
Plán práce 
na školský rok 2016/2017 

Základné identifikačné údaje 
Názov školy Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Moldava nad Bodvou 

Adresa školy ZŠ a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Moldava nad Bodvou 

Telefón +421 55 460 2284 

E-mail sekretariat@gymnmold.edu.sk 

WWW stránka gymnmold.edupage.org 

Zriaďovateľ Mestský úrad Moldava nad Bodvou 

Vedúci zamestnanci školy 
  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ PaedDr. Andrea Papp 0905 710498  pappandrea70@gmail.com 

ZRŠ Mgr. Andrea Sirgely   0902936555 sirgelya@gmail.com 

Rada školy 
 od 28.9.2015 Titl., priezvisko, meno 

predseda  RNDr. Ötvösová Ildikó 

pedagogickí zamestnanci  Mgr. Fialková Elena, RNDr. Ötvösová Ildikó 

ostatní zamestnanci  Drágaová Tímea 

zástupcovia rodičov  Baščúrová Denisa, Kanalošová Marcela, Ribárová Katarína, Rybárová Mária 

zástupca zriaďovateľa 
 Ing. Gacsayová Katarína, Komjáti Otto, Sýkora Viliam (vzdal sa členstva) - od 7.4.2016 Olga Kis 
Pálová, Ing. Zajdek Attila 

iní  - 

Poradné orgány školy 
Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ Mgr. Ildikó Knap predmety primárneho vzdelávania 

MZ špeciálne triedy PaedDr. Polcová Magdaléna predmety špeciálnych tried 

PZ MJL a SJSL a cudzích jazykov Mgr. Judita Balogh  MJL, SJSL , ANJ, NEJ 

PZ prírodovedných predmetov RNDr. Ötvösová Ildikó MAT, INF, FYZ, CHEM, BIO, TCH 

PZ spoločenskovedných predmetov Ing. Meszlényi Tomáš DEJ, GEO, OBN, UMK, VMR 

PK výchovných predmetov PaedDr. Zajdeková Andrea HUV, TEV, VYV, NAV, ETV 

Personálne zabezpečenie vyučovania 

Pedagóg / zamestnanec Funkcia 
Tried-
nictvo 

Vedúci MZ, PK 
Zodpovednosť za 
kabinety, ďalšie 
kompetencie 

Zodpovednosť za 
súťaže 

PaedDr. Andrea Papp Riaditeľka     riaditeľňa   

Mgr. Ildikó Ádámová Učiteľka IV.C    

Mgr. Judit Balogh Učiteľka  vedúci PK jazykov 
koordinátor výchovy 
k detským a ľudským 
právam 

Slovenský jazyk a 
slovenská literatúra 

Emőke Bányász Učiteľka IV.A   
koordinátor čitateľ-
skej gramotnosti 
sklad učebníc 0-4. roč. 

 

Mgr. Petronella Bartóková Učiteľka III.B       

Mgr. Marcela Bujňáková Učiteľka VII.B  
kabinet matematiky, 
dejepisu a zemepisu             

 Športové súťaže 

Lenke Dezső Učiteľka I.E       

Mgr. Judita Dittelová Učiteľka I.B      
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Mgr. Erika Eleková Učiteľka I.A     

Mgr. Zuzana Fazekašová Učiteľka 0.A kabinet 0 - 4. roč.                                       

Mgr. Elena Fialková Učiteľka IX.A  

koordinátor 
primárnej prevencie 
drogových závislostí a 
prevencie sociálno-
patologických javov, 
Koordinátor finančnej 
gramotnosti 

Matematické súťaže 

Mgr. Henrieta Hančinová Učiteľka    
Slovenský jazyk a 
slovenská literatúra 
Hudobné súťaže,  

Mgr. Andrea Halászová Učiteľka   

 koordinátor 
environmentálnej 
výchovy a účelových 
cvičení 

 

Mgr. Tünde Kelemenová Učiteľka    
zborovňa, sklad 
učebníc 5-9. 

 

Roland Képeš Učiteľ 0.C   
sklad ozvučenia a 
zvukovej techniky                   

  

Mgr. Mária Kinyiková Učiteľka I.C      

Mgr. Ildikó Knap Učiteľka I.D vedúca MZ 
sklad učebných 
pomôcok 0 - 4. roč.                        

  

Mgr. Éva Kovács Učiteľka V.A      

Mgr. Katarína Kiššová Učiteľka     

Mgr. Ildikó Lengyel Učiteľka-MD MD       

Ing. Tomáš Meszlényi Učiteľ VI.A 
vedúci PK 
spoločenskovedných 
predmetov  

zodpovedný za 
Webovú stránku 
školy, koordinátor 
informatizácie, zodp. 
za učebne IKT 

  

Mgr. Monika Molnár Učiteľka 0.E    

BA. Hajnalka Nagyová Učiteľka II.A    

RNDr. Ildikó Ötvösová Učiteľka VII.A 

vedúca PK 
prírodovedných 
predmetov, kariérový 
poradca  

učebňa BIO-FYZ-
CHEM-TECH 

  

PaedDr. Magdaléna Polcová Učiteľka 0.B 
vedúca MZ pre 
špeciálne triedy  

koordinátor 
prevencie prejavov 
rasizmu, xenofóbie, 
antisemitizmu, 
extrémizmu a 
ostatných foriem 
intolerancie 

 

Rácz Erzsébet Učiteľka     
knižnica I. , vedenie 
školskej kroniky                                          

Maďarský jazyk 
a literatúra,  
Dejepisné súťaže 

Mgr. Ingrid Rácz Učiteľka III.C  
koordinátor školských 
a mimoškolských 
záujmových aktivít 

 

Mgr. Andrea Sirgely 
Zástupkyňa 
riaditeľa 

  
koordinátor 
testovania žiakov, 

  



kancelária ZRŠ 

Mgr. Melinda Szekfü Učiteľka IV.B    

Mgr. Ildikó Szitás Nagyová Učiteľka III.A    

Tímea Šimková Učiteľka II.C  výchovná poradkyňa 
kabinet vých. 
poradenstva                         

  

Monika Škovrunská Učiteľka 0.D       

Mgr. Judita Vaňová Učiteľka II.B  kuchyňa cvičná                                     

PaedDr. Andrea Zajdeková Učiteľka  VIII.A 
vedúca PK 
výchovných 
predmetov 

knižnica II.                                                   

Ing. Bujanský Peter Učiteľ MD     

      

Tímea Drágaová Ekonómka     
kancelária 
hospodárskeho úseku 

  

Klára Kispériová Ekonómka     

      

Ing. Zoltán Kispéri 
Asistent 
učiteľa 

   kabinet a sklad TV                                     Športové súťaže 

      

Alžbeta Tóthová 
Vychovávateľ
ka 

       

      

Nikoletta Balázsová Upratovačka         

Katarína Draskóczyová Upratovačka         

Alžbeta Helyeiová Upratovačka         

Veronika Szabóová Upratovačka         

Zuzana Vislaiová Upratovačka         

Pavol Elek 
Školník, 
údržbár 

    

Údaje o počte žiakov 
Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

0.A 16 
  
  
  
  
  

0.B 15 

0.C 15 

0.D 15 

0.E 15 

I.A 14 
  
  
 2 
  
  

I.B 20 

I.C 20 

I.D 21 

I.E 20 

II.A 24 
6 

II.B 23 

II.C 10 10 

III.A 17 

17 III.B 17 

III.C 17 



IV.A 26 4 

IV.B 20 20 

IV.C 10 10 

V.A 23 5 

VI.A 17 
8 

VI.B 27 

VII.A 15 
2 

VII.B 16 

VIII.A 22 1 

IX.A 21 1 

Organizácia školského roka 
Školský rok 2016/2017 sa začína 1. septembra 2016. 
Školské vyučovanie sa začína 5.septembra 2016. 
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2016. 
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017. 
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2016 a končí sa 30. júna 2016. 
Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2016) sa uskutoční v novembri 2016 z predmetov SJSL, MJL a MAT 
na vybraných ZŠ 
Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (okrem žiakov s MP) Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017, z predmetov MAT, SJSL, 
MJL, náhradný termín testovania je 20. apríl 2017. 
Školský rok 2016/2017 MŠVVaŠ SR vyhlasuje za ROK ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI. 

Prázdniny Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách 

jesenné 28. október - 31. október 2016 2. november 2017 

vianočné 23. december 2016 - 5. január 2017 9. január 2017 

polročné 3. február 2017 6. február 2017 

jarné 6. marec - 10. marec 2017 13. marec 2017 

letné 3. júl 2017 - 31. august 2017 4. september 2017 

Kalendár akcií školy 
September 
 Slávnostné otvorenie školského roka 
 Tábor Slobodný vták - Projekt Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacich k národnostným menšinám 2016 
 Jesenné účelové cvičenie a didaktické hry  
 Týždeň mobility od 16. do 22. septembra 
 Svetový deň mlieka v školách - 28. septembra 
 Zasadnutie rady školy 
 Plenárna schôdza ZRPŠ 
 Školský projekt koordinátorov 
Október 
 Mesiac zdravého životného štýlu, výstava zeleniny a ovocia 
 Medzinárodný deň starších osôb - 1. októbra 
 Svetový deň duševného zdravia - 10. október 
 1. zápisný program pre škôlkarov: tajomná telocvičňa 
 1. preventívny program: Medzinárodný deň boja proti chudobe - 17. októbra, Svetový deň sporenia - 31. októbra 
 Školský projekt koordinátorov 
 1. motivačný zájazd (9.9-9.10.2016, Jesenné plody, Botanická záhrada) 
 Tvorivé dielne: Plody jesene 
November 
 Testovanie žiakov 5.ročníka - vybrané školy 
 Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu, Svetový deň slobody - 9. november 
 Medzinárodný deň tolerancie - 16. november 
 2. preventívny program: Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí - 19. november, Svetový deň odstránenia násilia 

voči ženám - 25. november, Deň počítačovej bezpečnosti - 30. november  



 Školský projekt koordinátorov 
 Tvorivé dielne: Remeselnícke dielne pre najmenších 
 2. motivačný zájazd (4.11-20.11.2016, Včelárstvo, Botanická záhrada) 
 zasadnutia MZ a PK 
 Klasifikačná pedagogická rada 
December 
 Vianočný program 
 Vianočný koncert ZUŠ  
 Školský projekt koordinátorov 
 Mikulášske tvorivé dielne 
 2. zápisný program pre škôlkarov: Mikulášska tvorivá dielňa 
 3. preventívny program: Svetový deň boja proti AIDS - 1. december, Deň ľudských práv - 10. december, Medzinárodný 

deň ľudskej solidarity - 20. december 
 3. motivačný zájazd (6. december 2016, Štátne divadlo Košice - Luskáčik) 
Január 
 Triedne kolá školských súťaží 
 Otvorené hodiny pre verejnosť 
 Deň maďarskej kultúry - 22. január 
 Školský projekt koordinátorov 
 Kariérové poradenstvo:  Pozorovanie žiakov , rozhovor (riadený rozhovor), zostavenie a využitie dotazníka o študijných a 

profesionálnych záujmoch žiakov. Využívanie výsledkov hodnotenia žiakov (posudkov psychickej a zdravotnej spôsobilosti). 
 Zasadnutia MZ a PK 
 Klasifikačná pedagogická rada 
 Rozdávanie výpisov vysvedčení 
Február 
 Maškarný ples (do 28.2.2017) 
 Súťaž Pekná maďarská reč 
 Fašiangové tvorivé dielne 
 3. zápisný program pre škôlkarov: Fašiangová tvorivá dielňa, Tanečný domček 
 4. preventívny program: Svetový deň proti rakovine - 4. február,  Svetový deň chorých - 11. február 
 Kariérové poradenstvo: Konzultácie a spolupráca s učiteľmi, konzultácie s rodičmi, skúmanie sociálneho prostredia žiakov. 
 Školský projekt koordinátorov 
Marec - MESIAC ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI 
 Mesiac knihy - prednášky v mestskej knižnici 
 Krajské a okresné kolo recitačnej súťaže M. Tompu 
 Rozlúčka so zimou - Mestské oslavy: vynášanie Moreny 
 Marcové oslavy 
 Futbalový turnaj - Rákóczi kupa  v Rožňave 
 5. preventívny program: Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii - 21. marec  
 4. motivačný zájazd: Planetárium Medzev (Medzinárodný deň planetárií - 19. február) 
 Svetový deň divadla - predstavenie žiakov školského divadelného krúžku 
 Svetový deň Dawnovho syndrómu - návšteva Večných detí z Moldavy 
 Deň učiteľov - 28. február 
 Kariérové poradenstvo: Poradenské sedenia so skupinami - podľa vekových kategórií žiakov, osobitných skupín chlapcov a 

dievčat.  
Apríl 
 Slávnostný zápis detí do 1. ročníka ZŠ - 3. apríl (od 1.4-do 30.4.) 
 4. zápisný program pre škôlkarov: Veľkonočná tvorivá dielňa, Divadelné predstavenie 
 Psychologické vyšetrenia zápisových žiakov 
 Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (okrem žiakov s MP) Testovanie 9-2017 - 5. apríl 
 Kariérové poradenstvo: Podanie prihlášok na SŠ a OU 
 6. preventívny program: Svetový deň zdravia - 7. apríl 
 Školský deň ku Medzinárodnému dňu Rómov 8. apríl (7. apríl 2017) 
 Celoslovenské kolo recitačnej súťaže M. Tompu 
 Recitačná súťaž B. Egressy  v Kazincbarcike 
 Deň narcisov - 11. apríl 
 Futbalový turnaj: II. Szepsi Csombor Márton kupa 



 Veľkonočné tvorivé dielne 
 Školský projekt: Týždeň Zeme (24.2-28.2.2017) 
 5. motivačný zájazd (Botanická záhrada Košice, Kaktusy a sukulenty) 
 Celoslovenská konferencia ZMUnS (Dni S. Czabána v Rožňave) 
 Zasadnutia MZ a PK 
 Klasifikačná pedagogická rada 
Máj 
 Program ku Dňu matiek 
 Stavanie mája - mestské oslavy 
 Školský projekt: ku Svetovému dňu - pohybom ku zdraviu - 10. máj 
 Deň otvorených dverí ku Medzinárodnému dňu rodiny - 15. máj 
 Celoškolská recitačná súťaž 
 6. motivačný zájazd: Medzinárodní deň múzeí - 18. apríl (Vedecko-technické centrum deti a mládeže) 
Jún 
 Športové a kultúrne podujatia pri príležitosti MDD 
 5. zápisný program pre škôlkarov: Divadelné predstavenie ku MDD 
 Letné účelové cvičenia a didaktické hry  
 Predstavenie ZUŠ ku Svetovému dňu hudby - 21.jún 
 Školské výlety  
 Separovaný zber papiera 
 7. preventívny program: Svetový deň proti detskej práci - 12. jún, Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog - 26. jún 
 7. motivačný zájazd: Svetový deň kvetov - 21. jún (Motýle exotických trópov, Botanická záhrada, Košice) 
 Zasadnutia PK a MZ 
 Rozdávanie vysvedčení 
 Rekondičný pobyt pre zamestnancov školy 
Kalendár porád 
(časový a obsahový harmonogram pedagogických rád a pracovných porád)  
Termíny plánovaných zasadnutí: 
Pedagogická rada - PgR 
Pracovná porada - PP - konajú sa od 1.10.2015 každý prvý pondelok v mesiaci 
Hodnotiaca pedagogická rada - HPgR 
Termín, druh porady : 
24.08.2016 PgR plánovacia 
23.11.2015 HPgR za 1.štvrťrok 
25.01.2017 HPgR za 1.polrok 
19.04.2017 HPgR za 3.štvrťrok 
21.06.2017 HPgR koncoročná 
30.06.2017 HPgR hodnotiaca 
Obsah pracovných porád a pedagogických porád 
Každá pracovná porada sa skladá z privítania, kontroly splnenia úloh z predchádzajúceho obdobia, plánu úloh na nasledujúci 
mesiac, stav kontroly podľa plánu, formulovanie námetov a odporúčaní pre vedenie školy a z bodu rôzne, ktorý sa dopĺňa 
podľa potrieb. V nižšie uvedených bodoch programu sú uvedené hlavné témy. 
August - PgR:  
 (pred PgR) Školenie BOZP 
 Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie vyučovania v novom školskom roku 
 Prerokovanie školského vzdelávacieho programu a učebných osnov  
 Prerokovanie plánu práce na školský rok 2016/2017 - pridelenie funkcií a kompetencií 
 Návrh na doplnenie školského poriadku 
 Návrh na aktualizáciu pracovného poriadku 
 Prerokovanie výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP, vzdelávaných mimo SR 
 Prerokovanie ročného plánu kontinuálneho vzdelávania 
 Prerokovanie hodnotenia pedagogických zamestnancov školy 
 Návrh na aktualizáciu vnútorných smerníc 
 Odporúčanie na schválenie plánu práce školy na školský rok 2016/2017, iŠkVP, učebných osnov, školského poriadku, 

pracovného poriadku, plánu kontinuálneho vzdelávania, hodnotenia pedagogických zamestnancov, interných pravidiel 
hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 



November - HPgR 
 Hodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov 
 Hodnotenie práce s integrovanými žiakmi a slaboprospievajúcimi žiakmi 
Január - HPgR 
 Klasifikačná porada - prospech, správanie, dochádzka žiakov za 1.polrok šk.roka 
 Hodnotenie práce s integrovanými žiakmi a slaboprospievajúcimi žiakmi 
 Informácie VP o záujme žiakov o SŠ 
 Pokyny k ukončeniu 1.polroka 
 Koordinácia tlače výpisu klasifikácie prospechu a správania žiakov za 1.polrok 
Apríl - HPgR 
 Hodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov 
 Hodnotenie práce s integrovanými žiakmi a slaboprospievajúcimi žiakmi 
Jún - HPgR 
 Klasifikačná porada - prospech, správanie, dochádzka žiakov za 2.polrok šk.roka 
 Hodnotenie práce s integrovanými žiakmi a slaboprospievajúcimi žiakmi 
 Hodnotenie ped.zamestnancov 
 Informácie VP o umiestnení žiakov na SŠ 
 Pokyny k vydávaniu koncoročných vysvedčení a ukončeniu šk.roka 
Júl - HPgR 
 Hodnotenie celoročnej práce 
Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno-vzdelávacom procese 
1. Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania na 1. stupni ZŠ 
 vytvárať u žiakov základy gramotností prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií 
 poskytovať každému žiakovi mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a skúmanie najbližšieho sociálneho, 

prírodného a kultúrneho prostredia 
 viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného 

učenia sa 
 rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov samostatne aj v skupinách a vytvoriť tak u nich základy 

pre tvorivé a kritické myslenie 
 rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov 
 viesť žiakov k zodpovednému aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu svojho zdravia 
 viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu práv iných ľudí 
2. Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania na 2. stupni ZŠ 
 rozvíjať u žiakov funkčnú gramotnosť a kritické myslenie 
 umožňovať každému žiakovi v rámci výučby nadobúdanie kompetencií vlastnou činnosťou a aktivitami zameranými aj na 

objavovanie a vytváranie nových významov 
 motivovať žiakov k zodpovednosti a záujmu o vlastné vzdelávacie výsledky prostredníctvom ich aktívneho zapojenia do 

procesu vzdelávania 
 viesť žiakov k využívaniu efektívnych stratégií učenia sa (učiť sa učiť); poskytovať každému žiakovi príležitosť objaviť a 

rozvinúť svoje schopnosti v súlade s reálnymi možnosťami, aby tak získal podklad pre optimálne rozhodnutie o svojom 
ďalšom vzdelávaní 

 sprostredkovať dostatok príležitostí na osobnostný rozvoj každého žiaka; rozvíjať u žiakov sociálne kompetencie s dôrazom 
na kultivovanú komunikáciu a spoluprácu 

 viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu práv iných ľudí 
3. Všeobecné ciele úplného stredného všeobecného vzdelávania 
 poskytnúť žiakom všeobecný vzdelanostný základ vychádzajúci zo systematického a vyváženého výberu informácií a 

poznatkov z vedeckého a kultúrneho dedičstva 
 prehĺbiť u žiakov abstraktné a logické myslenie s dôrazom na pochopenie kauzálnych, funkčných a vývinových vzťahov 

medzi javmi a procesmi 
 naučiť žiakov samostatne riešiť problémy, úlohy, realizovať skúmanie a vyvodzovať logické závery 
 viesť žiakov ku kritickému mysleniu s uplatnením mnohostranného pohľadu pri riešení úloh 
 naučiť žiakov zaraďovať získané informácie/poznatky do zmysluplného kontextu životnej praxe 
 poskytnúť žiakom možnosti pre optimálny výber ďalšieho vzdelávania/pracovného zaradenia podľa ich schopností a 

záujmov a tiež potrieb spoločnosti 
 prehĺbiť u žiakov sociálne kompetencie, osobitne schopnosť kultivovane komunikovať, racionálne argumentovať a 

efektívne spolupracovať v rôznych skupinách 
 posilniť u žiakov prístup rešpektujúci ľudské práva a zodpovednú účasť v demokratickej spoločnosti 



 nasmerovať žiakov na uprednostňovanie životného štýlu, ktorý rešpektuje zdravie, duševnú rovnováhu a pohodu 
 motivovať žiakov k tomu, aby sa zaujímali o svet a ľudí okolo seba, aby boli aktívni pri ochrane ľudských a kultúrnych 

hodnôt, životného prostredia a života na Zemi 
 viesť žiakov k tomu, aby si uvedomili globálnu previazanosť udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej 

i svetovej úrovni 
Spolupráca s rodičmi a verejnosťou 
 Združenie rodičov a priateľov školy (ZRPŠ) pri Základnej škole a gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar 

Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou (predseda riadi prácu výboru ZRPŠ, tento zasadá 3 - 4 krát počas 
školského roka) 

 Rada školy (má 11 členov, traja zvolení zamestnanci školy: dvaja pedagogickí, jeden nepedagogický, traja zvolení 
zástupcovia rodičov, jeden zvolený zástupca študentskej rady, štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, rada školy zasadá 
4 - krát počas školského roka) 

 Mestský úrad Moldava nad Bodvou - zriaďovateľ školy (spolupráca v oblasti právnych predpisov, riadenia, rozvoja a 
hospodárenia školy, spolupráca s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, spoločným školským úradom) 

 základné školy, odkiaľ prichádzajú uchádzači o štúdium (spolupráca s výchovnými poradcami, propagácia školy, deň 
otvorených dverí, poskytovanie informácií o štúdiu a prijímacom konaní) 

 odberateľské, predovšetkým vysoké školy (informácie o možnostiach štúdia na VŠ, informačné vstupy zo strany zástupcov 
VŠ, účasť našich študentov na dňoch otvorených dverí na VŠ)  

 CPPPaP Košice-okolie, Slovenskej jednoty 29, Košice (vyšetrenia, prednášky, preventívne a intervenčné programy s 
vybranými triedami, poradenská činnosť) 

 CŠPP Košice, Bocatiova 1, Košice (vyšetrenia, prednášky, preventívne a intervenčné programy s vybranými triedami, 
poradenská činnosť) 

 MPC DP Košice (odborné, metodické a legislatívne školenia) 
 KŠÚ (spolupráca v oblasti právnych predpisov a pri organizácii maturitných skúšok) 
 Liga proti rakovine (Deň narcisov) 
 materské školy v Moldave nad Bodvou 
 Centrum voľného času Moldava nad Bodvou, Cvrček (spoločné podujatia, prednášky) 
 Policajný zbor SR, PZ Moldava nad Bodvou (prednášky, projekty spolupráce) 
Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania 
Škola má zriadené odborné učebne pre fyziku, chémiu, biológiu, techniku, dve učebne výpočtovej techniky a cvičnú kuchyňu. 
Pre ostatné predmety je k dispozícii 25 štandardných tried a zborovňa vybavená multimediálnou technikou. Vybavenie tried sa 
postupne obnovuje, každoročne sa dokupujú a vymieňajú žiacke lavice a stoličky. Priebežne sa inštalujú interaktívne tabule v 
triedach. Pravidelne sa maľujú triedy. V júni 2011 bola dokončená rekonštrukcia. Predmetom rekonštrukcie a zníženia 
energetickej náročnosti školy bola obnova a vykonanie opráv, výmena a modernizácia stavebných konštrukcií, realizácie novej 
elektroinštalácie. Ďalej sa previedlo zateplenie striech a výmena okien. Uskutočnila sa aj modernizácia ústredného kúrenia. Pre 
pohyb imobilných osôb sa pri jednotlivých vstupoch na prízemí vybudovali bezbariérové prístupy. Ďalším predmetom prác 
bolo aj vnútorné vybudovanie učební výpočtovou technikou, vybavenie jazykovej učebne a vybavenie pre telesne 
postihnutých: schodolez. Naša škola je nadpriemerne vybavená učebnými pomôckami a odbornými učebňami. V celej budove 
školy je zabezpečené pripojenie na internet. Vo viacerých odborných učebniach je inštalovaný dataprojektor s prenosným 
počítačom, v učebniach biológie, techniky a fyziky aj s interaktívnou tabuľou. Škola je monitorovaná kamerovým 
bezpečnostným systémom. Všetky priestory spĺňajú hygienické normy a umožňujú plne realizovať zvolené učebné varianty. 
Škola používa zakúpený informačný systém s databázou žiakov, učiteľov, tried a majetku. Pomocou tohto softvéru realizuje aj 
rozvrh hodín a zastupovanie neprítomných učiteľov. Prepojenie tohto systému so stránkou školy a internetovou žiackou 
knižkou poskytuje dostatočnú informovanosť žiakov a rodičov. Škola má dobre fungujúcu informačnú sieť, prostredníctvom 
svojej web-stránky pravidelne informuje o svojich aktivitách, harmonograme činnosti, projektoch a súťažiach. V kabinetoch sú 
inštalované počítače s pripojením do tohto systému i na internet, väčšina počítačov však zaostáva za potrebným výkonovým 
štandardom a bude nutné ich v budúcnosti vymeniť. Vybavenie kabinetných a predmetových zbierok sa každoročne dopĺňa o 
nové učebné pomôcky, zakupujú sa rôzne multimediálne programy, ktoré sa používajú pri výuke. Pre potreby telesnej výchovy 
škola používa telocvičňu, multifunkčné ihrisko a športový areál. Škola má dve školské knižnice a dve sklady učebníc. Stravovanie 
pre žiakov i ostatných zamestnancov školy zabezpečuje školská jedáleň pri ZŠ ČSA 15 Moldava nad Bodvou.  
Projekty 
Súčasné prebiehajúce projekty: 
Názov projektu: Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja 
polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami  
Cieľ: Posilnenie odborného vzdelávania predmetov FYZ, TCH, BIO a CHEM na ZŠ a podporiť záujem žiakov o ďalšie vzdelávanie 
na SOŠ. 
Zodpovedná osoba: riaditeľ školy  



Názov projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania 
Cieľ: Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania, zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh, 
vytvorenie databáz testov a úloh 
Zodpovedná osoba: riaditeľ školy 
Názov projektu: „Határtalanul“ projekt spolupráce s partnerskými školami z Maďarska 
Cieľ: Posilnenie maďarskej identity a spolupatričnosti, prehlbovanie osobných vzťahov.  
Zodpovedná osoba: riaditeľ školy 
Názov projektu: Rozvoj informatizácie regionálneho školstva - Infovek 2 
 Cieľ projektu: 
 výchova a vzdelávanie žiakov vo využívaní nových IKT 
 používanie internetu 
 využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese 
 využívanie IKT v čase mimo vyučovania 
 informačný zdroj pre žiakov a učiteľov pri vzdelávaní sa a príprave na vyučovanie 
 získavanie nových IKT technológií 
Zodpovedná osoba: riaditeľ školy 
Názov projektu: Erasmus+ - Inšpiruj a motivuj / inspirálj és motiválj!  
Cieľ - Cél: A projekt elsődleges célja, hogy a különböző országokban (Magyarország, Románia, Szlovákia) a halmozottan 
hátrányos helyzetű (hátrányos szocio-kulturális hátterű, többségében roma nemzetiségű, alacsony jövedelmi státuszú, 
elszigetelt kistelepülésen élő stb.) általános iskola alsó tagozatos tanulók általános iskola felső tagozatába lépéséhez szükséges 
alapképességeit és kompetenciáit megszilárdítsa, ugyanakkor motivációt biztosítson (a digitális eszközök használatának 
megismertetésével) egyrészt a továbbtanulásra, másrészt a modern világba való beilleszkedésre. A digitális kompetenciák 
megszerzése elengedhetetlen feltétele az információszerzésnek, mai világban történő eligazodásnak. A projekt a fent említett 
alapképességek fejlesztését-megszilárdítását egy innovatív digitális tananyag kifejlesztésével, és annak tanítási helyzetben való 
kipróbálásával tervezi elérni, amelynek hatékonyságát ("előtte-utána" állapot felméréssel) méri, majd az eredmények 
birtokában továbbfejleszti, és ingyenesen tágabb célcsoportok rendelkezésére bocsátja. A projekt kiemelt célja ugyanakkor 
ezen tanulók egyéb, a társadalmi beilleszkedéshez szükséges kompetenciáinak (együttműködési képesség, tolerancia, 
konfliktuskezelési képesség, önismeret stb.) fejlesztése, megerősítése, amelyet a projekt a drámapedagógia eszköztárával 
kíván elérni. A projektben olyan gyakorló pedagógusok dolgoznak, akik számára a kifejlesztendő tananyag megújulási 
lehetőséget jelent a tanításban, és egyben motivációt is a szakmai továbbfejlődésre. 
Zodpovedná osoba: riaditeľ školy 
Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov 
Priestory školy poskytujú bezpečné prostredie na vyučovanie. Sú vybavené a udržiavané predpísaným spôsobom. Každoročne 
na začiatku školského roka a priebežne pred začatím školských prázdnin sa vykonávajú poučenia žiakov: 
- o bezpečnosti a ochrane zdravia 
- o požiarnej ochrane 
- o zásadách evakuácie žiakov 
Poučenia vykonávajú triedni učitelia v rámci triednických hodín, ktoré sú blokovo zaraďované na začiatok školského roka. 
Podobným spôsobom s týmito pravidlami sú rodičia oboznamovaní počas prvého stretnutia rodičovského združenia 
prostredníctvom triednych učiteľov. Tieto skutočnosti sa písomne archivujú a sú overené podpismi žiakov a rodičov. Evakuačné 
plány a schémy sú zverejnené v spoločných priestoroch školy. Nácviky evakuácie budovy školy sa vykonávajú ročne. Na 
začiatku školského roka sa vykonávajú poučenia žiakov o pravidlách práce v odborných učebniach. Tieto poučenia zabezpečujú 
vyučujúci a sú zverejnené v písomnej podobe v jednotlivých odborných učebniach. Úvodné hodiny telesnej výchovy v každej 
triede sú zamerané na poučenie žiakov o pravidlách správania sa v priestoroch vyčlenených na telesnú výchovu. Žiaci so 
zdravotným obmedzením majú možnosť podať žiadosť o oslobodenie z telesnej výchovy. Pred exkurziami a výletmi sú žiaci 
oboznamovaní s bezpečnostnými opatreniami počas trvania školskej akcie. Súčasťou pedagogického kolektívu v škole prírody 
je vyškolený zdravotník. Odbornú lekársku starostlivosť zabezpečuje blízke zdravotnícke stredisko. Za bezpečnosť počas 
organizovaných presunov žiakov mimo školského areálu zodpovedá organizátor (pedagóg školy), prípadne pedagogický vedúci 
presunu. Technický pracovník školy (školník) zabezpečuje, aby vonkajší areál školy (predovšetkým prístupové cesty - chodníky) 
bol udržiavaný v bezpečnom stave aj v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. Škola vykonáva vstupné 
inštruktáže a pravidelné školenia svojich zamestnancov v tejto oblasti prostredníctvom odborného pracovníka. Školenia sa 
uskutočňujú v pravidelných ročných cykloch v zmysle platných zákonných predpisov. Škola má vypracovaný svoj „Požiarny 
štatút“, „Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“, „Prevádzkový predpis kontroly elektrického zariadenia“, „Úlohy 
preventívnych a ochranných služieb“ a „Prehľad odborných kontrol elektrických, plynových, tlakových a ostatných zariadení“. 
Poučenia zamerané na ochranu zdravia sa uskutočňujú aj v rámci prierezových tém v každom ročníku. Pôsobenie školy v 
oblasti bezpečnosti je orientované predovšetkým na preventívne opatrenia, ktoré majú minimalizovať frekvenciu vzniku 
situácií ohrozujúcich zdravie účastníka výchovno-vzdelávacieho procesu. 



Za najrizikovejšie faktory, ktoré môžu znamenať zvýšené nebezpečenstvo ohrozenia zdravia považujeme: 
zo strany žiakov 
- nedodržiavanie príslušných ustanovení školského poriadku (nedovolené opustenie budovy školy, presuny po budove a 
nedodržiavanie pravidiel VPŠ) 
- náhodné úrazy počas hodín telesnej výchovy 
- úrazy počas prestávok, úrazy v šatniach (vykonávame pravidelný pedagogický dozor nad žiakmi v priestoroch školy) 
zo strany zamestnancov 
- presuny po budove 
- nedodržiavanie predpisov BOZ 
Poskytovanie prvej pomoci je materiálne zabezpečené zdravotníckymi pomôckami, ktoré sa nachádzajú v zborovni školy a 
kabinete učiteľov telesnej výchovy. 
Dôležité telefónne čísla pre prípad súrnej zdravotníckej pomoci a havarijného stavu sú zverejnené na verejne prístupných 
miestach. Havarijné stavy sa hlásia technickému zamestnancovi školy na vrátnici. 
Záver 
Vypracovala: PaedDr. Andrea Papp, riaditeľ školy 
V Moldave nad Bodvou, 22. augusta 2016 
Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 24. augusta 2016 
 


