
Škola: Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és 

Gimnázium, Moldava nad Bodvou 

Riaditeľ školy: PaedDr. Andrea Papp 

Telefón: 055 / 4602284   -   Fax: 055/4602975   -   e-mail: sekretariat@gymnmold.edu.sk 

 

webová stránka školy: http://gymnmold.edupage.org/ 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 

za školský rok 2015-2016 

 

1. Štatistické údaje o základnej škole a gymnáziu k 30.6.2016 : 

 počet všetkých tried ZŠ a G spolu: 24 - z toho: v 0.-4. roč.: 17, v 5.-9. roč.: 7, v gymnáziu: 0    

(do počtu tried sa uvádza aj  nultý ročník a špeciálne triedy)  

 počet všetkých žiakov ZŠ a G spolu: 439 - z toho: v 0.-4. roč.: 296, v 5.-9. roč.: 143, v gymnáziu: 0    

(do počtu žiakov sa uvádzajú aj žiaci nultého ročníka a špeciálnych tried - aj s nadanými žiakmi) 

 počet špeciálnych tried: 0  v nich počet žiakov: 0 

 počet špecializovaných tried: 1 v nich počet žiakov: 10     

 počet tried nultého ročníka: 5   v nich počet žiakov: 74     

 počet oddelení ŠKD: 0   v nich počet žiakov: 0     

 počet integrovaných žiakov v bežných triedach: 67        

 počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov: 261 (ÚPSVaR - jún 2016)   

 počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov: 44 (CPPPaP - šk.r.2015/2016)      

 počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ: 430        

 počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 261 (ÚPSVaR - jún 2016)  

 počet žiakov - plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR: 13       

 počet žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ: 2      

 počet vymeškaných hodín spolu za celý šk. rok:  105769 z toho neospravedlnených: 42556       

 počet znížených známok zo správania:  2. stupňa: 54 3. stupňa:  32  4. stupňa: 14 

 počet udelených pokarhaní riaditeľom školy: 1          pochvál riaditeľom školy: 20 

 počet prospievajúcich žiakov spolu: 391   neprospievajúcich spolu: 48 

 počet neklasifikovaných spolu: 26, počet žiakov so samými jednotkami:  5.-9. roč: 2 

 počet učiteľov vrátane riaditeľa školy: 29 + 2 MD 
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 počet asistentov učiteľa v ZŠ: 5  počet vychovávateľov ŠKD: 0 

 počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 3 

z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov: 3        

 počet nepedagogických zamestnancov: 8  

 

 Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2016  

počet žiakov 9. ročníka: 0   z nich neumiestnení: 0   

prijatí na gymnáziá: 0    na SOŠ: 0  na konzervatórium: 0    na OU: 0 

počet končiacich žiakov v nižších ročníkoch: 20  z nich neumiestnených:  4 

 

2. Údaje o zaradených pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho vzdelávania: 

adaptačné vzdelávanie: 2   aktualizačné vzdelávanie: 7   inovačné vzdelávanie: 0 

špecializačné vzdelávanie: 6   funkčné vzdelávanie: 0  kvalifikačné vzdelávanie: 2 

funkčné inovačné vzdelávanie : 1 

 

3. Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach: 

a) počet 1. miest v okresnom kole: 2 

b) počet 1. miest v krajskom kole: 1 

c) počet 1. - 3. miest v celoslovenskom kole: 1 

d) počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach: 4 

 

4. Údaje o aktivitách školy: 

a) počet projektov, do ktorých je škola zapojená: 5 

b) počet záujmových útvarov na škole: 29   počet žiakov v nich: 499 

c) uveďte druh inšpekcie vykonanej ŠŠI (napr. komplexná, následná, tematická) v školskom roku 2015/2016: 

1. Tematická inšpekcia - 25.11.2015 (bez opatrení) 

d) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: vid. príloha 1  

 

Údaje vypracoval :  PaedDr. Andrea Papp 

Kontakt :   055/4602284  

        riaditeľ školy 

                                                                                                PaedDr. Andrea Papp 

     

V Moldave nad Bodvou, dňa 01. 07. 2016 
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Koncepcia rozvoja školy  

Koncepcia rozvoja školy je vypracovaná na základe analýzy súčasného stavu, nadväzuje na predchádzajúcu 

koncepciu rozvoja školy, aktuálny stav školy po organizačných zmenách, tradície a silné stránky školy. Vychádza 

aj zo sociálnej, spoločenskej, demografickej a ekonomickej analýzy školy.  

 

Koncepčný zámer rozvoja školy z dlhodobého hľadiska má prebiehať v oblastiach:  

 oblasť pedagogická   

 oblasť riadenia školy a organizácie života v škole  

 oblasť rozvoja ľudských zdrojov  

 oblasť spolupráce   

 oblasť rozvoja materiálno-technických podmienok školy  

 projekty  

 .  

Hodnotenie plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy na školský rok 2015/2016: 

 

Koncepčný zámer rozvoja školy v pedagogickej oblasti:   

 Postupne pracovať na ŠkVP - rozvíjať ho a prispôsobovať podmienkam školy, podľa požiadaviek doby a rodičov.  

 priebežne sa realizuje 

 Začleniť „rómske reálie“ do učebných osnov, využiť materiály pre jednotlivé stupne vzdelávania zverejnené na 

www.statpedu.sk a www.rocepo.sk .  

 zámer na školský rok 2016/2017 

 Vyhľadávať, rozvíjať a podporovať talentovaných žiakov a pripravovať ich na rôzne súťaže.  

 priebežne sa realizuje 

 Monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov, vykonávať podrobnú analýzu a prijímať účinné opatrenia. 

 priebežne sa realizuje 

 Venovať sa rozvoju čitateľskej  a finančnej gramotnosti a rozvoju  kľúčových kompetencií.  

 priebežne sa realizuje 

 Rozvíjať kultúrne a národné hodnoty, vlastenectvo a občiansku zodpovednosť, rozvíjať komunikáciu  v štátnom 

jazyku.  

 priebežne sa realizuje 

 Vytvoriť pre žiakov prostredie s informačnými a komunikačnými technológiami pre využitie vo vedomostnej 

spoločnosti.  

 realizované 

 Rozvíjať a podporovať aktivity žiakov v záujmových útvaroch a záujmových krúžkoch.  
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 realizované 

 Poskytovať mnohostrannú starostlivosť deťom zo sociálne znevýhodneného a zanedbaného prostredia a 

podporovať ich školskú úspešnosť.   

 priebežne sa realizuje 

 Integrovať žiakov zo špeciálno-vzdelávacími potrebami do bežných tried.  

 priebežne sa realizuje 

 Vytvárať špecializované triedy pre žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

 realizované 

 Neustále skvalitňovať konzultačné služby pre žiakov a rodičov.  

 priebežne sa realizuje 

 Zaviesť celodenné výchovné pôsobenie pre slabo prospievajúcich žiakov z menej podnetného prostredia.  

 zámer na školský rok 2016/2017 

 Využívať metodické príručky, metodické listy, učebnice a pracovné materiály poskytované Rómskym 

vzdelávacím centrom Prešov, MPC Bratislava.  

 priebežne sa realizuje 

 Zabezpečiť a využívať kompenzačné pomôcky počas edukácie žiakov zo špeciálno-vzdelávacími potrebami.  

 priebežne sa realizuje 

 Riešiť problémy detí a žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných skupín, ktoré komplikujú proces ich prijímania 

do bežných škôl a školských zariadení, zaraďovania do bežných tried a výchovno-vzdelávací proces.  

 priebežne sa realizuje 

 Zabezpečovať a plniť úlohy vyplývajúce zo Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. 

 priebežne sa realizuje 

 Dodržať smernice Národného programu výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 - 20 

rokov - MILÉNIUM  

 priebežne sa realizuje 

 

Koncepčný zámer v oblasti riadenia školy a organizácie života v škole:  

 Vytvoriť príjemné pracovné prostredie.  

 priebežne sa realizuje 

 Budovať pozitívny imidž školy, propagovať a zviditeľňovať jej výsledky.  

 priebežne sa realizuje 

 Demokratický a humánny prístup k zamestnancom školy.  

 priebežne sa realizuje 

 Rozvíjať dobrú spoluprácu so zriaďovateľom a poradnými orgánmi školy, partnerskými a inými inštitúciami.  

 priebežne sa realizuje 



ZÁKLADNÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM MOLDAVA NAD BODVOU 5 

 

 Zapájať sa do projektov, ktoré sú zamerané na riešenie problémov detí a žiakov pochádzajúcich z 

marginalizovaných skupín, ktoré komplikujú proces ich prijímania do bežných škôl a školských zariadení, 

zaraďovania do bežných tried a výchovno-vzdelávací proces.  

 priebežne sa realizuje 

 Získavať finančnú podporu pre školu pomocou zapájania sa do projektov a grantov.  

 priebežne sa realizuje 

 Zabezpečiť odbornú starostlivosť o deti so špeciálnymi potrebami, zabezpečiť aktívnu spoluprácu so špeciálnym 

pedagógom a psychológom v záujme včasnej diagnostiky.  

 priebežne sa realizuje 

 Spolupracovať s políciou, sociálnym odborom mesta Moldava nad Bodvou, oddelením sociálno-právnej ochrany 

detí ÚPSVaR pri závažných porušovaniach školského poriadku a zanedbávaní výchovy zo strany zákonných 

zástupcov.  

 priebežne sa realizuje 

 V spolupráci so zriaďovateľmi, príslušnými úradmi práce sociálnych vecí a rodiny a komunitnými centrami 

prijímať opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov a pri výchove a vzdelávaní 

týchto detí a žiakov vytvárať vhodné individuálne podmienky.  

 priebežne sa realizuje 

 

Koncepčný zámer rozvoja školy v oblasti ľudských zdrojov:   

 Rozvoj dobrých pracovných vzťahov v kolektíve zamestnancov.  

 priebežne sa realizuje 

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť zamerať na kvalifikovaných pedagógov a zabezpečiť odbornosť vyučovania.  

 priebežne sa realizuje 

 Interné vzdelávania pedagógov zamerať na oblasť špeciálnej pedagogiky, starostlivosť o deti so špeciálnymi 

vzdelávacími potrebami, IKT a podľa potrieb školy.  

 priebežne sa realizuje 

 Zabezpečiť kvalitné a objektívne vnútroškolské normy pre hodnotenie práce pedagogických zamestnancov.  

 realizované 

 Spresniť požiadavky na prácu triedneho učiteľa, výchovného poradcu, vedúcich MZ a PK, koordinátorov 

projektov.  

 realizované 

 Zabezpečiť kvalitné vnútroškolské normy pre prácu nepedagogických zamestnancov.  

 realizované 

 Viesť nepedagogických zamestnancov k samostatnosti a zodpovednosti za vykonanú prácu.  

 priebežne sa realizuje 
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 Podporovať osobnostný rast pedagogických zamestnancov - umožniť účasť na vzdelávacích podujatiach v 

rámci platnej legislatívy a potrieb školy, najmä: Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii, Pedagogický 

asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít, Rozvíjaním 

komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, Spolupráca rodiny z 

marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese, Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov 

z marginalizovaných rómskych komunít, Spolupráca odborných zamestnancov s rodinou žiaka z 

marginalizovaných rómskych komunít, Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných 

rómskych komunít, Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme a pod.  

 priebežne sa realizuje 

 

Koncepčný zámer v oblasti spolupráce:   

 V spolupráci s rodičmi pôsobiť na uvedomenie si potreby zdravého životného štýlu a ochrany životného 

prostredia.  

 priebežne sa realizuje 

 Otvoriť školu širokej verejnosti a organizovať podujatia školy za účasti rodičov.  

 zámer na školský rok 2016/2017 

 Zavádzať inovatívne a konštruktívne stretnutia rodičov s vedením školy a vedúcimi MZ  a PK.  

 zámer na školský rok 2016/2017 

 Realizovať otvorené vyučovacie hodiny pre rodičov, Dni otvorených dverí. 

 zámer na školský rok 2016/2017 

 Podporovať záujem rodičov o odborné vedenie záujmových útvarov.  

 zámer na školský rok 2016/2017 

 Využívať spoluprácu rodičov vo všetkých oblastiach.  

 zámer na školský rok 2016/2017 

 Otvorením školy rodičom - zviditeľniť prácu zamestnancov školy.  

 zámer na školský rok 2016/2017 

 Spolupracovať s organizáciami participujúcimi na vzdelávaní detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia ako: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Združenie Orava, Katedra rómskej 

kultúry - Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, MPC Bratislava, Nadácia Škola dokorán...  

 zámer na školský rok 2016/2017 

 Zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov škôl pre zákonných zástupcov detí 

a žiakov zo SZP.  

 priebežne sa realizuje 
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Koncepčný zámer v oblasti materiálno-technických podmienok školy: 

 Vytvárať optimálne podmienky pre výchovno-vzdelávací proces. 

 priebežne sa realizuje 

 Doplnenie zbierok pomôckami a didaktickou technikou pre žiakov so ŠVVP.  

 priebežne sa realizuje 

 Zabezpečenie špeciálnych pomôcok k rozvíjajúcim programom pre žiakov špecializovaných tried.  

 priebežne sa realizuje 

 Na základe ponuky projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a v spolupráci  so zriaďovateľom sa snažiť o 

zabezpečenie elokovaného pracoviska pre žiakov z Budulovskej marginalizovanej osady - zrušenie 

dvojzmennej prevádzky školy.  

 elokované pracovisko - zámer na školský rok 2016/2017 

 zrušenie dvojzmennej prevádzky - priebežne sa realizuje 

 Aj naďalej sa zaujímať o skrášľovanie okolia školy z vlastných zdrojov  využitím potenciálu školy a zapájaním 

sa do projektov.    

 zámer na školský rok 2016/2017 

 Vytvoriť multisenzorické prostredie, ktoré bude zdrojom voľnočasových aktivít pre žiakov s poruchami učenia. 

 zámer na školský rok 2016/2017 

 Zabezpečenie miestnosti na využívanie metodiky snoezelen.  

 zámer na školský rok 2016/2017 

 Vytvoriť výdajňu jedál pre zabezpečenie teplého stravovania žiakov školy 

 priebežne realizuje zriaďovateľ školy 

 

Príloha 1: Podrobná správa s oblasťami, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

 

Spolupráca s mestskými a miestnymi organizáciami:  

 MÚ Moldava nad Bodvou 

 Materská škola s výchovným jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Československej armády 22 

 MŠ Hviezdoslavova 17 

 Základná umelecká škola 

 Terénna sociálna práca 

 Mestská polícia 

 Mestské kultúrne stredisko 

 Centrum voľného času Cvrček 

 DSS "Večné Deti", Moldava nad Bodvou 

 Csemadok 
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Certifikované merania vzdelávania: 

 Generálna skúška E-Testovania 5 - 3.11.2015 

 Testovanie 5-2015 - 25.11.2015 (2. riaditeľské voľno) 

 Pilotné testovanie žiakov T5 - 11.5.2016 

 

Školské projekty: 

 Školský deň Rómov pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov - 13.4.2016 

 Týždeň ochrany prírody pri príležitosti Svetového dňa Zeme - 18.4.2016-22.4.2016 

 

Prebiehajúce projekty: 

 Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ (Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (č. OPV/45/2015 a OPV/46/2015) medzi Metodicko-pedagogickým centrom a MŠVVaŠ SR boli 

uzatvorené dňa 21. 04. 2015 a sú účinné od 23. 04. 2015, trvanie: 13 mesiacov (1. november 2014 - 30. 

november 2015) 

 Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja 

polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami  (sa končí dňom 

31.12.2015, Národný projekt v rámci udržateľnosti bude pokračovať aj v priebehu nasledujúcich 5 rokov) 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania (Moderné vzdelávanie pre 

vedomostnú spoločnosť - Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ) 

 Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách (realizátorom bol Ústav informácií a 

prognóz školstva - ukončený 30. novembra 2013) 

 Rozvoj informatizácie regionálneho školstva - Infovek 2 (pripojenie škôl na internet, WiFi do škôl - trvá) 

 „Határtalanul“ projekt spolupráce s partnerskými školami v zahraničí 

 Erasmus+ - Inšpiruj a motivuj! (Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ - trvá) 

 

Aktivity v rámci projektov: 

 EnglishONE projekt - netradičná hodina AJ - 25.9.2015 (Mark Britten) 

 EnglishONE projekt - netradičná hodina AJ - 19.11.2015 (Mgr. Sallai Katalin) 

 Erasmus+ Riešenie konfliktov v školskom prostredí (Mária Kulcsárová) - od 2.12.2015 

 

Schválené rozvojové projekty:  

 „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2016“: Slobodný vták - Szabad 

madár - Biphandlo: (1.900 €) 
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 „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2016“:  

Podaj ruku - Nyújtsd a kezed - An o vas: (2.580 €) 

 

Záujmové útvary: 

 

Názov záujmového útvaru Počet žiakov Trieda Vedúci záujmovej činnosti 

Usilovné mravce 14 0.A Mgr. Judita Dittelová 

Jazykostrážca 14 0.B Mgr. Mária Kinyiková 

Lienky 15 0.C Mgr. Ildikó Knap 

Múdra hlava 15 0.D PaedDr. Magdaléna Polcová 

Veselý cvrček 15 0.E Mgr. Zuzana Fazekašová 

Šikovné ruky 17 I.A Mgr. Andrea Halászová 

Usilovné včielky 19 I.B Hajnalka Nagy, BA 

Zvedavček 16 I.C Mgr. Judita Vaňová 

Učenie nás baví 17 I.D Lenke Dezső 

Mudroš 10 I.S Tímea Šimková 

Stonožka 19 II.A Mgr. Ľudovít Orbán 

Písmenkovo 14 II.B Mgr. Ildikó Szitás Nagyová 

Šikovníček 20 II.C Mgr. Andrea Sirgely 

Vševedko 21 III.A Emőke Bányász 

Ríša vedomostí 19 III.B Mgr. Tünde Kelemenová 

Dúha 20 III.C Mgr. Petronella Bartóková 

Sedmokráska 21 IV.A Mgr. Erika Eleková 

Krúžok slovenského jazyka 19 V.A Mgr. Eva Orbánová 

Internet II. 24 V.A, V.B, VIII.A Ing. Tomáš Meszlényi 

Počítajme spolu 14 V.B Mgr. Marcela Bujňáková 

Futbalový krúžok II. 19 V.B, VIII.A Ing. Zoltán Kišpéri 

Recitačný krúžok 12 VI.A Erzsébet Rácz 

Enviromentálny krúžok 19 VI.A RNDr. Ildikó Ötvösová 

Internet I. 24 VI.A, VI.B, VII.A Ing. Tomáš Meszlényi 

Matematika hrou 16 VI.B Mgr. Marcela Bujňáková 

Vedomostný krúžok "Fialka"  12 VII.A Mgr. Elena Fialková 

Futbalový krúžok I. 15 VII.AB Ing. Zoltán Kišpéri 

Anglický krúžok 17 VII.B Mgr. Éva Kovács 

Krúžok umenia a kultúry 22 VIII.A PaedDr. Andrea Zajdeková 

 

Aktivity školských koordinátorov: 

 Prezentácia s besedou na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti z príležitosti Svetového dňa sporenia - 

13.11.2015 

 Prezentácia s besedou ku Dňu počítačovej bezpečnosti - 2.12.2015 

 Jesenné účelové cvičenie - 25.9.2015 

 Letné účelové cvičenie - 6.6.2016 

 Prezentácia s besedou: „Moja budúcnosť“ - 11.11.2015 
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 Prezentácia s besedou: SOŠ Moldava nad Bodvou: študijné odbory - 9.12.2015 

 

Aktivity v rámci Motivačného programu školy: 

 Zájazd do Košickej ZOO - 23.10.2015 (Svetový deň ochrany zvierat) 

 Divadelné predstavenie - Štátne divadlo Košice: Luskáčik - 6.12.2015 

 Divadelné predstavenie - Štátne divadlo Košice, Malá scéna: Tri prasiatka... - 13.3.2016 

 Zájazd do Košickej botanickej záhrady (kaktusy a sukulenty) - 20.4.2016 (Deň Zeme) 

 Zájazd do Košickej botanickej záhrady (motýle exotických trópov) - 15.6.2016 (Deň kvetov) 

 

Aktivity v rámci Preventívneho programu školy: 

 Prednáška s besedou - podpora protidrogových postojov a noriem (terénni sociálny pracovníci, príslušníci MP) 

- 14.10.2015 

 Prednáška s besedou - Svetový deň duševného zdravia (MUDr. Katarína Spišáková) - 20.10.2015 

 Prednáška s besedou - Svetový deň boja proti AIDS (MUDr. Katarína Spišáková) - 18.1.2016 

 Prednáška s besedou - Zdravé komunity 29.1.2016 (Dávid Rybár) - 22.1.2016 

 Prednáška s besedou - Obdobie puberty (MUDr. Katarína Spišáková) - 26.1.2016 

 Prednáška s besedou - Zdravé komunity 29.1.2016 (Dávid Rybár) 

 Prednáška s besedou - podpora protidrogových postojov a noriem (terénni sociálny pracovníci, príslušníci ŠP) 

- 31.3.2016 

 Prednáška s besedou - Svetový deň zdravia: Základy prvej pomoci (MUDr. Katarína Spišáková) - 20.4.2016 

 Prednáška s besedou - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi - 

24.6.2016 (príslušníci MP) 

 

Adaptačný program pre škôlkarov: 

 Športové popoludnie - 6.11.2015 

 Fašiangový tanečný domček - 9.2.2016 

 Veľkonočná tvorivá dielňa - 18.3.2016 

 Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ - 4.4.2016 

 

Exkurzie: 

 SteelPark Košice: Kreatívna fabrika - 27.10.2015 

 Hvezdáreň Medzev: Netradičná hodina fyziky - 9.11.2015 

 Návšteva Galérie KCÚBaR: výstava diel Noémi Rácz - 28.4.2016 

 Návšteva Technického múzea Košice - 20.5.2016 (Medzinárodný deň múzeí) 

 Náučná exkurzia do Košíc ku Dňu detí - 2.6.2016 
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 Náučná exkurzia do Budapešti - 23.6.-26.6.2016 

 

Aktivity k významným dňom: 

 Prezentácia s besedou k Medzinárodnému dňu boja proti chudobe - 19.10.2015 

 Deň jablka ku Svetovému dňu zdravej výživy - 21.10.2015 

 Prezentácia s besedou k Svetovému dňu prevencie týrania a zneužívania detí - 19.11.2016 

 Prezentácia s besedou k Svetovému dňu proti rakovine - 4.2.2016 

 Prezentácia s besedou k Svetovému dňu chorých - 11.2.2016 

 Návšteva mestskej knižnice k Mesiacu knihy - 8.,9.,11.3.2016 

 Návšteva n. o. Večné deti v Moldave nad Bodvou k Svetovému dňu Downovho syndrómu - 21.3.2016 

 Aktivity k Medzinárodnému dňu boja proti rasovej diskriminácií - 21.3.2016 

 Aktivity ku Svetovému dňu poézie - 21.3.2016 

 Aktivity ku Svetovému dňu vody - 22.3.2016 

 Slávnostná Pedagogická rada ku Dňu učiteľov - 29.3.2016 

 Prezentácia s besedou k Svetovému dňu zdravia - 7.4.2016 

 Prezentácia s besedou k Svetovému dňu Rómov - 8.4.2016 

 Prezentácia s besedou k Medzinárodnému dňu Červeného kríža - 9.5.2016 

 Prezentácia s besedou k Medzinárodnému dňu rodiny - 15.5.2016 

 Prezentácia s besedou k Svetovému dňu proti detskej práci - 13.6.2016 

 

Tvorivé dielne k tradíciám a ročnému obdobiu: 

 Jesenné tvorivé dielne  

 Tvorivá dielňa ľudových remesiel 

 Mikulášske tvorivé dielne  

 Vianočné tvorivé dielne 

 Jarné tvorivé dielne 

 Fašiangové tvorivé dielne 

 Tvorivé dielne ku Dňu matiek 

 

Kultúrne podujatia: 

 Predstavenie Divadla z chatrče: Príbeh o Lukášovi - 9.11.2015 

 Školský vianočný program - 21.12.2015 

 Vianočný koncert ZUŠ - 22.12.2015 

 Školský fašiangový ples - 29.1.2016 

 Školské divadelné predstavenie žiakov V.B triedy: Namyslená princezná - 7.4.2016 
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 Divadelné predstavenie žiakov ZUŠ: Krajina Rozprávok - 19.5.2016 

 Školské divadelné predstavenie žiakov V.B triedy: Tajomstvo knižnice - 27.5.2016 

 Interaktívne divadelné predstavenie ku Dňu detí: Szélike királykisasszony - 1.6.2016 

 Multimediálny výchovný koncert ku Dňu detí: Aby telo nebolelo, Križovatky vlastných ciest - 2.6.2016 

 Netradičná hodina hudobnej výchovy v podaní folklórnej skupiny Szőttes - 9.6.2016 

 Spoločné vystúpenie so žiakmi ZUŠ k Svetovému dňu hudby - 21.6.2016 

 

Spoločenské podujatia: 

 Európsky týždeň mobility - CVČ-Cvrček Moldava nad Bodvou - 18.9.2016 

 Deň maďarskej kultúry - 21.1.2016 

 Deň revolúcie a boja za slobodu, 15. marec 1848 - 20.3.2016 

 Kultúrny program CVČ Cvrček k Svetovému dňu Rómov - 8.4.2016 

 

Verejnoprospešné aktivity: 

 Finančná zbierka Deň narcisov 2016 - 15.4.2016 (163,39 EUR) 

 Zber papiera - 20.6.2016 (1.083kg) 

 Úprava prostredia školy - počas celého školského roka 

 

Športové podujatia: 

 Družobný futbalový zápas pre žiakov školy - 27.1.2016 

 Futbalový turnaj V. Kossuth Kupa v Rožňave - 15.3.2016, 3. miesto 

 Futbalový turnaj I. Szepsi Csombor Márton Kupa v Moldave nad Bodvou - 29.4...2016, 1. miesto 

 Futbalový turnaj ku Dňu detí, organizovaný MKÚ Moldava nad Bodvou - 5.6.2016, 1. miesto 

 Študentská olympiáda: mini futbal - 6.6.2016, 2. miesto 

 

Súťaže: 

 Obvodné kolo súťaže Pekná maďarská reč - 4.2.2016: Miškey Anna, Viszlai Anna Rozália 

 Obvodné kolo recitačnej súťaže M. Tompu - 3.3.2016, prvé miesto: Miškey Anna, Viszlai Anna Rozália 

 Krajské kolo recitačnej súťaže M. Tompu - 17.3.2016, prvé miesto: Viszlai Anna Rozália 

 XXI. Recitačná súťaž E. Béniho v Kazincbarcike - 16.4.2016, druhé miesto: Viszlai Anna Rozália 

 Súťaž v literárnej tvorbe v Kazincbarcike - 16.4.2016, prvé miesto: Viszlai Anna Rozália, tretie miesto: Miškey 

Anna 

 Celoštátna kolo recitačnej súťaže M. Tompu - 30.4.2016, 1. miesto: Viszlai Anna Rozália 

 Celoškolská súťaž v prednese poézie a prózy pre rómskych žiakov - 8.6.2016 
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 5. ročník krajského matičného festivalu Jasovský zlatý slávik 2016 - 17.6.2016, mimoriadna cena poroty: 

Baszcsurová Daniela 

 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

I. Atestačná skúška: Mgr. Eleková Erika, Mgr. Kinyiková Mária - september 2015 

II. Atestačná skúška: Mgr. Judita Dittelová - január 2016, PaedDr. Andrea Zajdeková - november 2015 

1. Inovačné vzdelávanie: 0 

2. Funkčné vzdelávanie: 0 

3. Inovačné funkčné vzdelávanie: Mgr. Sirgely Andrea - január 2016 

4. Aktualizačné: Nácvik komunikačných schopností na hodinách SJSL na 1. stupni ZŠ s VJM: Mgr. Vaňová Judita 

- 4.11.2015 

5. Špecializačné vzdelávanie: Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a ŠZ: Mgr. Szitás Nagyová Ildikó, 

Ing. Meszlényi Tomáš, Mgr. Kelemenová Tünde, Mgr. Dittelová Judita, Rácz Erzsébet, Mgr. Fazekasová Zuzana 

- 20.5.2016 

6. Adaptačné vzdelávanie: Mgr. Fazekasová Zuzana - 30.11.2015, Mgr. Szitás Nagyová Ildikó - 26.1.2016 

7. Kvalifikačné vzdelávanie: Mgr. Bartóková Petronella, PaedDr. Papp Andrea: psychopédia - september 2015, 

Mgr. Halászová Andrea: technika - prebieha, PaedDr. Magdaléna Polcová: slovenský jazyk - začína štúdium 

8. Doplňujúce pedagogické štúdium:  Ing. Kišpéri Zoltán - začína 

 

Školenia a kurzy pre pedagogických zamestnancov: 

 Školenie zamerané na tvorbu interaktívnych úloh a testov v Programe ALF (Mgr. Vladimír Prevužňák) - 

28.10.2015 (1. riaditeľské voľno) 

 Integrácia žiakov s IVVP v bežnej triede (PaedDr. Strausz Dalma) - 28.10.2015 

 Prednáška s besedou: Riešenie konfliktov v škole (Mgr. Oros Andrea, PhD - krajský odborník pre liečebnú 

pedagogiku) - 10.12.2015 

 Tvorba školského výchovno-vzdelávacieho programu a inovovaných učebných osnov (3. riaditeľské voľno) 

 Metodický deň: Integrácia žiakov s IVVP v praxi (PaedDr. Strausz Dalma) - 29.3.2016 

 Workshop: ako sa učí v tabletovej triede (Súkromná ZŠ Kechnec) - 17.6.2016 

 Metodický deň: kurz Montessori pedagogiky s MVDr. Evou Štarkovou: 1. stupeň (4. riaditeľské voľno) 

 Metodický deň kurz Montessori pedagogiky s MVDr. Evou Štarkovou: 2. stupeň (5. riaditeľské voľno) 

 

Konferencie: 

 Medzinárodná konferencia (HU-SR) v rámci národného programu pre cezhraničnú spoluprácu „Legyen jobb a 

gyermekeknek nemzeti”, „Társadalmi felzárkózási stratégia” - 25.8.2015 

 Konferencia Zväzu maďarských Pedagógov na Slovensku v Košiciach - 31.3.2016 
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 Celoslovenská Konferencia Zväzu maďarských Pedagógov na Slovensku v Rožňave - 9.4.2016 

 

Spolupráca a družobné styky s družobnými školami: 

 Bez hraníc (Projekt HU) - ZŠ: Devecseri Gárdonyi Géza általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - 

15.3.2016 

 Bez hraníc (Projekt HU) - ZŠ: dunakeszi Fazekas Mihály, győrladaméri-, Öttevényi Általános Iskola - 4.5.2016 

 Bez hraníc (Projekt HU) - ZŠ: budapesti Széchenyi István Általános Iskola - 13.5.2016 

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy (pribudlo - drobné opravy): 

 výbava 10 učební na 1. stupni ZŠ (nábytkové rady, sedacie vaky, relaxačné žinenky, rehabilitačné hojdacie 

kresielka, náučné hracie koberčeky, rozvojové hračky a učebné pomôcky) 

 kompletná výmena interiérových dverí 

 kompletná výmena záchodových mís (misa, splachovač, prívod vody, ventily,... ) 

 výmena a doplnenie školských ľavíc a stoličiek, učiteľských stolov a stoličiek, školských tabúľ 

 výmena vstupných dvier a montáž elektronického vrátnika 

 

Budovanie imidžu školy, propagovanie a zviditeľnenie jej výsledkov: 

 Mestská Televízia - správy 

 Učiteľské noviny - článok 

 Rádio Patria - rozhovor 

 Noviny Új Szó - rozhovor 

 Časopis Carissimi - článok 

 Webový portál: Aktuality.sk - rozhovor 

 Zapojenie sa do súťaže „som neNORMAlne fér“ (Osvetová kampaň o rovnosti a rovnocennosti) 

 

Údaje o Rade školy: 

 1. zasadnutie: ustanovujúce (funkčné obdobie začalo dňom 28.9.2015 na obdobie 4 rokov) 

členovia:  

 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy: RNDr. Ötvösová Ildikó - predseda, Mgr. Elena 

Fialková 

  zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy: Drágaová Tímea 

  zvolení zástupcovia rodičov školy: Baščúrová Denisa, Kanalošová Marcela, Ribárová Katarína, Rybárová 

Mária 

 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Ing. Gacsayová Katarína, Komjáti Otto, Sýkora Viliam (vzdal sa členstva), 

Oľga Kis Pálová, Ing. Zajdek Attila 
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 Rada školy na svojom 2. zasadnutí brala na vedomie na školský rok 2015/2016: 

 Návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried 

 Koncepčný zámer rozvoja školy 

 Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu 

 Rada školy odporúčala na schválenie zmeny v školskom poriadku. 

 Rada školy odporúčala zriaďovateľovi schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2014/2015.  

 Rada školy na 3. zasadnutí v plnom rozsahu súhlasila so žiadosťou riaditeľa školy a Rady zamestnancov školy 

- podporila jednozmennú prevádzku školy od 1.9.2016, výdajňu teplej stravy v budove školy. 

 

Práca metodických orgánov: 

 

Vyhodnotenie činnosti metodického združenia pre I. stupeň ZŠ 

Metodické združenie  v školskom roku 2015/2016 pracovalo v tomto zložení: 

Vedúca MZ: Mgr. Ildikó Knap  

Členovia:   

1. Emőke Bányász                               

2. Mgr. Petronella Bartóková              

3. Mgr. Marcela Bujňáková                                  

4. Lenke Dezső                                              

5. Mgr. Judita Dittelová                                  

6. Mgr. Erika Eleková                        

7. Mgr. Zuzana Fazekašová                    

8. Mgr. Andrea Halászová                     

9. Mgr. Tünde Kelemenová                    

10. Mgr. Mária Kinyiková                    

11. Ing. Zoltán Kispéri                                                    

12. Mgr. Ildikó Knap                                      

13. Mgr. Éva Kovács                            

14. Mgr. Ildikó Sz. Nagy                                      

15. Hajnalka Nagy                                

16. Mgr. Ľudovít Orbán                        

17. PaedDr. Andrea Papp                      .   

18. PaedDr. Magdaléna Polcová                             

19. Mgr. Andrea Sirgely                          

20. Tímea Šimková                               .             

21. Mgr. Judita Vaňová                             

22. PaedDr. Andrea Zajdeková             

23. Mgr. Beáta Zboraiová                        

 

Pedagogickí asistenti: 

24. Beáta Dobos                                        

25. Roland Képeš                                       

26. Sylvia Királyová                              

27. Monika Škovrunská                           

28. Alžbeta Tóthová                                
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Metodické zasadnutie sa uskutočnilo 6 krát. Cieľom  činnosti  MZ bolo zvyšovanie odborno-metodického prístupu 

v edukačnom procese, uplatnenie humanizácie výchovy a vzdelávania dodržiavaním deklarácie práv dieťaťa, 

vypracovanie inovovaného školského vzdelávacieho programu vo všetkých predmetoch. 

Hlavným obsahom činnosti MZ bolo prerokovanie otázok edukačnej činnosti v súlade s učebnými osnovami a 

tematicko výchovno-vzdelávacími plánmi, ich následné uplatnenie a efektívne využitie vo  výchovno-vzdelávacom 

procese. Všetci učitelia sa snažili, aby žiaci osvojili poznatky, zručnosti, spôsobilosti, návyky a dokázali ich uplatniť 

v praktickom živote s čo najväčšou mierou samostatnosti a nezávislosti.    

Členovia MZ sa riadili podľa plánu práce školy,  plánu MZ,  štátneho vzdelávacieho programu a školského 

vzdelávacieho programu, učebných osnov pre základné školy a pedagogicko-organizačných pokynov. 

 

Analýza úspešnosti žiakov 

Na I. stupni je spolu 296 žiakov, z toho 30 žiakov s poruchami učenia a 21 žiakov s ĽMR, ktorí postupujú podľa 

IVVP. IVVP pre dosiahnutie stanoveného cieľa sú individuálne prispôsobené pre potreby každého žiaka s 

prihliadnutím na jeho schopnosti, poruchy učenia a druh postihnutia. 

Vyučovanie maďarského jazyka a literatúry je základom celého vzdelávania a výchovy. Zvládnutie výchovno-

vzdelávacích úloh maďarského jazyka a literatúry je predpokladom na splnenie úloh ďalších vyučovacích 

predmetov. Práve preto, vyučujúci viedli žiakov zrozumiteľne sa vyjadrovať ústnou  a písomnou formou spisovného 

jazyka, správnemu a dôslednému hlasnému čítaniu a čítaniu s porozumením. Značná pozornosť bola zameraná 

na zvukovú rovinu jazyka a pravopis, významovú rovinu, tvarovú rovinu, skladobnú rovinu, technike čítania. Okrem 

učebnice  čítania využívali aj rozprávkové knihy a detské časopisy.  

Vyučovanie slovenského jazyka a slovenskej literatúry žiakov je základom osvojenia si slovenského jazyka, 

ako štátneho jazyka pre plynulú komunikáciu a porozumenie. Nevyhnutnú pozornosť učitelia venovali komunikácii, 

rozvoju slovnej zásoby v slovenskom jazyku a gramatickým pravidlám slovenského pravopisu.  

V matematike učitelia veľký význam kládli oboznámeniu sa s podstatou počtových výkonov – sčítania, odčítania, 

násobenia a delenia s prirodzenými číslami. Nevyhnutnou súčasťou je porovnávanie čísel, riešenie slovných úloh, 

číselný obor prirodzených čísel. Z geometrie žiaci osvojili geometrické útvary, nadobudli meracie a rysovacie 

zručnosti  a rozvíjali časovú a priestorovú predstavivosť.  

V prírodovedných predmetoch - prvouka, prírodoveda a vlastiveda učitelia podporovali  pozornosť  pochopeniu 

a nadobudnutiu vedomostí o živej a neživej prírode, o nevyhnutnosti chrániť prírodu, poznaniu svojho okolia, 

regiónu a svojej vlasti. Významnú úlohu kládli orientácii sa na mape a vyhľadávaniu. Obsah učiva o ľudskom tele, 

o potrebe osobnej hygieny a životosprávy je pre žiakov veľmi zaujímavá a prospešná. Žiaci I. stupňa prírodovedné 

predmety majú veľmi radi, nakoľko dostávajú nové a zaujímavé informácie, ktoré sú pre nich z hľadiska učen ia 

motivujúce.  

Výchovné predmety - informatická výchova, etická výchova, pracovná výchova, hudobná výchova, výtvarná 

výchova a telesná výchova u žiakov vyvolávajú pozitívne morálne správanie, etický postoj a prosociálne správanie, 
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estetický zážitok, kladný vzťah k práci a pozitívny význam športu pre svoje zdravie. Všetky výchovné predmety žiaci 

obľubujú, aktívne sa zapájajú do vyučovacieho procesu, nakoľko na týchto vyučovacích hodinách sa dokážu 

celkovo prejaviť psychomotoricky, hudobným talentom, výtvarným nadaním a v rámci aktivít úlohy riešia hravou 

formou. Produkty výtvarných a pracovných činností žiakov sú obohatené o prácu s prírodnými a netradičnými 

materiálmi. 

Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu bolo vzbudiť záujem žiakov o učenie, aktivizovať žiakov, rozvíjať kľúčové 

kompetencie. Pozornosť učitelia upriamili na  najvšestrannejšie rozvíjanie a podporovanie ich personalizácie so 

súčasným rešpektovaním ich zvláštností a osobitostí. Pre rozvíjanie osobnosti žiakov učitelia význam kládli k 

podnecovaniu žiakov k učeniu, získaniu záujmu o poznávanie nového, k aktivizáicii žiakov a  k sebahodnoteniu. 

Pre vedenie školy dňa 19. 02. 2016 bola vypracovaná správa: Žiadosť na zabezpečenie dopoludňajšieho 

vyučovania pre všetkých žiakov školy. 

 

Počas školského roka sa uskutočnili tieto aktivity a úlohy: 

 príprava didaktických prostriedkov pre edukačný proces, 

 vypracovanie inovovaného ŠkVP, 

 výstava  jesenných prác, 

 „Mikulášske posedenie“- 04. 12. 2015, 

 „Vianoce prichádzajú“- 18. 12. 2015, 

 „ Fašiangy“- 12. 02. 2016, 

 „Moja najobľúbenejšia kniha“,  

 Výstava veľkonočných prác, 

 Deň narcisov - 15. 04. 2016, 

 Deň matiek, 

 recitačná súťaž.  

 

Aktivity pri príležitosti významných svetových dní boli uskutočnené formou prezentácií s praktickými prevedeniami 

a ukážkami, ktoré žiakov aktivizovali k zapájaniu sa do hravej činnosti. Pre rozvíjanie schopností, zručností a 

tvorivosti žiakov pravidelne sa uskutočňovali aktivity rozvíjajúce kreativitu žiakov na báze  ukážky pracovných 

činností, ktoré môžu využívať v každodennom živote - tvorivé dielne.  

Na škole pracovali koordinátori, ktorí sa venovali drogovej prevencie, finančnej gramotnosti, environmentálnej 

výchove, dopravnej výchove, výchove k manželstvu a rodičovstvu, pre výzdobu interiéru školy a IKT a 

elektronickému testovaniu. Nevyhnutnou úlohou koordinátorov bolo priblížiť dané obsahy žiakom tak, aby 

nadobudnuté vedomosti dokázali aplikovať v každodennom živote. Každú aktivitu koordinátori priblížili žiakom 

formou prezentácie, prostredníctvom ktorej žiaci pochopili význam a dôležitosť prístupu prevencie v týchto 

oblastiach.  
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Učitelia sa priebežne zúčastňovali odborných seminárov, školení organizované vedením školy, metodicko-

pedagogickým centrom Prešov, regionálnym pracoviskom Košice. 

Pri hodnotení žiakov sa  postupovalo  podľa metodického pokynu č. 22/2011 a príloh č. 1 a č. 2 k metodickému 

pokynu. Preverovanie vedomostí žiakov sa uskutočňovalo ústnou a písomnou formou, individuálne, skupinovo a 

frontálne. Pozornosť venovali pochvalám, ktoré žiakov povzbudzujú, vedú ich k lepšej školskej úspešnosti a zvyšujú 

ich sebavedomie. 

V nasledujúcom školskom roku navrhujeme rozšíriť aktivity v prospech rozvíjania osobitostí a kľúčových 

kompetencií žiakov. Uskutočnenými aktivitami podporíme aktivitu  žiakov k učeniu, k manuálnym činnostiam a k 

športu.  

Silnou stránkou členov metodického združenia je pozitívna kooperácia, dobré pracovné vzťahy, podpora a pomoc 

od vedenia školy. 

 

Vyhodnotenie činnosti PK cudzích jazykov: AJ, NJ 

Vedúca PK: Mgr. Marcela Bujňáková 

Predmetová komisia sa stretla na 5 zasadnutiach, na ktorých pracovala podľa pripraveného plánu aktualizovaného 

podľa potrieb a situácie. 

PK cudzích jazykov v školskom roku 2015/2016  pracovala na úlohách, ktoré si vytýčila na svojom prvom zasadnutí. 

Všetci členovia PK sa podieľali na plnení úloh vyplývajúcich zo školského vzdelávacieho programu, z plánu práce 

školy, plánu práce PK ako aj z ich vlastných úloh, ktoré si na tento školský rok vytýčili. 

Vyučovanie cudzích jazykov prebiehalo podľa učebných osnov a na každom  zasadnutí vyučujúci skonštatovali, že 

nie je výrazné zaostávanie. 

Cudzie jazyky sa učia aj individuálne začlenení žiaci a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Niektorí zo žiakov so zdravotným znevýhodnením sú od štúdia jazykov oslobodení úplne: žiaci s mentálnym 

postihnutím sa cudzí jazyk neučia. Ostatní sú klasifikovaní alebo hodnotení slovne. 

Na druhom stupni ZŠ z príslušných predmetov sa vzdeláva 16 integrovaných žiakov podľa IVVP, na základe 

odporúčania CPPPaP a CŠŠP. Vzdelávali sa so zohľadnením ich špeciálno-pedagogických potrieb.  

Žiaci 5 ročníka mohli v septembri a v novembri zažiť netradičnú vyučovaciu hodinu vďaka projektu EnglishOne.  

Zasadnutia: 

1. Zasadnutie: prejednanie návrhu plánu práce PK, odovzdanie inovovaných učebných osnov pre 5. roč. ZŠ z 

jednotlivých predmetov, prejednanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov na rok 2015/2016, prijatie kritérií 

hodnotenia, školské a mimoškolské aktivity na šk. rok 2015/2016, vstupné pedagogické pozorovania individuálne 

začlenených žiakov. 

2. Zasadnutie: vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.štvrťrok, motivácia na hodinách CJ, 

netradičná vyučovacia hodina vďaka projektu EnglishOne, hodnotenie úspešnosti individuálne začlenených žiakov. 
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3. Zasadnutie: analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.polrok, motivácia na hodinách CJ, vyhodnotenie 

výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3.štvrťrok, rozdelenie pracovných úloh členom PK na druhý polrok,   

hodnotenie úspešnosti individuálne začlenených žiakov. 

4. Zasadnutie: vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.štvrťrok, motivácia na hodinách CJ, 

hodnotenie úspešnosti individuálne začlenených žiakov. 

5. Zasadnutie: vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2.polrok, hodnotenie výsledkov individuálne 

začlenených žiakov, vyhodnotenie činnosti PK za školský rok 2015/2016. 

 

Vedomostná úroveň žiakov: 
 Anglický jazyk Anglický jazyk Nemecký jazyk Nemecký jazyk 

 I.polrok II.polrok I.polrok II.polrok 

III.A 3,5 3,19 - - 

III.B 3,4 3,3 - - 

III.C 3,6 3,5 - - 

IV. A 3,38 3,33 - - 

V. A 3,59 3,44 - - 

V. B 2,8 2,8 - - 

VI. A 3,26 3,58 3,37 3,42 

VI. B 4,5 3,9 3,5 3,8 

VII.A 3,8 3,93 3,4 3,56 

VII.B 4,67 3,87 4,07 3,93 

VIII. A 3,1 3,2 3,0 3,1 

 

Vyhodnotenie činnosti práce PK jazykových predmetov: SJSL, MJL 

Vedúca PK: Mgr. Eva Orbánová 

PK zasadalo v tomto zložení:   

Mgr. Beáta Zboraiová 

Mgr. Tünde Kelemenová 

Rácz Erzsébet 

Mgr. Marcela Bujňáková 

Mgr. Elena Fialková 

 

Zasadnutie PK v šk. roku 2015/2016 sa uskutočnilo 5 krát. 

Cieľom práce PK bolo zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, pestovať v žiakoch lásku a aktívny vzťah k 

maďarskému a slovenskému jazyku ako najvzácnejšej národnej hodnote. 

PK usmerňovala a koordinovala činnosť učiteľov SJSL, MJL s cieľom zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov. Z toho 

dôvodu učitelia vo vyučovacom procese uplatňovali aktivizujúce metódy, aby u žiakov vzbudili záujem o učenie a 

motivačnými metódami prispeli k ich lepšej úspešnosti. 

 

Analýza úspešnosti žiakov: 

MJL 
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Na našej škole výchovno-vzdelávacia činnosť v rámci predmetu MJL je základom celého vzdelávania a výchovy. 

Vyučujúci viedli žiakov vyjadrovať sa, ústnou a písomnou formou spisovného jazyka, správnemu čítaniu s 

porozumením. Veľký dôraz kládli na pravopis, na rozšírenie slovnej zásoby, slohové práce. Na hodinách čítali 

rozprávky, povesti, poviedky a využívali aj detské časopisy. V 5. roč. máme dve veľmi nadané žiačky, ktoré 

reprezentovali našu školu na rôznych recitačných súťažiach s veľkým úspechom. Žiaci, ktorí majú problémy s 

komunikáciou, interakciou a sebavyjadrením brzdia výchovno-vzdelávací proces. Títo žiaci majú aj k čítaniu 

výraznú nechuť - do čítania ich treba vyslovene nútiť. U takých žiakoch pramení odpor k čítaniu vlastne z ich 

ťažkostí a keďže sami nedokážu prekonať ťažkosti v čítaní, čítajú neradi a málo, tým sa ešte viac prehlbujú ich 

nedostatky v čítaní a písaní.  

Dosiahnuté výsledky: 

 Okresné kolo recitačnej súťaže: Viszlai Anna Rozália dosiahla 1. miesto v zlatom pásme, Miškey Anna sa 

umiestnila na 2. mieste v striebornom pásme   

 Krajské kolo recitačnej súťaže: Viszlai Anna Rozália sa umiestnila na prvom mieste 

 Na celoslovenskom kole recitačnej súťaže: Viszlai Anna Rozália obsadila 2. miesto 

 V Kazincbarcike na recitačnej súťaži Egressy Béni Viszlai Anna Rozália obsadila 2. miesto a Miškey Anna 3. 

miesto. V súťaží písaní básní v Kazincbarcike Viszlai Anna Rozália sa umiestnila na 1. mieste a  Miškey Anna 

na 2. mieste. 

Nadobudnuté vedomosti z MJL sú pre žiakov základom pre osvojenie poznatkov z ostatných vyučovacích 

predmetov. 

 

SJSL 

Učitelia v rámci predmetu SJSL kládli veľký dôraz komunikačným témam a konverzácii. Nevyhnutnou súčasťou 

bolo venovať sa čítaniu s porozumením, nakoľko väčšina žiakov nerozumie prečítanému textu.  

U väčšiny žiakov sa prejavuje problém s pravopisom, gramatickými pravidlami. Aj napriek tomu, že žiaci ovládajú 

teoretickú rovinu gramatických pravidiel po praktickej rovine nedokážu osvojené a získané vedomosti uplatniť pri 

riešení praktických úloh. 

V slohovej zložke žiaci rozvíjajú slovnú zásobu, ktorá je u nich veľmi slabá. Konverzáciou žiaci rozvíjajú 

komunikačné kľúčové kompetencie, ktoré sú potrebné v každodennom živote. Témy slohových prác vyučujúci 

vyberajú žiakom primerane schopnostiam a vedomostiam. V prípade, keď je žiak veľmi slabý, učiteľ využíva metódu 

individuálneho prístupu. 

Na základe skonštatovaní vyučujúcich dôležitou metódou u týchto žiakov je metóda sústavného opakovania a 

utvrdzovania prebraného učiva. 

Príprava domácej úlohy u väčšiny žiakov absentuje. Výnimočné prípady, keď žiaci napíšu domáce úlohy sú 

ojedinelé, ale je potrebné zdôrazniť, že u týchto žiakov je vedomostná úroveň lepšia a školská úspešnosť je pre 

nich motivujúca. 
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Vyučujúci sa snažili žiakov zapojiť do rôznych školských aktivít a súťaží, kde mohli preukázať nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti. Žiaci veľmi radi pracovali s rozprávkovými, poviedkovými a náučnými knihami, slovníkmi, 

encyklopédiami a rôznymi časopismi. Metódy práce s uvedenými knihami žiaci radi využívajú, nakoľko sa im 

dostávajú zaujímavé informácie z viacerých oblastí života. 

 

Počas školského roka sa uskutočnili tieto aktivity a úlohy: 

 Vypracovanie inovovaných učebných osnov podľa IŠVP pre 5.-9. roč. ZŠ zo SJSL, MJL 

 Návšteva mestskej a školskej knižnice 

 Recyklácia separovaného odpadu - zhotovenie výrobkov - 22. apríla 2016   

 Deň narcisov - 15. 04. 2016 

 Deň detí - 2. 6. 2016 

 Recitačná súťaž v maď. jazyku  

Na 2. stupni ZŠ sa vzdeláva 14 individuálne začlenených žiakov s IVVP, 2 žiaci postupujú podľa IVVP pre 

mimoriadne nadaných žiakov.  

Členovia PK viedli žiakov k samostatnosti, rozvíjaniu tvorivosti a k správnej i slušnej komunikácii. 

Vedomostná úroveň: 
 V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A 

 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

MJL 3,6 3,3 3,0 2,7 3,3 3,3 4,4 3,8 4,0  3,2 3,7 3,3 3,3 

SJL 3,5 3,2 3,2 3,0 3,4 3,5 3,8 3,8 3,4  3,7 3,6 3,0 3,2 

 
                     

Vyhodnotenie činnosti práce PK  prírodovedných predmetov: FYZ, BIO, CHEM, MAT, INF 

Vedúca PK: Mgr. Elena Fialková 

V priebehu školského roka sa uskutočnilo 5 zasadnutí  -  podľa plánu práce PK. Analýza vyučovacích výsledkov 

žiakov  z jednotlivých predmetov  bola prediskutovaná na jednotlivých zasadnutiach PK a na zasadnutiach 

pedagogickej rady (priemery  známok z jednotlivých predmetov neuvádzam). Vyhodnotili sa aj výsledky  súťaží, 

akcií so zameraním na rozvoj osobnosti žiakov, organizovaných stretnutí, exkurzií i výstav. Vypracované  IŠVP pre 

5.- 9. roč. ZŠ boli odovzdané vedeniu školy podľa predpísaného harmonogramu. Podľa platných učebných osnov 

boli vypracované aj TVVP, do ktorých sa zapracovali prierezové témy zo štátneho a školského vzdelávacieho 

programu. Projektové aktivity boli realizované plánovane pod dohľadom menovaných  koordinátorov.  

 

Metodika práce:  

 uskutočnila sa dôsledná realizácia UO v jednotlivých ročníkoch v súlade s požiadavkami vzdelávacích 

štandardov s rešpektovaním potrieb žiakov a diagnostikovanie VVP  

 počas školského roka sa vytvárali podmienky individuálneho prístupu k žiakom v učení, využívanie IKT vo 

vyučovaní, používali sa pracovné materiály - testy, prac. listy, nahrávky , projekty, skupinová práca, rozvoj 
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kritického myslenia, životných zručností a dodržiavanie pravidiel, uplatňovalo sa pozitívne hodnotenie žiakov, 

využívalo sa sebahodnotenie, rozvíjal sa vzťah k prírode a zákonom fyzikálnym, pokračovalo sa v realizácii a 

skvalitňovaní environmentálnej výchovy 

 vhodne zvolenými príkladmi, rozhovorom sa viedli  žiaci k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu, žiaci  boli 

vedení k riešeniu problémov, ako predchádzať všetkým formám diskriminácie, antisemitizmu i prejavu 

intolerancie 

 žiakom so špeciálnymi vých. potrebami pomohla i aktívna spolupráca s výchovnou poradkyňou, špeciálnou 

pedagogičkou, psychologičkou a lekárkou  

Vyučujúci dodržiavali UO a plnenie TVVP s prihliadnutím na schopnosti žiakov, veľká pozornosť sa venovala aj 

nadaným žiakom. Podľa plánu kontinuálneho vzdelávania sa učitelia zúčastnili odborných seminárov a školení, 

informácie využívajú v pedagogickej praxi. Veľký význam má vzájomná výmena informácií a skúseností hlavne pri 

riešení problémových situácií. Dohľad nad začínajúcimi učiteľmi do ukončenia adaptačného vzdelávania. 

Preverovanie vedomostí prebiehalo  ústnou aj písomnou formou a hodnotenia sa zapisovali do dokumentácie. 

Zadané projekty a aktivita žiakov  na hodinách sa hodnotili tiež. Hospitačná činnosť prebiehala priebežne /vedením 

školy/ , vzájomné návštevy učiteľov na hodinách podľa dohody. 

 

Počas školského roka sa uskutočnilo viac projektových aktivít: 

 Rozvíjanie vedomostí žiakov s dôrazom na zdravú výživu, prevencia zdravia, prevencie HIV/AIDS, prvá pomoc  

pri záchrane života. 

 Rozvoj  environmentálnej výchovy  s aktívnou účasťou žiakov. 

 Testovanie 5 z matematiky, Pytagoriáda 5 , Zrínyi matematická súťaž - triedne kolo 7.roč. 

 Ochrana detských práv - beseda. 

 Zvyšovanie finančnej gramotnosti - návštevy banky, poisťovne,/riešenie úloh zo života. 

 Exkurzie: návšteva technického múzea, botanickej záhrady, meranie v prírode - školský areál. 

 Recyklácia separovaného odpadu spojená s výstavou prác. 

 Starostlivosť žiakov o zeleň a kvety na školskom dvore (6.A). 

 Neustála podpora  a starostlivosť o žiakov školy prebieha (triedny  učiteľ, vyučujúci ,vedenie školy). 

 

Vyhodnotenie činnosti práce PK spoločenskovedných predmetov: GEO, DEJ, OBN, TCH 

Vedúca PK: Mgr. Beáta Zboraiová 

Zasadnutie PK v šk. roku 2015-2016 sa uskutočnilo 5x. 

1. zasadnutie: Analýza práce PK spoločenskovedných predmetov v šk. roku 2014/2015. Návrh a schválenie plánu 

PK spoločenskovedných predmetov na šk. rok 2015/2016. Zloženie PK v šk. r. 2015/2016. Plán profesijného rastu 

členov PK. Učebnice v jednotlivých predmetoch. Hodnotenie a klasifikácia žiakov v jednotlivých 
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spoločenskovedných predmetoch.  Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. r. 2015/2016. Vypracovanie 

inovovaných učebných osnov. 

2. zasadnutie: Príprava súťaží. Plán práce jednotlivých spoločensko-vedných predmetov. Úlohy vyplývajúce z plánu 

práce školy v šk. r. 2015/2016. Plán vzájomných hospitácií. 

3. zasadnutie: Analýza výchovno-vzdelávacej práce spoločensko-vedných predmetov v I. polroku šk. roka 

2015/2016. Priebežné hodnotenie aktivít uskutočnených v I. polroku šk. roka 2015/2016. Starostlivosť o nadaných, 

talentovaných a integrovaných žiakov. Práca so začlenenými žiakmi na vyučovacích hodinách spoločenskovedných 

predmetov. Využitie prvkov environmentálnej výchovy na vyučovacích hodinách.  

4. zasadnutie: Exkurzie a školské výlety s vlastivedným zameraním. Skúsenosti s realizáciou ŠkVP, aktuálne 

problémy v rámci vyučovania jednotlivých predmetov a v celkovej výchovno-vzdelávacej práci školy. Koordinácia 

medzipredmetových vzťahov vo výučbe príbuzných predmetov. Podnety a návrhy členov PK v nasledujúcom 

školskom roku. 

5. zasadnutie: vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2.polrok, hodnotenie výsledkov individuálne 

začlenených žiakov, vyhodnotenie činnosti PK za školský rok 2015/2016. 

Aktivity výchovných predmetov - Exkurzie: 

 SteelPark Košice: Kreatívna fabrika - 27.10.2015 

 Hvezdáreň Medzev: Netradičná hodina fyziky - 9.11.2015 

 Návšteva Galérie KCÚBaR: výstava diel Noémi Rácz - 28.4.2016 

 Návšteva Technického múzea Košice - 20.5.2016 (Medzinárodný deň múzeí) 

 Náučná exkurzia do Košíc ku Dňu detí - 2.6.2016 

 Náučná exkurzia do Budapešti - 23.6.-26.6.2016 

 

Vyhodnotenie činnosti práce PK výchovných predmetov ETV, HUV, TSV a  VYV 

Zasadnutie PK v šk. roku 2015-2016 sa uskutočnilo 5x. 

PK zasadalo v tomto zložení:   

Vedúca PK: PaedDr. Andrea Zajdeková  

Členovia PK: 

Ing. Zoltán Kispéri     

Ing. Tibor Viszlai     

Mgr. Eva Orbánová   

Mgr. Beáta Zboraiová    

RNDR. Ildikó Ötvösová 

 

Cieľom práce PK bolo: 

 zvýšiť kvalitu  výchovno-vzdelávacieho procesu, 
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 pestovať v žiakoch lásku a aktívny vzťah k spoločenskovedným predmetom, 

 viesť žiakov k samostatnosti a rozvíjaniu tvorivosti. 

 

Plán práce PK vychádzal v roku 2015/2016 z: 

 pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 2015/2016,  

 štátneho vzdelávacieho programu, 

 školského vzdelávacieho programu, 

 plánu práce školy na školský rok 2015/2016, 

 učebných osnov, 

 školského poriadku, 

 projektov realizovaných pod dohľadom jednotlivých koordinátorov.  

 

Vo výchovno-vyučovacom procese učitelia využívali medzipredmetové vzťahy, predovšetkým s občianskou, etickou 

výchovou, výtvarnou výchovou a telesnou výchovou. Zefektívniť prácu učiteľov, ale zároveň venovať pozornosť aj 

nadaným a talentovaným žiakom, ktorí sa zapájali do športových, výtvarných a hudobných súťaží.  

 

Úlohy pre vyučujúcich boli: 

 Dodržiavať UO v jednotlivých ročníkoch a plnenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov, prebrať 

základné učivo v plnej miere s prihliadnutím na schopnosti žiakov. 

 Pri tvorbe TVVP prihliadať na výchovno-vzdelávacie výsledky triedy a schopnosti žiakov.  

 Koordinovať tvorbu ročníkových projektov.  

 Rozvíjať u žiakov kritické myslenie.  

 Aktívne využívať skupinovú prácu. 

 Cielene pracovať so žiakmi na rozvoji životných zručností a celoživotných pravidiel.  

 Uplatňovať prvky pozitívneho hodnotenia.  

 Aktívne využívať sebahodnotenie žiakov.  

 

Profesijný rast vyučujúcich  

Učitelia sa zúčastnili odborných seminárov a školení podľa plánu kontinuálneho vzdelávania. Informácie z neho 

využívali v pedagogickej praxi.  

Využívali dostupné pomôcky na vyučovaní, motivovať žiakov a snažiť sa vybudovať kladný vzťah k daným 

predmetom, využívať metódy problémového skupinové vyučovania, vyučovania s podporou IKT, tvoriť metodické 

materiály, učebné pomôcky, metodické listy pre žiakov pri organizovaní exkurzií.  

 

Výchovno- vzdelávací proces  
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Vypracovanie IŠkVP pre 1. a 9. ročník ZŠ: 

 Učitelia spoločenskovedných predmetov vypracovali inovované učebné osnovy. 

 

Aktivity výchovných predmetov (účasti na súťažiach): 

 Družobný futbalový zápas pre žiakov školy - 27.1.2016 

 Futbalový turnaj V. Kossuth Kupa v Rožňave - 15.3.2016, 3. miesto 

 Futbalový turnaj I. Szepsi Csombor Márton Kupa v Moldave nad Bodvou - 29.4.2016, 1. miesto 

 Futbalový turnaj ku Dňu detí, organizovaný MKÚ Moldava nad Bodvou - 5.6.2016, 1. miesto 

 Študentská olympiáda: mini futbal - 6.6.2016, 2. miesto 

 

Aktivity výchovných predmetov (celoškolské): 

 Recyklácia separovaného odpadu.  

 Zdravé komunity. 

 Svetový deň rakoviny. 

 Svetový deň chorých. 

 Svetový deň vody. 

 Medzinárodný deň Rómov. 

 Deň Zeme. 

 Deň narcisov - deň boja proti rakovine. 

 "Jasovský zlatý slávik 2016". 

 

Vedomostná úroveň: 
 V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A 

 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

ETV 1,00 1,67 1,00 1,77 1,00 1,4 1,00 2,2 1,00 1,06 1,06 1,17 1,00 1,52 

VYV 1,95 1,83 1,8 2,04 1,5 2,4 1,27 2,33 2,00 1,82 1,17 1,39 1,65 1,95 

HUV 1,68 1,67 1,8 2,15 1,3 1,45 1,8 2,2 1,37 1,35 2,06 1,83 1,26 1,52 

TSV 1,00 1,47 1,00 1,23 2,44 1,75 2,22 2,6 1,47 1,53 1,6 1,82 1,09 1,25 

 

 

Správa o hospodárení za rok 2015 
Zúčtovanie prostriedkov so zriaďovateľom za rok 2015 
                          v eurách na dve desatinné miesta    

  Suma poskytnutých  Suma skutočne Rozdiel Dátum  

Finančné prostriedky  finančných  použitých finančných (stĺ.1-stĺp.2) vrátenia 

  prostriedkov prostriedkov  vratka nepoužitej    

  v roku 2015 k 31.12.2015 dotácie   

  1 2 3 4 

A. Bežné výdavky spolu 1 052 273,98 1 052 252,99 20,99   

z toho:         

1. Prenesené kompetencie spolu 1 031 551,56 1 031 551,56 0,00   

z toho:          
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a) normatívne výdavky spolu 977 515,40 977 515,40 0,00   

z toho: osobné náklady  832 299,40 832 299,40 0,00   

            prevádzkové náklady 145 216,00 145 216,00 0,00   

b) nenormatívne výdavky spolu 54 036,16 54 036,16 0,00   

z toho: vzdelávacie poukazy 15 414,00 15 414,00 0,00   

            dopravné 3 448,17 3 448,17 0,00   

            odchodné 2 799,00 2 799,00 0,00   

            asistent učiteľa 0,00 0,00 0,00   

            mimoriadne výsledky práce 0,00 0,00 0,00   

            príspevok na žiakov so SZP* 30 705,00 30 705,00 0,00   

            príspevok na učebnice 1 669,99 1 669,99 0,00   

            havárie 0,00 0,00 0,00   

2. Originálne kompetencie spolu 8 709,00 8 709,00 0,00   

z toho: školský klub 8 709,00 8 709,00 0,00   

           školská jedáleň 0,00 0,00 0,00   

           školské športové stredisko 0,00 0,00 0,00   

  0,00 0,00 0,00   

3. ÚPSVaR spolu 0,00 0,00 0,00   

z toho: dotácia na podporu výchovy k:         

       stravovacím návykom dieťaťa 0,00 0,00 0,00   

     plneniu školských povinností dieťaťa 0,00 0,00 0,00   

4. Ostatné dotácie spolu 12 013,42 11 992,43 20,99   

z toho: bežné výdavky - havárie PK 0,00 0,00 0,00   

           bežné výdavky - havárie OK 0,00 0,00 0,00   

           vlastné príjmy 12 013,42 11 992,43 20,99   

bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť 0,00 0,00 0,00   

           bežné výdavky -  0,00 0,00 0,00   

  0,00 0,00 0,00   

B. Kapitálové výdavky spolu 0,00 0,00 0,00   

z toho: kapitálové výdavky - havárie PK  0,00 0,00 0,00   

            kapitálové výdavky - havárie OK 0,00 0,00 0,00   

       kapitálové výdavky od zriaď. na PK  0,00 0,00 0,00   

       kapitálové výdavky od zriaď. na OK  0,00 0,00 0,00   

  0,00 0,00 0,00   

Dotácie celkom (A + B) 1 052 273,98 1 052 252,99 20,99   

     

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne  

znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.    

     

Vypracovala: Drágaová Tímea     

 
 
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2015/2016 prerokovaná Pedagogickou radou školy, dňa 1. 07. 2016 
 
 
Zapisovateľ zápisnice: Mgr. Elena Fialková  
 
 
Vyjadrenie Rady školy k predkladanej správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2015/2016, dňa 30.08.2016: 
Rada školy odporúča na schválenie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2015/2016.  
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Predseda Rady školy: RNDr.Ötvösová Ildikó  
 
Správa predkladaná na schválenie MÚ Moldava nad Bodvou, dňa 02.09.2016 
 
Správa zverejnená na internetovej stránke školy, dňa 02.09.2016 
 
 
 

                                                                                      PaedDr. Andrea Papp 
                                                                                        riaditeľka školy 

 


