavenia kina. Tohto roku CVČ zorganizovali dopravnú výchovu 

pre jednotlivé ročníky nakoľko program mal výnimočne veľkú obľubu u žiakov. 

Naša škola sa zapojila do rôznych zberových aktivít ako gaštanov, papier a uzávery plastových fliaš .  

Deň Ferenca Kazinczyho - „Kazinczy Ferenc emléknap“- každoročne veľkolepá udalosť našej 

školy, ktorá sa znesie slávnostnom duchu. Aj tohto roku sme si zaspomínali na Ferenca Kazinczyho, po kom 

nesie naša škola meno. Riaditeľka školy vyznamenala úspešných žiakov našej školy. Večer žiaci školy 

pripravili veľkolepý galavečer, kde sa predstavili najšikovnejší žiaci našej školy svojim rodičom a širokej 

verejnosti. 

Celý rok sme vítali na našej škole žiakov a kolegov s našich partnerských škôl zo zahraničia 

Maďarska a Poľska.  

V rámci celoslovenského projektu „Projektový deň /Országos projekt- és tehetségnap/“ sa tento 

uskutočnil v júni na našej škole, za účasti pedagógov z celého slovenska. Témou Projektového dňa bola: 

Naša škola /Én iskolám , köszönöm.../.   

Naši pedagógovia sa zúčastňovali školení a zdokonaľovacích kurzov. 

Počas školského roku pedagógovia a ZRPŠ usporadúvajú rodičovské združenia, kde sa rodičia môžu 

od triednych učiteľov svojich detí dozvedieť o správaní sa a výsledkoch svojich detí. Tu sa oboznamujú aj 

s udalosťami súvisiacimi so školou.  

 

 

 

 

 

Hodnotenie vypracovala a za správnosť zodpovedá:  

                                                                                         Mgr. Okošová Zuzana-vedúca MZ 
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI ŠKD ZA ŠKOLSKÝ ROK  2015/2016 

 

Školský klub detí mal v školskom roku 2015/2016 desať oddelení s počtom 228 žiakov. Výchovno-

vzdelávacia činnosť v našom ŠKD vychádzala z výchovného programu „SVET OKOLO NÁS“, plánu práce 

školy a POP MŠ SK na školský rok 2015/2016, ktoré boli rozpracované v týždenných plánoch jednotlivých 

vychovávateliek. Cieľom výchovy bola čoraz náročnejšia záujmová činnosť, zameraná na uspokojovanie 

a rozvíjanie záujmov detí, odpočinok a prípravu na vyučovanie. Pedagogická dokumentácia bola pravidelne 

vedená a kontrolovaná vedením školy. 

Pre žiakov v školskom klube boli organizované nasledovné podujatia: 

1. Na začiatku školského roka sme sa snažili využit pekné počasie, usporiadali sme športové 

popoludnie – súťaživé hry. 

2. Pohybom pre zdravie – zumbové popoludnie vonku na dvore. 

3. „Zdravý olovrant” – spoločne sme  pripravili zdravé jedlá, ktoré sme vystavili a skonzumovali  v 

jedálni školy. 

4. Z práce deti sme uskutočnili jesennú výstavu, na ktorej boli vystavené aj tekvicové lampáše. 

5.  „Halloween“ ktorý sme usporiadali na školskom dvore, kde sa deti zúčastnili na zaujímavých 

pretekoch. 

6. Zapojili sme sa do súťaže – „ projekt Domestos“. 

7. Zúčastnili sme sa na predstaveni v knižnici.  

8. Mikulášska zábava – spoločne sme zhotovili vianočné  ozdoby v jedálni školy. 

9. Zapálenie vianočných sviečok v mestskom parku, kde sme vystúpili s malým kultúrnym programom. 

10. Zhotovili sme adventné vence, vianočné pohľadnice, darčeky pre rodičov. 

11. Pripravili sme výstavu masiek a ozdôb na fašiangy vo vestibule školy. 

12. Zorganizovali sme Fašiangový ples s pestrým kultúrnym programom a súťažmi. 

13. Rozlúčili sme sa so zimou  – zhotovenie a pálenie Morény. 

14. Vrámci „Mesiaca kníh“ pripravili žiaci tretieho a štvrtého ročníka pre prvákov a druhákov 

rozprávkové odpoludnie. 

15. Zrealizovala sa aj návšteva školskej knižnice. 

16. K blížiacim sa Veľkonočným sviatkom sme uskutočnili výstavu prác našich žiakov,  

17. Spoločne s centrumom voľného času zdobili sme veľkonočné stromy v mestskom parku. 

18. Z príležitosti Dňa Zeme žiaci kreslili, zhotovili panáčika – Brantneráčika.  

19. Pripravili sme darčeky pre budúcich prvákov. 

20. Zhotovili sme darčeky pre mamičky ku Dňu matiek. 

21. Pripravili sme výstavu z rôznych recyklovaných predmetov. 

22. Zdobili sme májové stromy v mestskom parku. 

23. Žiaci súťažili pri príležitosti MDD v ŠKD. 

24. Zúčastnili sme sa na Projektovom dni a celoslovenskej prehliadke talentovaných žiakov ZŠ s VJM. 

25. Deň Kazinczyho  

26. Žiaci druhého ročníka prevzali dopravné preukazy v CVČ. 

27. Vypočuli sme prednášku o finančnej gramotnosti. 

28.  Žiaci prvého ročníka sa zúčastnili na hravom zamestnaní v konferenčnej miestnosti. 

29. Návšteva kina. 

30. Štvrtáci strávili krásny týždeň počas pobytu v „ Škole prírode“. 
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Počas celého roka sme veľmi dobre spolupracovali s vedením školy, triednymi učiteľmi a rodičmi. 

Všetky podujatia ŠKD sú zverejnené na webovej stránke našej školy. S množstvo podujatí sme 

snažili spríjemniť pobyt našich žiakov v ŠKD. 

Súvislú pedagogickú prax absolvovali v našom zariadení tri študentky. 

  

     

 Hodnotenie vypracovala a za správnosť zodpovedá:  

                                                                                             Kókai Ildikó 

                         vedúca MZ pri ŠKD 
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Vyhodnotenie  práce  členov predmetovej komisie Maďarský jazyk a literatúra na 

školský rok 2015/2016 

 

Predmetová komisia v školskom roku pracovala podľa vypracovaného plánu práce, ktorý členovia PK 

schválili na prvom zasadnutí  28.8.2015. Počas školského roka mali 4 zasadnutia. 

1.Predmetová komisia si vytýčila tieto hlavné ciele: 

Sústavné prehlbovanie znalosti a ovládanie materinského jazyka na patričnej úrovni slovom i písmom 

(hláskovie, slovné druhy a vetné členy, syntagmy, rozbor jednoduchých viet a súvetí, rozbor textu, 

pravopis), základné literárnovedné pojmy  (literárne druhy a žánre, jazykové prostriedky umeleckých diel, 

dejiny literatúry, obdobia a umelecké slohy, základy rozboru literárneho textu), literárna tradícia Tornale a 

Gemera.  

Ciele boli dosiahnuté. 

2.Členovia PK v školskom roku 2015/2016 : 

 Nagyová Katarína, Bešinová  Andrea, Hubayová Katarína, Kosztúrová Agnesa,  Kovács  Beáta, Ligártová 

Nikoleta, Szásziová  Edina, Duszaová  Ildikó, Miko Attila, Stažková Viktória,Sántaová Veronika, 

Székelyová Zuzana. 

Predseda PK: Kosztúrová Agnesa. 

3. Stále úlohy: 

Vypracovanie tematických plánov sa uskutočnilo v mesiaci september. 

Školskú nástenku redigovala: Kosztúrová Agnesa . 

Od októbra v 9. ročníku  Szásziová Edina, Bešinaová Andrea a Hubayová Katarína začali prípravu  žiakov  

vrámci doučovacích  hodín na prijímacie skúšky a na testovanie.Všetkých žiakov príjali na vybrané stredné 

školy a to už v prvom kole prijímania. Výsledky testovania z maďarského jazyka a literatúry boli v norme.    

 Školskú žiacku knižnicu viedli :Kovács Beáta, Ligártová Nikoleta a Bešinová  Andrea. 

 Počas školského roka sa uskutočnili návštevy divadelných predstavení a koncertov v miestnom kultúrnom 

dome a v Miskolci .Boli organizované aj exkurzie vrámci  SR i v zahraničí. 

   Otvorené hodiny pre rodičov predviedla Kosztúrová Agnesa v V.B  triede. Vrámci Dňa otvorených dverí 

pre piatákov Ligártová Nikoleta , Kovácsová Beáta a Kosztúrová Agnesa pripravili pre žiakov Knižničný 

deň pod názvom: Mýtické postavy v maďarskej a v anglickej litereratúre . 

4. Súťaže a programy: 

    Regionálne stretnutie študentov v  Rimavskej Sobote. Žiaci z 9.A triedy , menovite, Nagy Eszter 

Réka,Mišurák Róbert,Szőke István pod vedením E. Szásziovej úspešne reprezentovali našu školu. 

   Na okresnom kole Pekná  maďarská reč Babúsová  Linda získala strieborný pás, Székely Fanny končila na 

8-om a Pierzchala Virág Anna na 10-om mieste. 
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    Do šk.kola Súťaže v prednese poézie a prózy M.Tompu sa zapojilo z ročníkov 4-9  56 žiakov.  Žiakov 

pripravovali : Nagyová Katarína, Szásziová  Edina, Duszaová Ildikó,Kosztútová Agnesa, Ligártová 

Nikoleta, Kovács Beáta, Miko Attila. V okresnom kole sa zúčastnilo 7 žiakov, z ktorých Bodor 

Levente,Marton Emese, Székely Fanny, Patináková Noémi Vivien a Babušová Linda žískali strieborný pás, 

Brindzáková Rebeka brondzový pás, do  krajského kola  postúpili  4 žiaci ,Lukács Flórián, László Fružina 

Brindzová Kristina Lucia /strieborný pás/a Pierzchala  Virág Anna vybojovala v celoštátnom kole úctihodné 

druhé miesto. V budúcom školskom roku plánujeme naďalej motivovať, pripraviť, zapojiť do súťažov  

našich nadaných žiakov, aby svoj talent vedeli aj naďalej vyvíjať. 

 Na okresnom kole Pravopisnej súťaži Zsigmonda Simonyiho boli úspešnými spoluúčastníkmi : Asztalosová 

Nikoleta, Henczová Veronika, Orosz István.Pr.Szásziová Edina. 

Lukácsová Lýdia získala 2. miesto v publicistickej celoštátnej súťaži Médiasztár. Pr.Miko Attila. 

Prvý raz sme usporiadali na našej škole recitačnú súťaž rómskych žiakov.Organizátorkami boli:  Šántaová 

Veronika, Székely Zuzana, Stažková Viktória. Z pätnástich zúčastníkov zlatý pás získali: Váradiová Alexa, 

Brindzáková Rebeka, Hugyárová Diana,  Váradiová Emília ,Danyiová Tünde a Horváthová Enikő. 

    Na Medzinárodnej súťaži Egressy Bény v MR  v Kazincbarcike  reprezentovali našu školu Papp Kira a 

Majorošová Lilla, ktorá získala 6. Miesto. Pripravila ich Ligártová N. 

Nevynechali sme ani v tomto roku Súťaž v prednese rozprávok Ipolyiho Arnolda . Kvôli veľkému záujmu 

zo strany našich žiakov sa konalo aj školské kolo .Žiakov pripravili: Nagyová Katarína, Kovács  Beáta, 

Kosztúrová A., Ligártová N.,Miko Attila. Do regionálneho kola postúpili 5  žiaci, do republikového kola  

Asztalosová Nikoleta, ktorá získala bronzový pás.  

   Medzinárodná súťaž  Apáczaiho sa konala v Miškolci, v MR. 12 členná skupina žiakov úspešne 

reprezentovala školu aj SR v tvorbe a v dramatizácii .Henczová Veronika v recitácii vybojovala úctihodné 

prvé a Bodor Levente tretie miesto. Hacsi Tomáš získal mimoriadnu cenu. Pedagogický dozor zabezpečili 

Kovács Beáta a Kosztúrová Agnesa. 

Celpoštátny projektový deň sa uskutočnil na našej škole. Členovia MPK prispeli v plnom počte, aby 

príprava a priebeh, ako hostiteľom prebiehal úspešne.V tematike o súčasnosti a o minulosti našej školy 

Kovács Beáta a Ligártová Nikoleta pripravili projekt s účasťou 12 žiakov. 

Kristina Lucia Brindzaová vyhrala zlatý pás na súťazi Modrá stužka a tým sa stala reprezentantkou na 

Svetovom stretnutí v Bátorterenye v MR .Pr.Kosztúrová Agnesa. 

   Aj v tomto školskom roku sa usporiadali školské spomienkové oslavy s hodnotnými kultúrnymi  

programami z príležitosti významných historických a spoločenských udalostí. Týmito podujatiami  orem  

upevňovania národného  povedomenia a hrdosti na príslušnosť  k národu sa snažíme vychovávať  žiakov aj 

k vhodnému kultúrnemu  správaniu sa na verejnosti a na spoločenských podujatiach. 

    Zoznam programov a a programov pripravujúcich pedagógov : 

6.Október: Kucseraová Dototea, Ragályiová  Emese   

Večer tornaľských škôl: Szásziová Edina, Székely Zsuzsa    

Predvianočný program: Kosztúrová Agnesa a Duszaová Ildikó 

Deň Maďarskej kultúry:  Szásziová Edina, Miko Attila     
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15. marec: Kovács B, Bešinaová Andrea 

Dni Kazinczyho :  členovia PK. 

Koncoročný galaprogram školy:  Členovia PK pripravili aj niekoľko hodnotných čísiel do tradičného 

koncoročného galaprogramu  školy,na ktorom vystúpili najúspešnejší žiaci našej školy. Program 

zorganizovali Juhászová Judita a Ligártová Nikoleta. 

 Za veľký úspech celej školy treba pokladať vydávanie časopisu Gubič, hlavnými  redaktorkami  boli 

Szásziová Edina a Ligártová Nikoleta. 

Už tradične sa pripravuje kultúrny program z príležitosti rozlúčky s deviatakmi so školou . Aj v tomto 

školskom roku   mohli vidieť prítomní rodičia  a pedagógovia hodnotný program v réžií Hubayovej 

Kataríny, Szásiovej Ediny . 

 Možno  konštantovať,že členovia  PK pracovali aj v tomto školskom roku úspešne. 

 

                    Hodnotenie vypracovala a za správnosť zodpovedá :      Kosztúrová  Agnesa – vedúca PK 
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CELOROČNÉ HODNOTENIE PREDMETOVEJ KOMISIE 

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA 

Školský rok: 2015/2016 

 

 

Vedúca PK:   Ildikó Duszová 

Členovia PK:  Margita Ivánová 

  Marcela Bundová 

  Agneša Kosztúrová 

  Emese Ragályiová 

  Tibor Benicky 

  Tamás Mészáros 

 

 V školskom roku 2015/2016 PK pracovala podľa harmonogramu a schváleného plánu, mala štyri 

zasadnutia. 

 V školskom roku 2015/2016 vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry sme 

postupovali podľa platných učebných predpisov pre ZŠ s vjm. 

 Cieľom a úlohou vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry bolo rozvíjať rečovú činnosť 

žiakov do takej miery, aby žiaci vedeli komunikovať v bežných životných situáciách a boli schopní 

v ďalšom štúdiu prispôsobiť sa jazykovému prostrediu. V súlade s novou koncepciou  vyučovania 

slovenského jazyka a literatúry sme uplatňovali komunikatívno-poznávací princíp. 

  Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaží Dobré slovo, Poznaj slovenskú reč 

a organizovali sme školské kolo  pod názvom Pravopisná súťaž. 

Výsledky jednotlivých súťaží:  

Dobré slovo /recitačná súťaž/ 

Školské kolo: zúčastnilo sa 22 žiakov v dvoch vekových kategóriách – 6.-7. ročník/8.-9. ročník. I. kategória 

– poézia: 1. Brindzáková Rebeka próza: 1. Kamenyík Márk Ármin 

    2. Makšiová Réka   2. Orosz János István 

    3. Lukácsová Lýdia   3. Nagy Ákos Csongor 

 II. kategória – poézia: 1. Henczová Veronika 

    2. Brindzaová Luca Kristína 

    3. Babúsová Linda 

Do okresného kola postupovali horeuvedení žiaci, v krajskom kole našu školu reprezentovali:  
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I.kategória: poézia – Brindzáková Rebeka a Makšiová Réka 

I.kategória: próza – Kamenyík Márk Ármin, Orosz János István 

II.kategória: poézia – Henczová Veronika 

Do celoslovenského kola, ktorá sa uskutočnila 27. 04. 2016 v Komárne, sa dostala Veronika Henczová, 

získala 4. miesto. 

Žiakov pripravovali: Bundová M., Ivánová M., Kosztúrová Á., Duszová I., Benicky T. a Mészáros T. 

Poznaj slovenskú reč: 

Školské kolo sa uskutočnilo 18. 2. 2016. , prebehlo v príjemnej atmosfére za účasti šiestich prihlásených 

žiakov. Súťaž prebiehala podľa stanovenej štruktúry a pokynov. 

Školské kolo:  1. Brindzaová Luca Kristína zlaté pásmo - 95 bodov    Kosztúrová Á. 

  2. Henczová Veronika  zlaté pásmo – 93 bodov    Benicky T. 

  3. Pekarčík Pavol   strieborné p. – 87 bodov   Mészáros T. 

  4. Babúsová Linda   strieborné p. 

  5. Bónová Jolana   strieborné p. 

  6. Balog Zsolt    bronzové p. 

Krajské kolo sa uskutočnilo 18. 3. 2016 v Rimavskej Sobote, kde Brindzaová L. K. a Henczová V. boli 

zadelené do strieborného pásma. 

 Aj v 5. ročníku sa konala súťaž Dobré slovo ako netradičná literárna hodina. Zapojilo sa 16 žiakov 

z tried 5.A, 5.B, 5.C. Na tejto udalosti boli prítomní aj rodičia a príbuzní vystupujúcich žiakov.  

Pravopisná súťaž pre 5. – 8. ročník 

Súťaž sa uskutočnila 22. 3. 2016 v priestoroch našej školy: 

Výsledky: 

5. ročník:  zúčastnilo sa 13 žiakov 1. Mátéová Klaudia, Kovács Csaba 

      2. Martonová Emese 

      3. Balogová Minetta 

6. ročník: zúčastnilo sa 12 žiakov 1. Kamenyík Márk Ármin 

      2. Magová Viktória, Bubloš Tomáš 

      3. Gaálová Georgina 

7. ročník: zúčastnilo sa 10 žiakov 1. Orosz János István 

      2. Bibláková Zuzana 

      3. Havrankóová Otília 
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8. ročník: zúčastnilo sa 10 žiakov 1. Henczová Veronika 

      2. Balog Zsolt 

      3. Kocsisová Viktória, Čutor Ladislav 

 

Previerky: 

 Vstupná previerka pre 5. ročník sa konala v prvej polovici septembra, v triedach 5.A, 5.B, 5.C mala 

dve časti – diktát a previerka, v triedach 5.D a 5.E len diktát. Zodpovední boli vyučujúci v jednotlivých 

triedach.  

Výsledky vstupnej previerky: 

 diktát /priemer/ previerka /priemer/ 

5.A 2,1 2,45 

5.B 2,9 3,35 

5.C 4,3 4,6 

5.D 4,2 - 

5.E 4,8 - 

Celkový priemer 3,66 3,46 

 

Pripomienka: v triede 5.E každý žiak opakuje ročník.  

Testovanie 9 

 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2016) sa uskutočnilo  6. 

apríla 2016 na 1 444 základných školách.  Z toho bolo 121 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Test zo 

slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 2 490 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským 

(118 elektronicky). Priemerná úspešnosť testu bola 64,2 %.  

 Na našej škole do testovania sa zapojilo 67 žiakov. Výsledky boli nasledovné: 

trieda priemer 

9.A 86 % 

9.B 58,75% 

9.C 57,37% 

9.D 49,62% 

Celkový priemer 62,93 % 

Celoštátny priemer Testovanie 9 zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bolo 64,2%. Naši žiaci 

dosiahli 62,93% , čo je horšie od národného priemeru o 1,27%. 

Žiakov pripravili: Agneša Kosztúrová a Emese Ragályiová. 

V rámci programu Marec, mesiac knihy v školskej knižnici  sa uskutočnilo aj stretnutie so známou 

slovenskou spisovateľkou detských kníh, Martou Hlušíkovou. Na stretnutí bolo 32 žiakov zo všetkých 

ročníkov vyššieho stupňa. Stretnutie zorganizovala a besedu viedla kolegyňa Marcela Bundová.  

V apríli sa uskutočnili otvorené hodiny v 5. ročníku. Z našej sekcie Agneša Kosztúrová mala 

otvorenú hodinu zo slovenského jazyka a literatúry v 5.B triede.  
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V tomto školskom roku krúžkovú činnosť viedol Tibor Benický – bola to konverzácia 

v slovenskom jazyku pre 8. ročník.  

Z vytýčených cieľov sa nepodarilo uskutočniť exkurziu v našom regióne a návštevu divadla. 

 

Ďakujem všetkým pedagógom, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa zapojili do práce PK. 

 

Hodnotenie vypracovala a za správnosť zodpovedá :   Ildikó Duszová 

             vedúca PK 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

Celoročné hodnotenie predmetovej komisie ( PK ) 

MATEMATIKA – INFORMATIKA – FYZIKA 

 

školský rok: 2015/2016 

 

Predseda: Zita Szabóová 

Ďalšie členy: Cselényi B., Csernoková A., Deákpál M., Imrecze Cs., Szabóová Z., Székesi L., Székesiová 

Z., Varga Cs. 

   V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnilo 5 zasadnutí PK. Predmetová komisia pracovala podľa 

harmonogramu a hlavných úloh vypracovaných a schválených v septembri 2015. Do pôsobnosti PK 

prírodovedných predmetov  patria nasledovné predmety – MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMATIKA. 

Každý podľa svojich možností sa snažil prispieť k plneniu hlavného pedagogického cieľa na tento školský 

rok.  

 

MATEMATIKA: 

Vyučujúci : Csernoková A., Deákpál M., Szabóová Z., Székesiová Z., Varga Cs. 

 

   Pri vyučovaní matematiky stále pretrvávajú problémy s chýbajúcimi zbierkami úloh, ktoré by 

vyhovovali vzdelávacím štandardom. Na vyučovanie sme často používali výučbové programy dostupné na 

www stránkach.  Aj napriek problémom vyučujúci pripravovali žiakov aj na  rôzne matematické súťaže.  

 

Názov súťaže: Meno žiaka: Trieda: Umiestnenie 
Pripravujúci 

učiteľ: 

Matemat.  olympiada Paceková Fanni 5. A 6. miesto okresné kolo Szabóová Z. 

Matemat.  olympiada Kristóf Tibor   5. A 6. miesto okresné kolo Szabóová Z. 

Matemat.  olympiada Szőke András 6. A 2. miesto okresné kolo Csernoková A.  

Matemat.  olympiada Hajdú Szabolcs 6. A 6. miesto okresné kolo Csernoková A.  

Matemat.  olympiada Libjak Laura 7.A 4. miesto okresné kolo Csernoková A. 

Matemat.  olympiada Fabo Tibor 9. A 5. miesto okresné kolo Deákpál M.  

Pytagoriáda  Paceková Fanni 5. A 3. miesto okresné kolo Szabóová Z. 

Pytagoriáda  Kristóf Tibor   5. B 4. miesto okresné kolo Csernoková A. 

Pytagoriáda  Bódi Kata 6. A 4. miesto okresné kolo Csernoková A. 

Pytagoriáda Libjak Laura 7. A 1. miesto okresné kolo Csernoková A. 

Katedra celoštátne 

kolo Paceková Fanni 5. A Úspešný riešiteľ Szabóová Z. 

Katedra celoštátne 

kolo Szőke András  6. A Úspešný riešiteľ Csernoková A. 

Katedra celoštátne 

kolo Bublos Tamás  6. A Úspešný riešiteľ Csernoková A. 

Katedra celoštátne 

kolo Farkas István  7. A Úspešný riešiteľ Csernoková A. 
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FYZIKA 

Vyučujúci:, Csernoková A.,  Imrecze Cs. 

 

V 6. - 9. ročníku nie je dostatok priestoru, pri danej hodinovej dotácii na uskutočňovanie laboratórnych 

cvičení, a tak je problém dostatočne pripraviť žiakov na súťaže z fyziky. 

 

INFORMATIKA 

 

Vyučujúci: Cselényi B., Imrecze Cs., Szabóová Z., Székesi L. 

 

 

   Predmet sa vyučoval v 3 učebniach informatiky,  ktoré sú zapojené aj na internet. Učebne s internetom sa  

využívali aj na vyučovanie iných predmetov ako je informatika,  na prezentáciu žiackych projektov. Medzi 

žiakmi vzrastá záujem o tento predmet, vyžaduje to moderná informačná spoločnosť. Do súťaže I-Bobor sa 

zapojilo 60 žiakov.  

 

Výsledky sútaže: 

 

Názov súťaže: Meno žiaka: Trieda: Umiestnenie Pripravujúci učiteľ: 

I - Bobor Libjaková Laura 7. A 99. percentil 

Imrecze Cs. 

 

Cselényi B. 

 

Szabóová Z. 

 

Székesi L. 

I - Bobor Anderko Márk Patrik 7. A 95. percentil 

I - Bobor Farkaš István 7. A 92. percentil 

I - Bobor Albert Barbara   6.A 87. percentil 

I - Bobor Csank István   6.A 86. percentil 

I - Bobor Szőke András   6.A 86. percentil 

I - Bobor Babús Linda   8.A 83. percentil 

I - Bobor Bolaček Vanda 8.A 83. percentil 

I - Bobor Hencz Veronika   8.A 83. percentil 

I - Bobor Vajda Kinga   8.A 83. percentil 

I - Bobor Fabo Tibor   9.A 74. percentil 

I - Bobor Kocsis Anna Viktória   8.A 74. percentil 

I - Bobor Garai Eszter   9.B 67. percentil 

I - Bobor Szarka Noémi   9.B 67. percentil 

I - Bobor Farkaš Veronika   8.C 58. percentil 
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Vstupná previerka z matematiky v 5. ročníku  

5. A   priemer 2,58 

5. B   priemer 3,97 

5. C   priemer 4,14 

5. D   priemer 4,92 

 

Testovanie 9 

Do testovanie bolo zapojených na našej škole 67 žiakov.  

Celoštátny priemer Testovanie 9 z matematiky je 52,8 %. Naši žiaci dosiahli priemer 38,04% čo je hošie od 

národného priemeru o 14,76 %.  

Žiakov pripravili: Mária Deákpál, Zuzana Székesiová. 

 

 

Zápisnice PK vzorne viedla Zuzana Székesiová. 

Vďaka pedagogom, ktorí sa zapojili do práce PK a pripravili žiakov na jednotlivých súťaže. 

 

 

 

 

 

Hodnotenie vypracovala a za správnosť zodpovedá:   Zita Szabóová 

      vedúca PK 
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Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie   

 biológia- chémia- zemepis – dejepis  

za školský rok  2015 / 2016 

 

Vedúci PK :    PaedDr. Miko Attila 

 

Členovia PK:  Székesiová Zuzana 

                        Szásziová Edina 

                        Pierzchala Jozef 

                        Varga Csaba 

                        Kucserová Teodóra 

                        Miko Attila 

                        Šantová Veronika 

 

 

 

 

1. Teodóra Kucserová: zapojila sa do dejepisnej súťaže Katedra a aktívne pracovala na písaní kroniky 

našej školy. 6. októbra sa zapojila do prípravy slávnostného programu. Zorganizovala exkurziu do 

domu Mikszátha a tiež do Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Zapojila sa aj do 

vlastivednej súťaže a takisto sa zúčastnila aj exkurzie cirkevného charakteru v Miškovci.  

 

Edina Szásziová : aktívne pracovala na aktualizácii domovskej stránky našej školy. Zapojila sa do 

programu z príležitosti „Dňa Zeme“ / 22. apríl/. 

 

Šantová Veronika: Zúčastnila sa na slávnostnom programe z príležitosti 6. októbra, kde vystúpil aj 

učiteľský zbor. Zapojila sa do školskej brigády, pomáhala v príprave nástenky v nemeckom jazyku, 

vo februári zorganizovala súťaž v prednes prózy a poézie rómskych žiakov na našej škole. 

Zorganizovala aj súťaž z biológie s tematikou ochrany životného prostredia pre žiakov 9. ročníka. 

Aktívne sa zúčastnila aj prípravy marcových slávností. Zapojila sa do aktivít Červeného kríža, ktoré 

sa uskutočnili v Rimavskej Sobote, zúčastnili sa ich žiaci: János Orosz, János Dorkin, Nikoletta 

Asztalos, Zsófia Czigány, Laura Libjak (7.A). Pripravila žiačky – Lauru Libjak, Zsófiu Czigány 

a Vivien Magicz – (7. A) na biologickú súťaž pod názvom „Nedovoľ, aby životodarná voda stiekla 

odtokom!“, ktorá sa uskutočnila v Košiciach. Odprevádzajúcim učiteľom bol Pierzchala József. 

 

Zuzana Székesiová : zapojila sa do súťaže s protidrogovou tematikou a pripravila žiakov na 

biologickú súťaž. Zúčastnila sa so svojimi žiačkami – Nagy Eszter Réka a Ferkó Cynthia (9. B) - 

biologickej olympiády v kategórii botanika.   

 

Csaba Varga: zapojil sa do programu s príležitosti „Dňa Zeme“, resp. celý rok pracoval na našej 

škole ako výchovný poradca.  

 

Jozef Pierzchala: zúčastnil sa súťaže pod názvom “VIEM“ v Dunajskej Strede a taktiež streleckej 

súťaže, v ktorej družstvo našej školy získalo 3. miesto. Zorganizoval pre našich žiakov kurz 

korčuľovania a lyžiarsky výcvik, resp. výstavu kŕmidiel pre vtáky na našej škole. Zapojil sa aj do 
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programu z príležitosti „Dňa Zeme“. So žiakmi 9.A triedy sa zúčastnil súťaže pod názvom 

Lesnícke dni, ktorá a uskutočnila v Revúcej. S Csabom Imreczem v júni zorganizoval exkurziu/výlet 

do Ekocentra pri jazere Tisza – Poroszló.   

 

Miko Attila: 6. októbra sa zapojil do prípravy slávnostného programu, kde sa postaral o zabezpečenie 

hudobného podfarbenia programu. Zorganizoval dejepisnú exkurziu pre žiakov 6.A, 6.B a 9.B triedy 

do Štítnika a Betliara. V Dunajskej Strede sa zúčastnil na konferencii „Kincskeresők Országos 

Diákkonferenciája“, kde Georgina Gál a Fanni Székely, žiačky 6.A triedy, reprezentovali našu školu. 

Pomohol zabezpečiť vianočný program a marcové slávnosti po hudobnej stránke. Bol členom poroty 

okresného kola súťaže „Szép Magyar Beszéd“, a taktiež ako člen poroty sa zúčastnil aj na súťažiach 

v prednese - „Népmesemondó“ a „Egyházi Szavalóverseny“. Aktívne pripravoval žiačku Lýdiu 

Lukács (6.B) na súťaž Médiasztár, v rámci ktorej získala na celoslovenskom kole popredné miesto. 

V júni zorganizoval školský výlet do Egru, kde žiaci 5.B a 6.B triedy mohli lepšie spoznať mesto 

Eger a históriu jeho hradu. Zabezpečil rozlúčku 9. ročníkov so školou po hudobnej stránke.  

 

2. Vedúci PK hodnotil dôležitejšie udalosti prebiehajúce na ZŠ F. Kazinczyho s VJM, ako napr. 

priebeh slávnostných programov, odovzdávanie telocvične a multifunkčného ihriska.  

  

3. Prerokoval sa aj 11. apríl, kedy sa na Deň maďarskej poézie konal aj Deň otvorených dverí. V tento 

deň rodičia a záujemcovia mohli nazrieť do života našej školy. Mohli sa zúčastniť rôznych 

programov na mnohých miestach, ako napr. telocvičňa – športové aktivity, knižnica – aktivity 

z maďarského jazyka, jazyková učebňa angličtiny – interaktívne cvičenia, konferenčná miestnosť – 

hravý zemepis, ako aj riešenie zaujímavých úloh z biológie, jedáleň – tu si mohli záujemcovia 

pozrieť slávnostný program. Spomedzi členov PK Edina Szásziová  a Pierzchala Jozef sa podujali na 

otvorenú hodinu z biológie a zemepisu. 

 

4. Vedúci PK hodnotil Deň projektu, ktorý sa na našej škole uskutočnil 27. mája 2016, a poďakoval sa 

členom za ich nezištnú prácu.  

 

5. Po celý školský rok sa veľký dôraz kládol na vyučovací proces, hlavne na dôležitosť 

environmentálnej výchovy. Aj v laboratóriách prebiehala práca podľa možností. Na hodinách 

zemepisu a dejepisu boli maximálne využité učebné pomôcky, ako napr. mapy, glóbus, interaktívna 

tabuľa atď.   

 

 

 

Hodnotenie vypracoval a za správnosť zodpovedá :                                    

                                                                                                       PaedDr. Attila Miko 

                                                                                                            vedúci PK 
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ROČNÁ SPRÁVA Z CUDZIEHO JAZYKA 

V ŠKOLSKOM ROKU 2015- 2016 

 

HODNOTENIE 

 

 

 

O dôležitosti výučby cudzieho jazyka  

 

    Európska Únia sa rozvíja a s tým sa rozširujú aj jazykové komunikačné kanály. Preto súvislosti s Úniou sa 

otvorili hranice a tým sa šírili aj jazyky. Znalosť jazyka nám otvára bránu do sveta. 

 

PK:   

                                                           

                                        Kovács Beáta                  ang. j. 

                                        Juhász Judit            ang.j. 

        Bene Csaba                      ang. j. 

        Gyuricky Sztasko Viktória   ang.j. 

        Székely Zsuzsanna           ang. j. 

                                        Czikora Ilona                   nem. j. 

        Szabó Nikola                  nem. j. 

 

 

   Tohtoročné úlohy pozostávajú: zostavenie tematických plánov a organizácia skupín nemeckého 

a anglického jazyka do nových ročníkov. Hlavným cieľom vyučujúcich je rozvíjanie komunikačných 

schopností u žiakov a podporovanie nadaných žiakov. Aj v tomto školskom roku sme využili možnosti 

vzdelávacieho plánu a zaviedli v šiestom ročníku v dvoch triedach anglický jazyk ako druhý cudzí jazyk. 

Rodičia aj žiaci boli spokojní s týmto prijatým rozhodnutím. V dnešnom modernom svete je predsa 

nevyhnutné, aby jednotlivec ovládal viacero jazykov, ktoré vie uplatniť v ďalšom štúdiu, alebo v budúcej 

pracovnej pozícii. Žiaci sa s radosťou zaoberajú s novým predmetom, porovnávajú si odlišnosti a zhody 

jazyka, objavujú podobnosti v slovných zásobách. 

 

   Na vyučovanie anglického jazyka v jednotlivých triedach používame jednotnú učebnicu s názvom Project 

a English Plus. Na výučbe nemeckého jazyka používame tradičné učebnice s názvom Wer? Wie? Was?, 

Deutschmobil a Hallo, da bin ich. Postupne by sme chceli prejsť na používanie učebnice Hallo, da bin 

ich, ale kvôli nedostatku učebníc sa to zatiaľ nepodarilo. 

Pracovné zošity si kupujú žiaci, ale bohužiaľ sa to nedá realizovať v každých triedach. Pomocou pracovného 

zošita by sme mohli dosiahnuť lepšie výsledky, vedeli by sme rozvíjať ich samostatnosť aj v rozmýšľaní, aj 

v práci. Objednávanie pracovných zošitov by malo prebiehať už koncom tohto školského roka, aby sme 

nový rok mohli začať bez problémov.  

 

       

   V rámci dní otvorených dverí Judit Juhászová držali tzv. otvorenú hodinu. Cieľom celoročnej práce je aj 

príprava žiakov na Olympiádu cudzieho jazyka. 

 

   Na Olympiáde z nemeckého jazyka sa tento rok nezúčastníme.  

 

   Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka sa konalo januára 2016, kde naše žiaci úspešne predviedli.  

Orosz János István 7.A - 4.  

Babús Linda 8.A - 6.  

 

English Star- Súťaž v anglickom jazyku: 

5. ročník: 
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Mike Szabolcs  84/100  

Mészáros Noémi  93,5/100  

Márton Emese   93,5/100  

Varga Róbert   90/100  

Baláž Barbara   95/100  

Horváth Ladislav  94/100  

Lukács Flórián  90,5/100  

Pacek Fanni   89/100  

Veréb Fanni   89/100  

Igo Beatrix   93/100  

Balog Mineta   93/100  

 

6. ročník: 

Majoros Lilla   77/100  

Papp Kíra   74/100  

Bene Zakariás   92/100  

Hajdú Szabolcs  83/100  

Albert Barbara  77/ 100  

Szabó Jessica   73/100  

Újpál Éva   80/100  

Sósik Beáta   87/100  

Ruszó Barbara  87/100 

Kristóf Ildikó   91/100  

 

7. ročník: 

Farkaš Štefan   71/100  

Patinák Noémi Vivien 95/100  

Agócs Barbara  96/100  

 

 

 

 

  Na Deň Kazinczyho bola usporiadaná súťaž z nemeckého jazyka. Témou bola Berlin. Pri tejto príležitosti 

bola zhotovená – napísaná turistická príručka štátu, podľa ktorej mali žiaci odpovedať na otázky a ukázať 

svoje vedomosti. Za realizáciu súťaže boli zodpovedné: Ilona Czikora a Nikola Szabóová. 

 

I.  Havrankó Otília 7.B 

        Czigány Brigitta 7.B 

        Farkas István 7.B 

 

II.   Albert Barbara 6.A 

        Gál Georgina 6.A 

         Holló Réka 6.A 

 

III.    Jacso Balázs 6.A 

         Szőke András 6.A 

         Vajda Botond 6.A  
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ĎALŠIE PLÁNOVANÉ A ZREALIZOVANÉ ÚLOHY: 

 

- Porady cudzieho jazyka boli usporiadané v mesiacoch september, február a máj.  

- Pravidelne sme obnovovali v jazykových učebniach nástenky súvisiace učebnou látkou a využili sme 

pritom aj práce žiakov. 

 

 

 

Hodnotenie vypracovala  a za správnosť zodpovedá :           Kovács Beáta – vedúca PK 
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Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie   

Výchovné predmety  za školský rok  2015 / 2016 

 

 

Počas školského roka 2015/2016 členovia PK výchovných predmetov plnili svoje záväzky podľa  plánu. Na 

začiatku školského roka  sa zaviazali pripravovať žiakov na jednotlivé súťaže a zapojiť sa do príprav 

kultúrnych programov. Obetavú prácu a nadanosť našich žiakov dokazujú výsledky. Začiatkom školského 

roka pedagógovia vypracovali nové tematické výchovno – vzdelávacie plány podľa stanovení Ministerstva 

školstva. Z hľadiska výchovních predmetov  najvýznamnejšiou udalosťou bolo,že sa obnovila telocvičňa, 

a dostali sme aj nové multifunkčné ihrisko. 

 

TELESNÁ VÝCHOVA 

Vyučujúci telesnú výchovu sa snažili okrem zameranej prípravy žiakov na jednotlivé preteky zapojiť sa aj 

do školských podujatí.  

V októbri z príležitosti  Dni mesta sa konal futbalový zápas na mestskom ihrisku.  Mladší žiaci získali 1. 

miesto, starší žiaci 2. miesto. V tomto roku si zahrali aj dievčatá basketbal. Zápas sa konal na 

multifunkčnom ihrisku na gymnáziu. Zabojovali si naše dievky, dievčatá zo slovenskej školy a z gymnázia. 

Naše žiačky skončili na druhom mieste.  

 Obnovila sa naša telocvičňa. Nakoľko rekonštrukčné práce prebiehali  počas  školského roka,  jednotlivé 

športové podujatia, ktoré sú už u nás tradíciou sa nekonali, alebo sa konali iba v druhom polroku. 

 Z príležitosti slávnostného odovzdania novej telocvične si zahrali žiaci našej školy so žiakmi slovenskej 

školy a s učiteľmi. Dievčatá si zahrali basketbal. Nakoľko tohto roku sme dostali finančné prostriedky na 

lyžiarsky výcvik, prihlásilo sa 52  žíakov. Výcvik sa konal v Kokave koncom februára. V marci sa konal 

turistický výcvik, na ktorom sa zúčastnilo 56 žiakov. 

V máji sa konal v Rimavskej Sobote plavecký výcvik. / 32 žiakov / V každom roku je veľkým  zážitkom pre 

detí . Pedagógovia za ten týždeň sa snažia dosiahnúť, aby sa každý žiak naučil plávať. Ostatní žiaci počas 

týždňa si zdokonaľujú svoju techniku a získavajú nové vedomosti.  

 Na jednotlivé súťaže  žiakov pripravovali  Ladislav Iván,  Ladislav Székesi,  Barnabáš Cselényi a Gabriella 

Klobusiczky. 
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Účasť žiakov na jednotlivých súťažiach 

                                                                                    

Okresné predkolo vo futbale – mladšie žiactvo – 1. miesto 

Okresné kolo vo futbale – mladšie žiactvo – 2. Miesto 

Krajské  predkolo vo futbale – mladšie žiactvo – 4. miesto 

Zoznam žiakov: 

Vajda B.  6.A, Szőke A .  6.A, Bencső K.  7.A, Árvai R.  7.A 

Lukács F. 5.A, Polyák D.  6.C, Lázók Sz.  5.D, Farkas A., Danyi Z. 6.C 

          Brauer D. 7.B 

Okresné predkolo vo futbale – staršie žiactvo – 1. miesto 

Okresné kolo vo futbale – staršie žiactvo – 2. miesto 

Krajské predkolo vo futbale – staršie žiactvo – 3. miesto 

 

Sipos G. 

Mihalko R.  

Zsíros D. 

Lukács J. 

Porteleki Sz. 

Kárász B. 

Szőke I. 

Balogh Zs. 

Zsíros E. 

9.B 

9.B 

9.C 

9.B 

9.C 

8.C 

9.A 

8.A 

8.B 

 

 

 

 

 

Strelˇba do cieľa Franko G. 

Porteleky Sz. 

Farkas Zs. 

9.C 

9.C 

9.B 

3.miesto  

Pierzchala J. 

Gömöri olimpia 

Putnok 

Szőke I. 

Szűcs B. 

Legát A.  

Hacsi T. 

9.A 

8.a 

8.A 

9.A 

5.miesto Klobusiczky G. 

Okresná atletická 

súťaž 

Kristófová K. 

Vajda K. 

Bolačeková V. 

Petriková L. 

 

7.B 

8.A 

8.A 

8.A 

1.miesto 

2.mieto 

3.miesto 

3. miesto 

Klobusiczky G. 

Felvidéki Kristófová K. 7.B 3.miesto Klobusiczky G 
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olimpia Lukácsová L. 

 

6.B 

Felvidéki 

olimpia 

Csutor L. 

Balogh Zs. 

Zsíros E. 

Vajda B. 

Boros D. 

 

8.A 

8.A 

8.B 

6.A 

6.B 

2.miesto 

 

3.miesto 

2.miesto 

1.miesto 

 

 

 

 

 

 

Okresná atletická 

súťaž 

Csutor L. 

Balogh Zs. 

Kárász B.  

Lukács J. 

 

8.A 

8.A 

8.C 

9.B 

 

 

 

3. miesto 

Iván L. 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Žiaci sa zúčastnili na nasledujúcich súťažiach: 

Dni mesta: :  Farkas Zsolt 1.miesto - 9.B 

            Havranková Otília 2.miesto -  7.B 

 

     Széchényiho výtvarná súťaž: Hollóová Réka 2.miesto - 6.A 

1. Madárvonulás gyerekszemmel 

2. Hudba sveta 

3. Rodina bez cigariet 

4. Hasiči budúcnosti 

5. Budúcnosť sveta 

6. Vták roka 2015 

7. Kópé: Moja rodina 

8. Ferenczy István OKV 

9. Maďarská zástava, erb 

10.  Hodnoty nášho bydliska 

11.  Fašiangy na Gemeri 2016 

12.  Zelený svet 2016 

13. Magyar vagyok ... Határtalanul 

14. Olympia Gömörben 

15.  Som nenormálne fér 

Na horeuvedených súťažiach sa zúčastnilo mnoho žiakov. Boli úspešní. Pripravila ich p. Uč. Nikola 

Szabová 

 



 46 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

 

Na rôzne školské podujatia pripravovala žiakov opäť Katarína Hubayová. Skvelo vystupoval spevácky zbor 

našej školy.  

Vystúpenia: 

 6. október:  Spomienka na mártírov  

 Vianočný program v škole, galaprogram 

 Deň maďarskej kultúry 

 15. Marec – deň boja za slobodu maďarov 

 Deň poézie 

 Projektový deň 

 Koncoročný galaprogram 

 Rozlúčka deviatakov – príprava hudobnej časti. 

Súťaže: Regionálna súťaž v speve ľudových piesní v Gemeri:  

Székelyová Fanni -  2. Miesto 

 

Už roky sa aktívne zapája do príprvy žiačok na spevácke súťaže Mária Berhédyová. Má obrovské 

skúsenosti, vyhrávajú skvelé súťaže. Pravidelne vystupujú na rôznych podujatiach. 

 Dni tradícií 

 Vianoční galaprogram 

 8. Marec 

 Škôlka Pri Majeri, na ul Školskej 

 Hubovo – ref. kostol 

 Koncoroční galaprogram 

 

 V tomto školskom roku sa zúčastnili na nasledujúcich súťažoch: 

 Bíborpiros szép rózsa – štátne predkolo  

 Gemer  – 1.miesto,  Csutorová Szofia  -1.miesto, Magiczová Vivi – 2.miesto 

 Bíborpiros szép rózsa – štátne kolo Dunajská Streda  

 „ Csillagoknak teremtője“ / Horné  / Csutorová  Szofia  -1.miesto, Magiczová Vivi – 3.miesto 

 „Hallottad –e hírét?“ /Fiľakovo/  Csutorová Szofia  -str. škovránok, 

 Magiczová Vivi – zlatý škovránok 

 „Dunán innen, Tiszán túl“ – Miskolc: striebro 

 Palóc Világtalálkozó Pelsőc: zlatá medajla 
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OBČIANSKA VÝCHOVA 

Vyučovanie  predmetu prebieha podľa vopred vypracovaného ročného plánu. Zahrnutá téma je finančná 

gramotnosť. Žiaci sa aj v tomto roku oboznamovali s dôležitými pojmami a ich významom. Uskutočnila sa 

aj beseda s poslancom mestského zastupiteľsva Lászlóm Ivánom.  Žiaci si mohli vypočuť, aké práva 

a povinnosti má občan.  

V tomto roku sme mali aj nového hosťa z miestnej VUB. Pán Csaba Farkas oboznámil žiakov 

s najdôležitejšími pojmami bankovníctva. Beseda sa orientovala hlavne na tému finančnej gramotnosti. Na 

besede sa zúčastnila 8.A a 8.C trieda. 

Hlavnou úlohou hodiny občianskej výchovy bolo: 

 výchovávať žiakov k tolerancii, 

 vytvárať lásku k svojej vlasti, 

 oboznámiť detí  s kultúrou iných národov, 

 spoznávať politické udalosti vo svete, 

 získať základné vedomosti z ekonomiky, 

 spoznať náš región, 

 poznať štátne symbóly, ústavu, prácu parlamentu, 

 zákony, úloha súdov, 

 ľudské práva. 

 

ETICKÁ VÝCHOVA 

Etická výchova znamená pre dnešnú dobu veľký prínos do medziľudských vzťahov. V dobe, keď 

prežívajú ľudia v spoločnosti zásluhou automatizácie a nových možností v oblasti techniky vzájomné 

odcudzenie, otupenosť vo vzťahoch, nedostatok komunikácie na medziľudskej báze v osobnom stretávaní, 

je etická výchova krokom k tomu, aby si boli ľudia k sebe bližšie a vážili si seba navzájom. Nie na základe 

toho, či ten ktorý človek má v niečom výnimočné výsledky alebo je viac produktívny než druhý, ale na 

základe osobnej hodnoty každého človeka. 

Vyučujúci  etickú výchovu nemajú k dispozícií učebnicu. Na hodiny sa pripravovali podľa vopred 

vypracovaného tematického výchovno – vzdelávacieho  plánu. Snažili  aktivovať žiakov a zapojiť ich do 

besied. Zaoberali sa hlavne tým, aké sú ozajstné hodnoty človeka, ako sa mení naša spoločnosť. 

Pedagógovia sa zhodli v tom, že mnoho žiakov sa počas besied veľmi ťažko vyjadruje. Nie sú zvyknutí na 

to, aby sa dlhšie zapájali do aktívnej besedy. Málo sa rozprávajú aj doma s rodičmi. Uprednostňujú počítač. 
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Najdôležitejšiou úlohou pedagógov bolo viesť žiakov k tomu, aby spoznali ozajstné ľudské hodnoty. Učili 

ich vyjadriť svoje city.  

Pomocou situačných hier si precvičovali, ako sa správa kultúrny človek. 

Medzi hlavné témy patrili aj nové vedomosti o drogách – ich delenie, vplyv na organizmus. Deti mohli 

porozprávať svoje vedomosti, skúsenosti.  

 

SVET PRÁCE A TECHNIKA 

Od  školského roka 2015/2016 sa zaviedol tento predmet aj do piateho ročníka. Na našej škole vyučujú tento 

predmet nekvalifikovaní kolegovia, preto majú ťažšiu úlohu. Pomocou usmernení Ministerstva školstva sa 

na začiatku roka vypracovali nové tematické výchovno – vzdelávacie plány na vyučovanie tohto predmetu. 

Nemáme dosť učebníc.  Ako hlavný dokument sa samozrejme používal plán práce, podľa ktorého  vyučujúci 

určil obsah hodiny a výkonový štandard  v danej tematike. 

Bolo by veľmi dobré,  keby na našej škole ešte aj teraz existovala tá dieľňa, ktorá bola zariadená pred pár 

rokmi. Boli v nej kvalitné stroje, pomocou ktorých si žiaci mohli získať mnoho dobrých, užitočných 

vedomostí. Podľa nových ustanovení  Ministerstva školstva sú presne určené na kus, aké náradia by mali 

byť v školských dielňach.  Ja si myslím, že to je ideálna predstava, ale neviem,  v akej časovej lehote by sa 

žiadajúce okolnosti mohli zrealizovať. Žiaľ nemáme ani záhradku, kde by si žiaci mohli aj prakticky 

vyskúšať svoje vedomosti, ktoré získajú na hodine. 

Napriek tomu sa kolegovia snažia o to, aby hodiny boli zaujímavé. Deti sa oboznamujú s rastlinami, ich 

delením, pestovaním. 

Na hodine techniky pripravili žiaci vtáčie búdky. Zapojili sa do skrášlovania okolia školy na jar. 

Predmet SVE/TECH vyučovali:  Jozef Pierzchala, Barnabáš Cselényi, Ladislav Székesi, Gabriella 

Klobusiczky. 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

 

Na našej škole sú deti s viacero vieroviznaním. Môžu absolvovať katolickú, evanjelickú a reformovanú 

náboženskú výchovu. 

Hlavnou úlohou  bolo viesť detí k viere, oboznámiť žiakov s bibliou. Klásť dôraz na mravné hodnoty. Ildikó 

Duszaová, Ágnes Fazekas a Tibor Lóczy pripravovali detí na významné náboženské sviatky. Vystupovali 

v kostole a v domove dôchodcov. 
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Zorganizovali spoločnú recitačnú súťaž.  

Umiestnenia: 1. Georgina Gálová 

                      2. Viktória Magová 

                       3. Flórián Lukács a Lajos Kalas 

 

Regionálna výchova 

Cieľom tohto predmetu je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam 

svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 

Edukačná činnosť je zameraná na to, aby žiaci v rámci regionálnej výchovy spoznali históriu a kultúru 

vlastnej obce, mesta – na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok: môj rodný kraj – kraj, kde 

žijem; škola a jej okolie; moja trieda; obec, v ktorej žijem; čo sa mi v našom kraji najviac páči; čím sa pýši 

naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.), história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a 

kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch napr. ekonomika); jej flóru a faunu – význam 

ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov – objavujeme Slovensko – objavovanie a spoznávanie prírodných 

krás a zaujímavostí Slovenska.  zvyky a tradície našich predkov. 

Snažili sme sa o to, aby žiaci spoznali svoje okolie, začali vnímať krásy prírody a ceniť naše 

historicképamiatky. 

 

Hodnotenie vypracovala a za správnosť zodpovedá:   

Mgr. Klobusiczky Gabriella – vedúca PK 
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Výchovné poradenstvo 

Vyhodnotenie školského roku 2015/2016 

 

Našu školu v školskom roku 2015/2016 navštívili výchovní poradcovia a riaditelia z trinástich 

stredných škôl. Jednotlivé prezentácie škôl boli pre nás veľmi lákavé a zaujímavé. Žiaci boli oboznámení  

s novými rozšírenými odbormi jednotlivých škôl. V mesiacoch október-december žiaci z  9. ročníka sa 

zúčastnili na dňoch otvorených dverí na nasledujúcich školách: Tornaľa : Gymnázium-Gimnázum Tornaľa, 

Rimavská Sobota : Stredná odborná škola technická, Rimavská Sobota : Súkromná stredná odborná škola. 

Otvorené dni jednotlivých vzdialených škôl žiaci navštívili s rodičmi ako napr. Obchodná akadémia v 

Košiciach, Gymnázium a ZŠ S. Máraiho v Košiciach, Stredná odborná škola v Košiciach, Stredná odborná 

škola obchodu a služieb v Rožňave, Pedagogická a sociálna akadémia v Lučenci, atď.  

Postup pri podávaní prihlášok podľa Vyhlášky MŠ č. 245/2008 Z.z. o prijímaní na štúdium na 

stredné školy (SŠ) a na 8-ročné gymnáziá bol určený podľa Školského výpočtového strediska v Banskej 

Bystrici nasledovne: do 1.2.2016 stredné školy zverejnili kritériá a presné termíny prijímacích skúšok (PS) 

a taktiež termíny talentových skúšok. Do 28.2.2016 bolo treba odovzdať vyplnené prihlášky s názvom 

strednej školy podľa záujmu. Talentové skúšky sa konali v školskom roku 2015/2016 od 25.3. do 16.4.2016, 

na ktorých sa zúčastnili piati žiaci (v Lučenci a v Rim. Sobote). Prvé termíny prijímacích skúšok sa konali 

od 9.5. do 12.5.2016, druhý termín prijímacích skúšok sa konal dňa 21.6.2016. V tomto školskom roku na 

našej škole ukončilo povinnú školskú dochádzku 100,  / z 9.roč 73+ z 5.-8. roč. 27/10 žiakov, ktorí do konca 

augusta 2016 dovŕšia 16 rokov.  

S/D : Spolu/Dievčat 

 

Ročník: 

 

Spolu: 

S/D 

Prestup do 9.roč. : 

S/D 

Prijatý : 

S/D 

Neprihlásili sa na SŠ: 

S/D 

5-8.ročník 27/10 6/2 8/2 13/6 

9.ročník 73/41 - 70/38    3/3 

SPOLU: 100/51 6/2 78/40 16/9 

 

  

V školskom roku 2015/2016 :  73 žiakov z 9.ročníka (73/41)  bolo úspešne prijatých na SŠ nasledovne: 

 

Typ školy: Spolu/Dievčat 

Gymnázium 7/3 

4 r. Stredná škola s maturitou 45/27 

3 r. Stredná škola bez maturity 18/9 
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Mimo SR 3/2 

Opakuje 9. ročník 0/0 

Spolu: 73/41 

 

Vďaka dobrému výsledku na celoštátnom testovaní (Testovanie 9-2016) a vďaka prospechu väčšina 

z našich žiakov bola prijatá na strednú školu bez prijímacích skúšok. V tomto školskom roku prvý krát sa 

uskutočnilo Testovanie 5-2015 na ktorom zúčasnili 123 žiakov z 5 ročníka. Dosiahli veľmi dobré výsledky. 

 Z 27 žiakov z nižších ročníkov (5-8.), ktorí skončili povinnú školskú dochádzku  žiakov pokračuje 

štúdium po vykonaní špeciálno-pedagogického vyšetrenia na Strednom odbornom učilišti internátnom a na 

Strednom odbornom škole v Tornali. Práca bola veľmi náročná aj kvôli stále aktualizovaných kritérií 

počas  celého školského roku. Problémy so správaním sa objavili počas celého školského roku, ale tieto sa 

podarilo vyriešiť vďaka spolupráci s vedením školy.  

Od júna sa začala práca so žiakmi 8. ročníka, monitorovali sme predbežný záujem o stredné školy a 

jednotlivé údaje boli spracovávané do programu Proforient. Školský rok 2015/2016 pre našich žiakov bol 

úspešný a od septembra všetci žiaci pokračujú v štúdiu na vybraných odboroch a na zvolených stredných 

školách. 

 

Hodnotenie vypracoval a za správnosť zodpovedá :                                              

         PaedDr. Csaba Varga 

                      Výchovný poradca 
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Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v školskom roku 
 

I. stupeň - ZŠ       II. stupeň – ZŠ 

 

 

 

Trieda Uplatňované učebné plány 

nultý  Základný variant 

1.A Školský vzdelávací program 

1.B  Školský vzdelávací  program 

2.A Školský vzdelávací program 

2.B Školský vzdelávací program 

2.C Školský vzdelávací program 

2.D Školský vzdelávací program 

3.A Školský vzdelávací program 

3.B Školský vzdelávací program 

3.C Školský vzdelávací program 

4.A Školský vzdelávací program 

4.B Školský vzdelávací program 

4.C Školský vzdelávací program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda 
Uplatňované učebné plány 

5.A s rozšír.vyuč.mat. a prírod.pr. ŠkVP 

5.B s rozšír.vyuč.cudzích jazykov  ŠkVP 

5.C                      ŠkVP 

5.D                      ŠkVP 

5.E                      ŠkVP 

6.A s rozšír.vyuč.mat a prírod.pr. ŠkVP                      

6.B   s rozšír.vyuč.cudzích jazykov ŠkVP                   

6.C                      ŠkVP 

6.D                      ŠkVP 

7.A  s rozšír.vyuč.mat a prírod.pr ŠkVP.                     

7.B  s rošír.vyuč. cudzích jazykov ŠkVP                    

7.C                     ŠkVP 

7.D                     ŠkVP 

7.E                      ŠkVP 

8.A s rozšír.vyuč.mat a prírod. pr. ŠkVP 

8.B s rozšír.vyuč.cudzích jazykov  ŠkVP 

8.C ŠkVP 

8.D ŠkVP 

9.A s rozšír.vyuč.matem a prírod.pr. ŠkVP 

9.B s rozšír.vyuč.cudzích jazykov  ŠkVP 

9.C ŠkVP 

9.D ŠkVP 
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Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov ZŠ ku dňu koncoročnej kvalifikácie    

 
 

Základná škola Prenesená kompetencia 

Počet 

Originálna kompetencia Počet 

 Školský klub  

zamestnanci ZŠ 62 2 /dohoda/ zamestnanci ŠKD  PZ 10 

- kvalifikovaní 61 - - kvalifikovaní 10 

- nekvalifikovaní 1 - - nekvalifikovaní - 

- dopĺňajú si vzdelanie 1 - - dopĺňajú si vzdelanie - 

logopéd - - Školská kuchyňa a jed. NZ 8 

Z  toho NZ 10,375    

samostatná referentka 1    

školník 1    

- upratovačky 8    

kurič 0,375    

Spolu počet zamestnancov 

ZŠ + ŠKD + ŠJ 

82 
 

Z celkového počtu 

zamestnancov školy počet PZ 

64 
 

 
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 

 

 

 

Zoznam učiteľov ZŠ a ich aprobácia 

 

 

P.č. Priezvisko a meno učiteľa Aprobácia 
1.  Árvaiová Diana 1.-4. roč. 
2.  Babúsová Melinda 1.-4.roč 

3.  Bene Csaba logopédia 

4.  Benicky Tibor SJL-VYV 

5.  Berhédyová Mária vychovávateľstvo 

6.  Bešinová Andrea Hungarológia 

7.  Bodnárová Alexandra vychovávateľstvo 

8.  Bódi Szilvia 1.-4. roč. 

9.  Bundová Marcela SJL- 

10.  Csernoková Alžbeta M-F 

11.  Cselényi Barnabáš Inf-TV 

12.  Csótóová Eleonóra vychovávateľstvo 

13.  Czikorová Helena MJL-NEJ 

14.  Czigányová Erika 1.-4.roč 

15.  Czetnerová Hajnalka 1.-4.roč 

16.  Fűzérová Henrietta HUV-Špec. ped. 

17.  Deákpál Mária M-Hv 

18.  Duszová Ildikó MJL-NV-SJL 

19.  Gálová Žaneta vychovávateľstvo 

20.  Fazekasová Agnesa farárka 

21.  Gábriová Monika vychovávateľstvo 

22.  Gyuricky Sztasko Viktória MJL-ANJ 

23.  Horváthová Zuzana 1.-4.roč 

24.  Hubayová Adela 1.-4.roč 

25.  Hubayová Katarína MJL-Hv 
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26.  Imrecze Csaba F-INF 

27.  Iván Ladislav 1.-4.roč 

28.  Ivánová Margita MJL-SJL 

29.  Juhász Judit MJL-ANJ 

30.  Kelemenová Eva  

31.  Kiss Tomáš 1.-4.roč 

32.  Kissová Šarlota 1.-4.roč 

33.  Klobusiczky Gabriella 1-4. roč. 

34.  Kókaiová Ildikó vychovávateľstvo 

35.  Kosztúrová Agnesa MJL-SJL 

36.  Kovács Beáta MJL 

37.  Kováčová Judita SP 

38.  Kučerová Teodóra D-Ov-RJ 

39.  Ligártová Nikoleta hungarológia 

40.  Lóczy Tibor farár 

41.  Magová Ildikó Predškolská a elementárna 

výchova 

42.  Martonová Andrea vychovávateľstvo 

43.  Majorosová Helena vychovávateľstvo 

44.  Mészáros Piroska 1.-4.roč 

45.  Mészáros Tamás SJL-INF 

46.  Miko Attila MJL-DEJ 

47.  Molnárová Zuzana 1.-4.roč 

48.  Nagyová Katarína MJL-RJ 

49.  Okošová Zuzana 1.-4.roč 

50.  Pierzchala Jozef  Bio-Chem 

51.  Pierzchalová Mária vychovávateľstvo 

52.  Ragályiová Emese ANJ-DEJ 

53.  Šantová Veronika BIO-CHEM 

54.  Schwartzová Izolda vychovávateľstvo 

55.  Szabóová Nikola MJL-NJ-Estetika 

56.  Szabóová Orsolya vychovávateľstvo 

57.  Szabóová Zita Mat-INF 

58.  Szásziová Edina MJL-GEO 

59.  Székelyová Zuzana AJ 

60.  Székesi Ladislav 1.-4.roč.+ INF 

61.  Székesiová Zuzana M-Pr 

62.  Tímár Csilla 1.-4.roč 

63.  Varga Sándor 1.-4.roč ,Vv 

64.  Varga Csaba M-Z-I 
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Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2015/2016 

 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný 

predmet 

Maďarský jazyk a literatúra 1 

Slovenský jazyk a literatúra 1 

Anglický jazyk 1 

Nemecký jazyk - 

Matematika - 

Prvouka - 

Vlastiveda - 

Gegrafia 1 

Dejepis - 

Prírodoveda - 

Biológia - 

Fyzika - 

Chémia - 

Informatika - 

Svet práce 5 

Výtvarná výchova 1 

Telesná výchova - 

Občianska výchova 6 

Hudobná výchova - 

Informatická výchova - 

Zdravie a pohyb - 

Etická výchova 12 

Náboženská výchova 1 

Umenie a kultúra - 

Regionálna výchova - 

Rozvoj logickej kompetencie - 

Konverzácia v slovenskom jazyku 1 

Rozvoj kom. schop. v cudzom jazyku 1 

Práca s textom - 
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 Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 2015/2016 

 
Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.atestácia - - 

2.atestácia 4 9 

špecializačné inovačné štúdium - - 

špecializačné kvalifikačné - - 

aktualizačné vzdelávanie 7 7 

rozšírujúce štúdium  1 2 

 

Rozširujúce štúdium  

Telesná výchova : Iván L. 

Slovenský jazyk a literatúra : Miko Katalin 

Kontinuálne vzdelávanie:  

Aktualizačné vzdelávanie:  

Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy: Kissová Š., Okošová Z., Csótóová E., 

Babúsová M., Czigányová E.,  

Využitie implementácie výtvarného diela v edukačných procesoch:  Csótóová E. Bódi Sz., Czigányová 

E., Bodnárová A. 

Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese: Czigányová E., 

Bodnárová A. 

Prípravé atestačné vzdelávanie pred II. atestáciou:  Gyuricky Sztasko V., Mészáros T., Székesiová Z., 
Imrecze Cs., Székelyová Z., Bene Cs., Czigányová E., Bódi Sz. Szásziová E., Šantová V. 
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 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti   
 

 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 

Dni Kazinczyho  Deň humanity –organiz. spoločne s CVČ 

Deň matiek, Deň detí Dni mesta-Športový deň,Kultúrny program, 

Večer Tornaľských škôl 

Galazápas vo futbale (učitelia-žiaci) Pravidelná návšteva kina, divadelných 

predstavení a kultúrnych podujatí 

 Vianočné oslavy školy v mestskom parku CVČ – DROG-STOP, Dopravná výchova 

 Eva Nová – Filmové predstavenie 

  Plavecký výcvik pre 3. a 5. ročník Ózd, 

Rimavská Sobota 

Spoločné aktivity s CVČ Tornaľa a MŠ 

v Tornali 

Škola v prírode 4. roč. - Krokoava Dobré slovo, Poznaj slovenskú reč 

Dejepisná exkurzia - Štítnik-Betliar-Rožňava Lesný zážitkový deň - Revúca 

Návšteva Múzea v Rimavskej Sobote  Medzinárodná súťaž „Apáczai Csere János 

Magyar nyelv irodalom és kultúra“- Miskolc 

Maďarsko 

Školský výlet Košice Deň ľudových tradícií 

Exkurzia – Dolná Strehová Postavenie mája v meste  

Národné Divadlo – Budapest Recitačná súťaž M. Tompu 

Divadelné predstavenie -  Kniha Džunglí –

Miskolc 

Projekt – Vyčisťme ZEM- Deň Zeme 

Kultúrne programy  

(6.október,Vianoce,15.marec,11.apríl, 

galaprogram, január 21 

Pedagogický projekt „Én iskolám köszönöm“ 

Tornaľa 

Školský výlet – Szilvásvárad, Eger, Poroszló, 

Debrecen Číž, Fiľakovo 

Program: Zdravie a ovocie 

Čistenie potoka Činča „Egressy Béni“-recitačná súťaž Kazincbarcika 

Exkurzia ZOO – Košice „Biela pastelka“ – dobročinná zbierka pre 

slabozrakých 

„Otvorená hodina“ pre 5. ročník Deň B. Bartóka – svetový deň hudby 

Zápisový program pre prvákov Domov dôchodcov –kultúrny program 

Nemecko  – vedomostný  kvíz o Nemecku Život v pohybe – festival rómskych talentov 

Jesenské  

Korčulovanie I.II.stupeň Rimavská Sobota „Palóc világtalálkozó“ - Bátorterenye 

Stretnutie so spisovateľkou Martou Hlušíkovou Pedagogický projekt – Radnóti – Patince 

Stretnutie so spisovateľkou Kovács Magda Ipolyi Arnold – súťaž v prednese ľudových 

rozprávok 

Biblické poznatky- súťaž IBOBOR – online súťaž 

Privítanie dôchodcov-organizované školou Súťaž ľudových piesní-Gemer 

Vianoce v knižnici Pekná madarská reč – celoslovenská súťaž 

Deň otvorených dverí I. a II. stupeň Deň maďarskej kultúry 

Venček – 8. ročník „Olympikon“ –projekt Putnok 

Mikuláš  Viacboj všestrannosti, Cezpoľný beh 

Mikulášska Kupa – športová súťaž Baby - program 

Príprava vianočných pozdravov- výtvarná súťaž Projekt „Határtalanul“ 

Haloween Ifjú Szívek – tanečné predstavenie 

Kreatívna dieľňa – Kurilla Tünde Bíborpiros szép rózsa – ľudové piesne Dunajská 

Streda 

Zber papiera Deň školy – Stredná odborná škola Tornaľa 

Letný prázdninový tábor Recitačná súťaž „Péczeli“ – Putnok 

Karneval – Fašiangový ples „Duna Menti Tavasz“  - Dunajská Streda 

Marec mesiac knihy Tudok – dejepisná súťaž Dunajská Streda 
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Európsky deň jazykov Bíborpiros szép rózsa -  Spevácka súľaž 

Dunajská Streda 

 Letná univerzita pre pedgogických 

zamestnancov 

 KONFERENCIA o EU- „Euroskepticizmus“ 

 

 

 

 

        V priebehu školského roka žiaci ZŠ sa priebežne zúčastňovali programov, ktoré boli realizované 

spoločne s Mestským úradom Tornaľa pri príležitosti Dni mesta, Deň učiteľov, Deň detí. Pozitívne treba 

hodnotiť aj záujem o kultúrne predstavenia žiakov na rôznych spoločenských aktivitách v meste Tornaľa, 

ako aj okolia (hudobné predstavenia, recitácie, divadelné predstavenia a iné kultúrne aktivity) organizované 

s CVČ, materskými školami, ZUŠ, so ZŠ P.J. Šafárika a základnými školami v regióne. Počas školského 

roka sme organizovali rôzne podujatia, ktorými sme prezentovali na verejnosti svoju činnosť. Organizovali 

sme pre materské školy Deň otvorených dverí, spoločné podujatia, kultúrne programy, hracie poludnia. 

Deň otvorených dverí- rodičia  a verejnosť mali možnosť navštíviť vyučovacie hodiny, pozrieť si počítačovú 

miestnosť, školskú knižnicu , školskú jedáleň, jazykovú učebňu a areál školy. 

Vianočný program v kultúrnom dome si organizovali triedy za účasti rodičov, učiteľov,  ostatných 

zamestnancov školy a obyvateľov mesta. 

Vo februári sme organizovali  fašiangovú  veselicu v školskej jedálni základnej školy. Zúčastnili sa na nej  

žiaci I. stupňa. a kolektív zamestnancov školy. Fašiangová veselica  mala veľmi pozitívny ohlas.  

V mesiaci marec sa uskutočnilo podujatie ku Dňu  učiteľov , kde sme privítali aj pedagógov , ktorí sú na 

dôchodku.  15.marca oslava ku Dňu výročia maďarskej revolúcie v rokoch 1848/1849 . 

V máji  ku Dňu matiek niektoré triedy organizovali stretnutia s rodičmi, privítali ich s krátkym kultúrnym 

programom. 

V júni sa uskutočnila školská akadémia, ku Dňu Kazinczyho na ktorej sme prezentovali svoju činnosť, 

vyhodnotili sme  výsledky našich najlepších žiakov. Večer sa naši žiaci prezentovali s Gala programom. 

K 1. júnu z príležitosti Dňa detí sme usporiadali dopoludnie zábavy a hier pre našich žiakov. 
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach    

 
 

 

Názov súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie 

v medzinárodných 

súťažiach 
Okresné kolo Krajské kolo Celoslovenské 

kolo 

názov súťaže 

počet 

žiakov 
Umiestnenie 

 

 
Počet 

žiakov 

umiestne

nie 

Počet 

žiako

v 

umiestnenie Počet 

žiako

v 

umiestneni

e   

Olympiáda AJ - - - -     

Olympiáda-Matematika 19 2.3.4.5.

6. 

 - 3 -   

Poznaj slov.reč 5.-9. roč 3 strieb p 3 strieb. p   Egressy Béni-

Kazincbarcika,

recitačná súťaž 

2 

6. 

Poznaj slovenskú reč 1.-4.  3 zlaté.p 

strieb.p 

1 

1 

zlat.. p. 1 bronz.p   

Dobré slovo 7 zl.p. 

strieb p. 

5 

 

zlaté p. 

strieb.p.  

bronz.p. 

 

1 

 

 

4.   

Pytgaroriáda – Matematika 

5-9. roč.  

1-4 roč. 

7 

 

14 

1.2.3.4 

- 

2.3.5.6.

9. 

- 

- 

- 

- 

  Medzinárodná 

súťaž „Apáczai 

Csere János 

Magyar nyelv 

irodalom és 

kultúra“- 

Miskolc 

8 

 

 

 Olympiáda – Geográfia - -       

Olympiáda –Botanika 1 1 - -     

Olympiáda-Zoológia 2        

Pekná maďarská reč 5.-9. 

roč. 

Pekná maďarská reč 1.-4. 

roč. 

- 

 

1 

- 

 

1. 

 

 

1 

 

 

1. 

 

 

1 

 

 

6. 

  

Recitačná súťaž M.T. 

1-4 roč. 

14 zlat p. 8 

str. p. 5 

bronz.p. 

1 

 

 

zlaté p. 2 

strieb p. 2 

bronz.  3 

1 strieb p. 

1 

bronz. p. 

1 

Serényi napok  

Putnok 1.-4. 

roč. 

 

5.-9. roč.  

7 

 

 

 

4 

Recitačná súťaž M.T. 

5.-9.  roč. 

8 zl. p. 3 

str. p. 3 

2 zlaté p. 1 

str. p. 2 

2 zl. p. 1   

Ipolyi Arnold 

„Mesemondó“ súťaž  1-4 

roč 

5 zl. p. 1 

str. p. 1 

br. p. 2 

- zl. p. 2 

str. p. 2 

br. p. 1 

1 zl.p.1 

str.p. 1 

  

Ipolyi Arnold 

„Mesemondó“ súťaž  5.-9. 

roč 

5 zlat.p. 

strieb p. 

bronz.p. 

- - 6 zlaté p. 1 

strieb. 

p.3 

br.p 1 
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Simonyi Zsigmond 

helyesírási verseny 

3 -  - - -   

DMT-divadelné hry     17 strieb. p.   

DMT- Ľudové tanečné hry     40 strieb.p.   

„Médiasztár“- súťaž 

talentovaných žiakov  

v masmédiách-  Kolárovo 

    1 úspešná 

účasť 

  

Týždeň ľudových tradícií 

prednes ľud. rozprávok 1-4 

roč. 

6 mim. 

cena 

      

Týždeň ľudových tradícií 

Výtvarná súťaž 

150 mim. 

cena,1.,

2.,3. 

      

Katedra – matematika - - - - 6 -   

Katedra- maďarský jazyk - - - - 6 -   

Studnička  11 - - - 1 7.   

Strelecká súťaž –Marchal 3 3.       

Lesnícke zážitkové dni 5 -       

Červený kríž 6 1       

 Harmos Károly výtvarná 

súťaž 

25 - - - - -   

Fašiangy na Gemeri 1.-4. 

roč. 

10 - - - - -   

Týždeň ľudových tradícií 

Ľudová pieseň v Gemeri 

1.-4. roč.   

4 zl.p.1 

str.p.1 

      

„Hallottad-e hírét“ ľudové 

piesne Fiľakovo 

- -   4 br.p 1   

„Csillagoknak teremtője“ 

ľudové piesne  

- - - - 4 -   

„Dunán innen“ ľudové 

piesne 

- - - - 4 br. p. 1   

Cezpoľný beh 6 str.p.3 

br.p. 3 

      

Futbal  ml.minifutbal 

Revúca 

8 5.       

Futbal st. minifutbal 

Revúca 

8 4.       

Futbal Rimavská Sobota 9 2.       

Mikulášska kupa 9 1.       

Viacboj všestrannosti 5.-9. 

roč.                              1.-4. 

2 

7 

       

Študentská Olympia 

Gymnázium M.T. 

3        

 

 

Projekty: 
 
 „Én iskolám köszönöm“ – pedagogický projekt 

 Európsky deň jazykov 

 Zdaravie v školách – Zdravý životný štýl 

 Mliečný program DANONE – v školskej jedálni 
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 Školské ovocie 2015/2016 

  „BABY program“ SČK 

 Lesnícke dni   

 „Skôr ako bude neskoro“ – DROGSTOP – spolupráca CVČ 

 Dopravná výchova –spolupráca s CVČ 

 Cezhraničná spolupráca „Határtalanul“ -  Miskolc, Parád, Komlóstető, Szombathely 

 

Súťaže: 
 

Predmetové olympiády a celoštátne súťaže: 

 

1. Botanická olympiáda 

2. Zoologická olympiáda 

3. Geografická olympiáda 

4. Matematická olympiáda 

5. Olympiáda z anglického jazyka 

6. Pytagoriáda 

7. Dni Mihálya Tompu 

8. Dobré slovo 

9. Pekná maďarská reč 

10. Poznaj slovenskú reč 

11. Súťaž mladých záchranárov CO 

12. Katedra matematika-súťaž Katedry 

13. Tompa Mihály szavalóverseny  

14. Ipolyi Arnold Mesemondó 

15. Egressy Béni Kazincbarcika prednes poézie a prózy 

16. Serényi-recitačná súťaž Putnok 

17. Simonyi Zsigmond- pravopisná súťaž 

18. DMT-divadelné hry 

19. Ľudové piesne – Gemer 

20. Ľudové piesne Gemerský Jablonec 

21. Festival ľudových piesní 

22. Studnička 

23. Lesnícke zážitkové dni 

24. „Najkrajšie kŕmidlo“ súťaž 

25. Baby-program 

26. Červený kríž 

27.  Info-súťaž programovanie 

28. Ľudový tanec – Jesenské 

29. IBOBOR- súťaž z informatiky 

30. Ifjú szívek táncegyüttes 

31. Európsky deň jazykov 

 

 

Športové súťaže: 

 

1. Cezpoľný beh 

2. Futbal  

3. Mikuláš- futbal 

4. In memorial Iván Ladislav-futbal 

5. Malý futbal 

6. Viacboj všestrannosti  

7. Strelecká súťaž 

8. Hádzaná 

9. Basketbalový turnaj 

10. Súťaž CO 
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11. Vybíjaná- školská súťaž 

12. OČAP 

 

      Výtvarné súťaže: 

 

1. Výtvarná súťaž-DMT 

2.  Výtvarné umenie – SzMPSz – Harmos Károly 

3. Ferenczy István – Rimavská Sobota 

4. Týždeň ľudových tradícií 

5. Výročie  2. svetovej vojny 

6. Fašiangy na Gemeri 

 

 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy 

Počas letných prázdnin boli vykonané niektoré menšie opravy z dôvodu hygienických potrieb 

a  zabezpečenia bezpečnosti žiakov -  maľovanie tried, výmena dvierí na jednotlivých triedach,  oprava 

hygienického zariadenia na prízemí v budove „ B „ , čistenie kanalizácie a oprava kanalizačného potrubia 

v hlavnej budove s poukázaním na havarijný stav prasknutého kanalizačného potrubia, vodoinštalačné práce  

a výmena zastaralého vodovodného  potrubia na plastové rúry, výmena celej stúpačky od ventilu 

v pivničnom priestore. Oprava a dobudovanie chodníkov v areály školy a okolo multifunkčného ihriska. 

Koncom šk. roka bola dokončená výstavba multifunkčného ihriska v objekte školy v spolupráci so 

zriaďovateľom. Slávnostné odovzdávanie ihriska bolo 14.06.2016, pri prítomností Poľských žiakov 

združobnej školy TARNÓW. Ide o výstavbu športového ihriska s rozmermi 33x18metrov. Objem získanej 

štátnej podpory bolo 40.000,-eur a ostatné finančné zdroje 40.000,-eur z rozpočtovej kapitoly zriaďovateľa 

a ZŠ. 

Počas školských prázdnin sme naďalej pokračovali v postupnom vytváraní čo najlepších podmienok pre 

žiakov ZŠ. Z vlastných finančných prostriedkov sme vymenili niektoré poškodené žalúzií na triedach  

a v jedálni, zakúpili sme novú skriňovú zostavu do triedy 1.  ročníka . 

Každý rok pravidelne výrazne prispievame ku skrášleniu okolia školy, vykonaním drobných technických 

úprav, kosením, záhradníckimi činnosťami, výsadbou  kvetín, údržbou a úpravou zelene atď. 

       Vzhľadom na finančnú náročnosť realizácie týchto zámerov budeme v maximálnej miere zavádzať 

úsporné opatrenia prevádzky školy za súčinnosti  so zriaďovateľom. 

- materiálna a sociálna oblasť zamestnancov      
     Pre zamestnancov je zabezpečené stravovanie v školskej jedálni. Stravovanie žiakov je taktiež 

zabezpečené v školskej jedálni. Źiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, majú nárok na bezplatné 

stravovanie podľa platnej legislatívy.  

     Tvorba a použitie sociálneho fondu bude  zabezpečená a realizovaná v zmysle Prílohy ku Kolektívnej 

zmluve uzatvorenej medzi ZŠ F. Kazinczyho s VJM v Tornali  a ZO OZ pri ZŠ F.K..  Zamestnanci nášho 

zariadenia sa obvykle zotavujú na viacdňovom rekondičnom pobyte.V tejto podobe by sme chceli  naďalej 

prispievať našim zamestnancom na rekondičné pobyty aj v školskom r.2016 / 2017. 

     Didaktickú techniku , učebné pomôcky, učebnice, , informačnú a komunikačnú techniku, doplnkovú 

literatúru  potrebné pri výučbe v prevažnej miere zabezpečujeme z rozpočtových položiek, ako aj z 

mimorozpočtového fondu- z rôzných projektov a za finančej podpory rodičovského združenia pri ZŠ.  
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

  

 
  

 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiaka:  1 700 € 

 

Dotácia na rok 2015:                       1 389 014 € 

Z toho na mzdy:          1 167 612 € 

z toho na bežné výdavky:      221 402 € 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít :  15 852 € 

a na ohodnotenie vedúcich krúžkov:   12 816,70 € 

na bežné výdavky školy:   3 035,30 € 
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Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  
 

 

SWOT analýza rozhodujúcich oblastí v súvislosti so zámerom rozvoja 

 

 
 

SILNÉ STRÁNKY 

 kvalifikovanosť pedagogických 

zamestnancov 

 ďalšie vzdelávanie pedagógov 

 vlastné priestory 

 integrácia IKT, gramotnosť učiteľov 

a žiakov v práci s PC 

 vhodné stravovacie kapacity 

 prezentácia na verejnosti a zapájanie sa 

do súťaží a projektov 

 spolupráca s so zriaďovateľom, MsÚ 

Tornaľa, Radou školy, Radou 

rodičov,mestskými školskými 

zariadeniami a odborníkmi CPPPaP 

  funkčné a konštruktívne vzťahy 

vedenia školy a pedagogických 

zamestnancov s uvedenými 

inštitúciami               

 energetická náročnosť vykurovania 

budovy školy 

 

          

     

SLABÉ STRÁNKY 

  ocenenie práce učiteľov 

v spoločnosti. 
  spolupráca s rodinami zo 

sociálne znevýhodneného prostredia 

 vybavenosť učebnícami a pracovnými 

listami 

 školská dochádzka žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

  metodiky pre vyučovanie jednotlivých 

predmetov  
 prebytočná administratívna práca 

zamestnancov školy 

  hygienické návyky žiakov zo 

soc.znevýhodneného prostredia 

 finančné zabezpečenie školy pre 

asistentov učiteľov 

 rastúci počet  žiakov so špec. 

a výchovno-vzdel. potrebami  

PRÍLEŽITOSTI 

 rôzna individuálna efektívnosť členov 

pedagogického zboru na rozvoji školy 

a budovaní kultúry školy 

 finančná podpora z mimorozp.zdrojov           

  možnosť zapojenia do vzdelávacích 

a rozvojových programov 

 dobrá spolupráca s rodičmi žiakov  

 pomoc samosprávnych orgánov  

 vplyv iných vzdelávacích organizácií  

  možnosť zvyšovania pedagogickej 

a odbornej spôsobilosti zamestnancov 

            

                       

 

RIZIKÁ 

 nepriaznivý demografický vývoj 

  zlý vplyv žiakov s nezáujmom 

o štúdium na študijné výsledky , na 

             dochádzku na ostatných žiakov a na 

             verejnú mienku 

  nedostatok finančných prostriedkov 

v oblasti originálnej kompetencie 

 nepriaznivá finančná situácia u detí, 

ktoré pochádzajú zo sociálne 

znevýhodneného prostredia  

 sociálno-psychologické trendy 

 celospoločenské a ekonomické trendy 
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Voľnočasové aktivity školy  

 

 

 
Záujmové krúžky v školskom roku 2015/2016 

 

 

Záujmový krúžok Vedúci krúžku Počet žiakov 

Anglický jazyk a konverzácia Juhász Judit 25 

Čitajme si každý deň Czetnerová Hajnalka 24 

Čítajme s porozumením Mészáros Piroska 20 

Detský kútik Tímár Csilla 22 

Hráme sa a spievame Czigányová Erika 22 

Hravá hudobná výchova Molnárová Zuzana 18 

Hravá geografia Szásziová Edina 22 

Informatika Székesi Ladislav 27 

Internetová kaviareň  Varga Csaba 36 

Konverzácia v slov. jazyku Benicky Tibor 11 

Krúžok kreatívnych detí Okošová Zuzana 24 

Krúžok ľudových tradícií Csótóová Eleonóra 15 

Kultúra reči Bódi Szilvia 17 

Krúžok malých cestovateľov Bene Csaba 22 

Rozprávkový svet Zuzana Horváthová 23 

Matematický krúžok  Deákpál Mária 20 

Matematické hry  Šarlota Kissová 21 

Pravopisný krúžok z MJ Ligártová Nikoleta 22 

Práca s textom, čítajme s porozumením Babúsová Melinda 26 

Strelecký krúžok Pierzchala Jozef 28 

Športový krúžok I. Iván Ladislav 24 

Športový krúžok II. Klobusiczky Gabriella 22 

Výtvarný krúžok I. Pierzchalová Mária 19 

Výtvarný krúžok II. Varga Sándor 16 

Spolu  526 
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Spolupráca školy s rodičmi 

 

 

Spolupráca na úrovni základnej školy a rodičov je dobrá z viacerých dôvodov. Medzi ne patrí práve 

každodenný kontakt rodiča so školou, každodenná možnosť konzultovať výchovu a vzdelávanie medzi 

rodičmi a učiteľmi navzájom, možnosť zúčastňovať sa na aktivitách v základnej škole. Na stretnutiach sú 

rodičia informovaní o programe a pláne činnosti ZŠ  na príslušný školský  rok. 

Úroveň spolupráce s rodičmi hodnotíme kladne , za výbornú ju považujeme tam, kde rodičia iniciatívne a 

ochotne pomáhajú : -- materiálna a organizačná pomoc pri spoločných podujatiach / školské výlety 

a exkurzie, Týždeň zdravej výživy, MDD, celoškolský karneval, HALLOWEEN, stretnutia na kulturných  

podujatiach, športové a spoločenské akcie, exkurzie, zbery druhotných surovín  -   nezanedbateľná je 

aktivita rodičov pri  organizovaní školských a mimoškolských akcií, maľovaní tried a drobných opravách 

zariadenia tried .  

Tradíciou je príprava kultúrnych programov pre rodičov k Vianociam a ku  Dňu matiek , ktoré sa stretávajú 

s uznaním a kladným hodnotením.  

V kontaktoch s vedením školy zastupuje rodičov  viac členný  plenárny výbor RZ , ktorý zasadá 

spravidla 4 až 5 krát do roka, podľa potreby. 

 Vedenie RZ:  

•     Agneša Kalasová    -  predsedkyňa RZ 

•     Evelin Bodor   –   podpredsedkyňa RZ  

•     Mag Ildikó  –  pokladníčka RZ    

 

Priamymi koordinátormi spolupráce s rodičmi sú triedni učitelia .  

Pripomienky a návrhy rodičov podľa závažnosti riešia triedni učitelia a vedenie školy k plnej spokojnosti 

zainteresovaných strán. Vážnejšie písomné sťažnosti sa počas školského roka nevyskytli. Spravidla sa 

konajú   triedne schôdze RZ 3-4 krát ročne.  

V záujme ďalšieho skvalitnenia spolupráce uskutočníme v novom školskom roku pre rodičov tradičné 

podujatia a pristúpime k realizácii okrem otvorených hodín aj spoločnej školskej zábavy , jesenná a jarná 

brigáda v školskom priestore a prezentácie projektov a aktivít , do ktorých je škola zapojená.  

 

Angažovanosť rodičov má nesporne pozitívne efekty. Predovšetkým, kvalitná spolupráca s rodičmi 

žiakov priniesie vzájomnú podporu, rešpekt a čiastočné zjednotenie výchovného pôsobenia na deti. Zlepšuje 
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motiváciu žiakov k učeniu a ich disciplínu v procese výchovy a vzdelávania, zvyšuje študijnú výkonnosť 

detí, čo je rovnako dôležité, znižuje a odstraňuje problémy žiakov v správaní.  

 

 

VÍZIA A STRATÉGIA ŠKOLY 

 
 

     V Správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok 2015/2016, ktorá bola prerokovaná 

na  hodnotiacej pedagogickej porade a je k dispozícii, sme  konštatovali, že uplynulý školský rok možno 

hodnotiť  ako úspešný. Výsledky  Testovania 9-tých ročníkov, rozmiestnenie  deviatakov , Testovanie 5-

tých ročníkov, záverečná klasifikácia v jednotlivých ročníkoch, prioritné miesta v rôznych súťažiach, 

potvrdili primerane dobrú úroveň zvládnutia učiva.  Výsledky olympiád a iných vedomostných a 

predmetových súťaží, ako aj výsledky športových a talentových súťaží opäť potvrdili dobré meno našej 

školy - veď v Banskobystrickom  kraji pravidelne končíme na popredných miestach. Významný je aj fakt, že 

pravidelne sa zúčastňujeme aj na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.  

     V oblasti výchovy nemôžeme byť  vcelku spokojní, starosti nám robí  nie najlepšia dochádzka žiakov 

,vysoký počet neospravedlnených hodín – záškoláctvo -  občasné drobné prejavy vandalizmu a iné porušenia 

vnútorného školského poriadku, nevhodné správanie niektorých  žiakov. Triedni učitelia a vyučujúci 

zvládali  väčšinou aj túto oblasť na profesionálnej úrovni.  

      

     Zmena filozofie školstva, vzdelanosti a výchovy podľa koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v 

Slovenskej republike je jednou z ciest, ktorá vedie k minimalizácii  rôznych zhubných vplyvov. V snahe 

naďalej skvalitňovať výchovno-vzdelávacie výsledky školy celý pedagogický kolektív upriamil pozornosť 

na výchovu všetkých 776 žiakov s využitím úzkej spolupráce s rodičmi a profesionálnymi inštitúciami. 

Skvalitnenie vzdelávania dosahujeme a dosiahneme len zvyšovaním náročnosti na seba a uvedomovaním si 

zložitosti obdobia, ktoré žijeme, a to v najširších súvislostiach spoločensko-politických, ekonomických, 

mravných a iných, ktoré napĺňajú a charakterizujú súčasný svet preferujúci informatizáciu, európskosť a 

komerčné hodnoty. 

     Rutinná práca už nemôže stačiť preto musíme pokračovať so skvalitňovaním a inovovaním metód práce a 

vlastnej evaluacie. Fakty a poznatky hrajú veľkú úlohu vo vzdelávacom systéme často preto, že ich znalosti 

sa dajú ľahko preveriť. Skutočná vzdelanosť je mať najnovšie aktuálne poznatky a najviac schopnosť 

aplikovať ich pri  uskutočňovaní  cieľov,  ktoré  sme si  stanovili. V  našich podmienkach to znamená 

rozvíjať osobnostné predpoklady každého žiaka v najplnšej miere, naučiť ich učiť sa pre reálny život. 

      Hlavným ťažiskom hľadania a poznávania nových postupov budú predmetové komisie na II. stupni a 

metodické združenie na I.stupni prostredníctvom neustálej výmeny skúseností navzájom i výmenou 

skúsenosti s PK a MZ iných škôl u nás i v zahraničí, zapájaním sa do medzinárodných projektov, 

sledovaním odborno-metodickej literatúry a oboznamovaním sa s novými pedagogicko-psychologickými 
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poznatkami v tejto oblasti, v oblasti doby keď sme začali novú školskú reformu, a pracujeme od nového 

školského roku podľa nového programu- ŠkVP, v1. a 5. ročníku. 

     Veľký dôraz budeme klásť na prácu triednych učiteľov, ktorí svoju profesionalitu musia preukázať pri 

zvládaní všetkých problémov v triednych kolektívoch, musia byť triednymi učiteľmi pre všetkých svojich 

žiakov,  poznať ich osobnosti a byť pre nich motivačným motorom. 

     Budeme hľadať spôsob, ako zrealizovať všetky dobré a reálne nápady, ktoré vzídu zo spoločných 

rokovaní s pedagogickou, rodičovskou radou a radou školy v prospech skvalitnenia výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

     V plánoch  predmetových  komisií,  tematických  plánoch  učiteľov,  v  plánoch  triednych učiteľov, 

výchovného poradcu a koordinátora prevencie drogových závislosti  budú zapracované pre našu školu 

aktuálne úlohy z Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2014/2015 a z nášho programu  

JaMaIKA.  Hlavné oblasti, ktorým budeme venovať zvýšenú pozornosť,  sú: 

 

 

 Udržiavať image našej školy:     

 

               - zviditeľňovaním úspechov našich žiakov v postupových súťažiach, v iných pozitívnych  

mimoškolských aktivitách, 

                - udržiavaním kvalitnej prípravy všetkých žiakov pre štúdium  na stredných   školách,   

                - zapájaním sa do rôznych projektov a hľadaním námetov pre uspokojovanie záujmov čo 

najväčšieho počtu našich žiakov, 

                 - udržiavaním kontaktov so zahraničím, rozvíjaním a hľadaním nových družobných 

vzťahov,  

                 - udržiavaním úrovne špeciálnych tried so zameraním na matematiku a tried s rozšíreným 

vyučovaním cudzích jazykov,  

                 - vysokou odbornosťou a profesionálnosťou našich pedagógov vo výchovno-vzdelávacom  

procese , 

 

 Venovať pozornosť tolerantnosti názorového, kultúrneho, sociálneho vedomia a tým aj  

uvedomelej  disciplíne u žiakov a pedagógov školy. 

 

 Predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným 

prejavom intolerancie. 
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 Upevňovať  fyzické a duševné zdravie žiakov, vytvárať primeraný hodnotový systém, etické 

normy, sociálne cítenie a dôsledne potierať šírenie legálnych a nelegálnych drog v školskom  

prostredí. 

 

 Sledovať problematiku environmentalistiky, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a ochrany  

človeka a prírody,  v tematických plánoch a ďalších plánoch, ktoré sú súčasťou  plánu práce 

školy. 

 

 Viesť žiakov k flexibilnosti, jazykovej zdatnosti a počítačovej gramotnosti pre ich  

             lepšie možnosti uplatnenia na všetkých stredných školách a v praxi. 

 

  Rozvíjať dostupnými cestami hrdosť na vlastnú školu, na svoje mesto a región a národnostnú 

a kultúrnu identitu. 

 

 Neustále zlepšovať materiálno-technické vybavenie školy, modernizovať a estetizovať interiér, v 

ktorom žiaci i pracovníci školy trávia značnú časť pracovného dňa. 

 

 

Priority ZŠ 

 

 Zvýšenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu 

 

Opatrenia: 

 

 Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov zosúladiť ŠVP  a prioritamy výchovno-

vzdelávacieho procesu ZŠ F.Kazinczyho s VJM , zabezpečiť skvalitnenie štruktúry ďalšieho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií / MPC,Univerzita 

Mateja Bela v  B.B., Univerzita Selye János v Komárne, Zväz maďarských pedagógov/  

 V spolupráci s CPPPaP  a CŠPP pracovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu s 

jednotlivými žiakmi. Spolupráca učiteľov, asistenta učiteľa, logopéda a špeciálneho pedagóga. 

Naďalej zvyšovať počítačovú gramotnosť žiakov. 

 Enviromentálnu výchovu, dopravnú výchovu, štatistickú a finančnú gramotnosť  ako prierezovú 

tému implementovať do obsahu učebných predmetov.  

 Podporovať voľno časové aktivity detí v záujmových útvaroch organizované školou.  

 Zvýšenú pozornosť venovať proti šíreniu  legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí. /tabak 

a alkohol/ 
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 Otvoreným dialógom pedagogických zamestnancov, hodnotením práce v metodických 

           orgánoch, vzájomnou pomocou, dôverou, výmenou skúseností a poznatkov prispieť 

           k zlepšeniu výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

 V rámci školských a mimoškolských aktivít  naďalej podporovať rozvoj záujmovej, vzdelávacej a 

relaxačnej činnosti zameranej na telovýchovu, šport, manuálne zručnosti a technickú výchovu   

 Na vyučovacích hodinách, mimoškolskej činnosti, formou besied a seminárov  venovať pozornosť 

problematike diskriminácie, rasizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

 V spolupráci s Radou rodičov, Radou školy, inštitúciami, prezentáciou školy na verejnosti, 

organizovaním Dni otvorených dverí prezentovať prácu našich  žiakov. 

 Zvýšenú pozornosť venovať žiakom, ktorí prichádzajú zo sociálne znevýhodnených 

            a málo podnetných rodín.  

 Naďalej využívať vo výchovno-vzdelávacom procese prvky motivácie, kladného hodnotenia, 

zapájania do záujmových činností. Problémy riešiť s rodičmi, odborníkmi ako i inštitúciami v 

súvislosti s prevenciou šírenia nepriaznivých spoločenských javov a záškoláctva. 

 

Materiálno- technické a priestorové vybavenie 

 

Priorita: 

 Zabezpečenie využiteľnosti existujúcich priestorov, zlepšenie materiálneho zabezpečenia výučby a 

sociálnej vybavenosti a interiéru školy 

 Vybudovanie multifunkčného ihriska a úprava školského dvora  

 Vybudovanie školských dielní 

 

Opatrenia: 

 

Za účelom využiteľnosti telocvične realizovať ponuku občanom mesta a rodičom žiakov 

i v rámci poludňajších  aktivít – PROJEKT OTVORENÁ ŠKOLA  - 

V štádiu realizácie je celková   rekonštrukcia  telocvične. 

Vybudovaním dielní  by žiaci ZŠ získali vedomostí a základné odborné  zručností pri ručnom spracovaní 

materiálov. Získané vedomosti a zručnosti majú  pomôcť žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania. 

 

Ekonomický rozvoj 

 

Priorita: 

 

 Tvorba projektov vzdelávacích a rozvojových programov. 
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Opatrenia: 

 

 Aktívne sa podieľať na tvorbe projektov, rozvojových programov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím 

procesom a záujmovými činnosťami mimo vyučovania na rozvoj manuálnych zručností a športových aktivít 

žiakov školy a polytechnickú výchovu. 

 

 

Národný projekt: Podpora polytechnickej výchovy 

na základných školách 

 

Priorita : 

 

 Získanie finančnej podpory z mimorozpočtových zdrojov. 
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Čerpanie rozpočtu za rok 2015 
 

 

 Základná škola ŠKD ŠJ 

Spolu 1389014,10 124963,31 82646,17 

Mzdové prostriedky 1167612 120038,90 75258,69 

Mzdy 582023,04 82074,09 48046,29 

Odvody 304517,32 29780,94 17692,95 

Osobné príplatky 53229,57 - 1855,43 

Ostatné príplatky 66170,13 283,85 1064,02 

Odmeny 161671,84 7900 6600 

Bežné výdavky 221402,10 4924,41 7387,48 

Cestovné 152,99 - - 

Energia 72344,79 1134,17 2827,36 

Vodné a stočné 3787,22 500 623,20 

Inter.vybavenie 4164,70 - - 

Poštovné 2801,59 51,10 240 

Výpočtová techn. - - - 

Prepravné 1616 - - 

Prevádzkové stroje 4407,12 - - 

Všeobecný materiál 11904,99 150 526,74 

Knihy, časopisy, UP 5825,02 - - 

Pracov. odev a obuv 310 - 450 

Nehmotný majetok 417,40 - - 

Údržba výp.techn. 2527,50 - - 

Údržba prev. Str. 297,20 - - 

Propagácia, reklama 342 - - 

Údržba budov 49316,26 - - 

Nájomné  762,32 - 209 

Školenie 345 - 25 

Všeobecné služby 15272,95 620 680,30 

Špeciálne služby 15954,60 - - 

Poplatky 440,83 - 69,68 

Stravovanie zamestn. 8201,42 1549,28 644,01 

Poistenie 1822,30 - - 

Prídel do sociál. fondu 7386,46 709,16 457,04 

Odmeny na dohodu 7174 - - 

Nemocenské 2464,10 210,70 241,65 

Pokuty a penále 371,33 - - 

Odchodné 992 - 393,50 
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Príjmy za rok 2015 

 ZŠ ŠJ ŠKD 

Nájomné za budovu 4513,50 - - 

Za poškodené 

učebnice 

350 - - 

Poplatka za ŠKD - - 8687 

Cudzí stravníci - 9219,80 - 

Dobropis 535,65 - - 

SPOLU 5399,15 9219,80 8687 

 

 

 

 

NÁVRH NA ROZPOČET NA ROK 2016 V € 

 Základná  
Škola 

ŠKD  ŠJ 

Rozpočet v € 1327960 125600 86800 

Mzdové prostriedky 1098331 119600 66800 

Mzdy 639140 80930 44900 

Odvody 279477 31600 17300 

Príplatky 119000 1100 1800 

Odmeny 60714 5970 2800 

Bežné výdavky 229629 6000 20000 

Cestovné 1000 - - 

Elektr. energia, plyn 56000 1400 5500 

Poštovné, telefon 5000 500 1000 

Vodné a stočné 7000 1000 2200 

Interiérové vybavenie 10000 - - 

Prevádzkové stroje 10000 - - 

Výpočtová technika 5000 - - 

Všeobecný materiál 7861 500 1500 

Knihy, časopisy, UP 6972 500 - 

Pracovné odevy 3000 - 1500 

Nehmotný majetok 3000 - - 

Údržba výpočtov. tech. 1300 - - 

Údržba prevádzk.stroj. 1300 - 2500 

Údržba budov 38300 - - 

Nájomné za pošt.prieč. 670 - - 

Školenie 1000 - - 

Všeobecné služby 40000 500 2100 

Špeciálne služby 4000 - - 

Poplatky 2226 - - 

Stravovanie zamestn. 7000 400 2000 

Poistenie 2000 - - 

Prídel do sociál. fondu 7000 700 1000 
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Odmeny na zákl.dohôd 8000 - - 

Pokuty a penále - - - 

Nemocenské 2000 500 700 

Odchodné - - - 

Bežné transfery 210242 - - 

Vzdelávací poukaz 21347 - - 

Dopravné 30435 - - 

Stravné žiakom 90616 - - 

Na žiakov zo SZP 37364 - - 

Asistent učiteľa 16380 - - 

Školské potreby - HN 10000 - - 

NUCEM 1800 - - 

Učebnice AJ 2300 - - 

 

 

Záver: 
 

Výchova a vzdelávanie  detí si vyžaduje veľké úsilie, individuálny prístup ku každému 

žiakovi, kvalifikovaných a citlivých pedagógov a optimálne podmienky na realizáciu 

vzdelávacieho procesu. Preto moje poďakovanie patrí všetkým pedagogickým 

zamestnancom, za ich ochotu a úsilie pri realizácii náročných úloh vo výchovno 

vzdelávacom procese . 

 
 

 

 

 

Správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí pedagogickej rady dňa:  

 

10.10.2016 

 

 

a na zasadnutí Rady školy dňa:  

 

13.10.2016 

 
 

 
 

 riaditeľka školy: Nagyová  Katarína 

 

 
 


