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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 
Ányosa Jedlika s vyučovacím jazykom maďarským Zemné, Školská 845   

za školský rok 2016/2017 
 
 

Predkladá:  
 
Mgr. Lóthiová Blanka 
riaditeľka školy 
 
 
 
 Prerokované na pedagogickej rade školy  
 dňa 19.9.2017 
 
 Vyjadrenie rady školy: 
 Rada školy odporúča zriaditeľovi 
 
 s c h v á l i ť 
 
 Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno- 
 vzdelávacej činnosti ZŠ Ányosa Jedlika s VJM 
                                                                       Zemné za školský rok 2016/2017 
 
 ……………………………. 
 Predseda Rady školy pri ZŠ Ányosa Jedlika  
                                                                       s VJM Zemné  
 
 Stanovisko zriaďovateľa: 
 
 obec   Zemné 
 
 s c h v a ľ u j e  -  n e s c h v a ľ u j  e 
 
 Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-            
                                                                       vzdelávacej činnosti ZŠ Ányosa Jedlika S VJM  
                                                                       Zemné za školský rok 2016/2017 
 
 
 
 …………………….. 
 János Bób, Ing.  
 Starosta obce 
 
 
 
Vypracovali: 
 Mgr. Blanka Lóthiová, riaditeľka školy  
 Mgr. Ildikó Belokostolská, zástupkyňa riaditeľky školy 
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Východiská a podklady:  
Správa je vypracovaná v zmysle:  
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.  
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  
3. Koncepcia školy na roky 2016/2017  
4. Plán práce školy na školský rok 2016/2017  
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 
komisií.  
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Základné identifikačné údaje o škole: 

 

 
   

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 

Členovia  Školskej rady pri ZŠ Ányosa Jedlika sVJM v Zemnom 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada školy pri ZŠ Ányosa Jedlika s VJM Zemné 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. 
 
 

Štatistické údaje o škole k 30. 6. 2017 
 

Stav zamestnancov 
 
 
 

 
 

Pedagogickí zamestnanci 
 

1. Názov školy: Základná škola Ányosa Jedlika s vyučocvacím jazykom 
maďarským 

2. Adresa školy: Školská 845, 941 22  Zemné 
3.  telefónne číslo: 035/6476114 mobilné: 0918/894888 
4. Internetová adresa: zs.jedlik@gmail.com 
5. Webová stránka: www.zsjedlik.edupage.org 

6. Zriaďovateľ: Obec Zemné 
7. Riaditeľ školy: Mgr. Blanka Lóthiová 
8.  Zástupca riaditeľa 

školy: 
Mgr. Ildikó Belokostolská 

9. Vyučovací jazyk. Maďarský 

P.č. Meno a priezvisko  Funkcia  Zvolený / delegovaný za  
1. Kocsisová Helena  obecné zastupiteľstvo 
2. Bombicz Roman  obecné zastupiteľstvo 
3. Farkas Patrik  obecné zastupiteľstvo 
4. Václaveková Mónika  obecné zastupiteľstvo 
5. Balogh Július  rodičov 
6. Illés Konrád  rodičov 
7. Mészáros Alexander  rodičov 
8.  Bombiczová Eleonóra  rodičov 
9.  Desatová Andrea, Mgr.  pedagogických zamestnancov 
10. Kaderábek Peter, Mgr.  pedagogických zamestnancov 
11. Takács Jaroslav  nepedagogických zamestnancov 

Pedagogickí 14 
Nepedagogickí  5 
Spolu 20 
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Vedenie školy Riaditeľka školy: Mgr. Blanka Lóthiová   
Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Ildikó Belokostolská 

I. stupeň PaedDr. Molnárová Zuzana, Bc.Szabóová Mária, Mgr.Desatová 
Andrea, Mgr. Oláh Magdaléna, Mgr. Illésová Anikó,  

II. stupeň Mgr. Tomová Serena,  Mgr. Illés Anita, Mgr. Kaderábek Péter, Mgr. 
Illésová Kristína 
Mgr. Lukácsová Helena,  

Vychovávateľka Vargová Eva  

Externí  Katechét: Mgr. Melegová Mária 
 
 

Nepedagogickí zamestnanci       
 

Hospodárska účtovníčka Bartalos Krisztína  
Školník – údržbár Takács Jaroslav 
Upratovačky Czigleová Eva, Takács Hajnalka 
Pomocný robotník Lakatos Jozef  (od 1.10.2016 - do 30.6.2018) 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Údaje o počte zapísaných žiakov  do 1. ročníka 
 
 

 
Počet 

zapísaných 
žiakov 

Z celkového počtu zapísaných 
Počet tried 

 
Triedy 

Spolu Dievčatá Chlapci Odklad 
Nezaškolení v 

MŠ 
Samostatné 

6 2 4 0 2 1 

 
 
 
 

Údaje o žiakoch 
 
 

Trieda Triedny učitel Počet žiakov Dievčatá Chlapci 
1.A Mgr. Oláh Magdaléna 10 6 4 
1.B PaedDr. Molnárová Zuzana 13 6 7 
2. Mgr. Illés Anikó 13 9 4 
3. Bc. Szabóová Mária 9 5 4 

4.A Mgr. Desatová Andrea 11 8 3 
4.B Mgr.  Illésová Kristína 12 6 6 
6. Mgr. Kaderábek Peter 12 5 7 
7. Mgr. Tomová Serena 7 2 5 
8. Mgr. Illés Anita 11 6       5 
9. Mgr. Belokostolská Ildikó             9 3 6 

Spolu:  107 56 51 
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Ročník Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integ-
rova-
ných 

 

Indivi-
duálne 
vzdelá-

vaní 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 
v ŠKD 

Pros-
peli Neprospeli Neklasif. 

1.A 1 10 0 0 

1 

5 8 0 2 
1.B 1 13 4 0 1 10 3 0 
2. 1 13 1 1 3 12 1 0 
3. 1 9 2 0 2 9 0 0 

4. A 1 11 3 0 3 11 0 0 
4. B 1 12 7 0 3 12 0 0 
6. 1 12 3 0 0 10 2 0 
7. 1 7 6 0 0 7 0 0 
8. 1 11 3 0  0 10 1 0 
9. 1 9 5 1  0 7 0 2 

Spolu 10 107 34 2 1 17 96 7 4 
         

 
Výsledky externých meraní  

 
Monitor 9 

 
 
 
 
 
 

 
1.6   Prospech žiakov podľa predmetov – 2. polrok šk. r. 2016/2017 
 
 

 

PREDMETY 

 Ročník - priemer známok Priemerný 
prospech 

 
2. 

 
3. 

 
4.A 

 
4.B 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 

 

Slovenský jazyk a slov. 
literatúra 

 
2,58 

 
2,28 1,87 2,1 3,00 3 2,375 3 2,53 

Vlastiveda 
  

2,42 1,62 2 3,33 - - - 2,34 

Matematika 
 

2,5 
 
2 2,25 2,3 2,66 2 3 3 2,46 

Prírodoveda-Prvouka 
 
2 

 
2,42 1,37 2 - - - - 1,95 

Maďarský jazyk a 
literatúra 

 
2,5 

 
2 2,25 2,6 2,77 3 2 3 2,51 

Cudzí jazyk - anglický 
  

2 1,87 3,3 2,88 3 2,5 3 2,65 

Trieda 
Počet 
test. 

žiakov 

Maď. 
jaz a lit. 
SR v % 

Maď. 
jaz.a lit. 

Trieda v % 

Slov.jaz.a 
lit. 

SR v % 

Slov.jaz.a 
lit. 

trieda v 

Matema 
tika 

SR v % 

Matema 
tika 

trieda 
 

9. 4 66,00 60,00 66,10 61,30 56,40 45,00 
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Cudzí jazyk - nemecký 
  

- - - - 3 2,10 3 2,70 

Dejepis 
  

- - - 2,55 4 1,60 2,75 2,73 

Geografia/Zemepis 
  

- - - 3,13 2 2,13 2,75 2,50 

Fyzika 
  

- - - 3,22 3 2,38 2,75 2,84 

Chémia 
  

- - - - 3 2,88 2,75 2,88 

Biológia/Prírodopis 
  

- - - 2,75 3 2,75 2,75 2,81 

Iné – Prac. 
vyučovanie/Technika 

  
- 1 - - 

1 
 

1,13 - 1,04 

Informatika 
  

1,57 1,25 2 2,11 2 1,13 1,5 1,65 

 
Hudobná výchova 

 
1,33 

 
1,14 1 1 1,22 1 - - 1,12 

Výtvarná 
výchova/Výchova 
umením 

 
1 

 
1,42 1 1 1,55 1 1,25 1,25 1,18 

Telesná a športová 
výchova 

 
1,08 

 
1 1 1 1,22 1 1 1,5 1,10 

Občianska náuka 
  

 - 1,55 1 1 1,75 1,33 

 
 

 

Základné informácie o výbere učebných plánov, učebných osnov, 
o hodnotiacich procesoch a klasifikácii žiakov 

 
V školskom roku 2016/2017 sme pracovali podľa učebných plánov:  

• 3., 4.A, a 4.B roč.: ISCED 1- vzdelávanie na primárnej úrovni, vypracované podľa ŠVP  
- Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. 
mája 2011 pod číslom 2011-7925/18857:1-915 ako súčasť štátneho vzdelávacieho 
programu pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom národnostných 
menšín, s platnosťou od 1. septembra 2011 a na to nadväzuje ŠkVP 

• 7., 8. a 9. roč.: ISCED 2 - vzdelávanie na nižšom sekundárnom stupni,  vypracované 
podľa ŠVP - Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej 
republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7925/18857:1-915 ako súčasť štátneho 
vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom 
národnostných menšín, s platnosťou od 1. septembra 2011 a na to nadväzuje ŠkVP. 

• 1.A, 1.B ročníky a 2.ročník: ISCED 1  -  vzdelávanie na primárnej úrovni, vypracované 
podľa inovovaného ŠVP - Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky dňa 6. 2.2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre základné 
školy s platnosťou od 1. 9. 2015 a na to nadväzuje ŠkVP 

• 5. a 6. ročník: ISCED 2 - vzdelávanie na nižšom sekundárnom stupni,  vypracované 
podľa inovovaného ŠVP -  Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
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Slovenskej republiky dňa 6. 2.2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre základné 
školy s platnosťou od 1. 9. 2015. a na to nadväzuje ŠkVP 

 
 
      Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením 
 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ročníkoch 3., 4., 
a v ročníkoch 7., 8., a 9. postupovali podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym 
postihnutým – Vzdelávací program ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu, schválilo 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. 
mája 2009. 
Žiaci so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami  v ročníkoch 1. a 2., a v ročníkoch 5. 
a 6. postupovali podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutým – 
Vzdelávací program ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu, schválilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-
14674/20270:9-10F0 splatnosťou od 1. 9. 2016. 
 

 
 ISCED 1 – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

 
 
 

Učebný plán 

Vzdelávacia oblasť Predmety 
Počet 
hodín 

1.ročník 

Počet 
hodín 

2.ročník 

Počet 
hodín 

3.ročník 

Počet 
hodín 

4.ročník 

Počet hodín za 
1.-4.ročník 
+ voliteľné 

hodiny 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a  
slovenská  literatúra 

5 5 5 6 21 

Maďarský jazyk 
a literatúra 

7 7 6 5 21 + 4 

Prvý cudzí jazyk - - 3 3 6 
Druhý cudzí jazyk - - - - - 

Príroda a spoločnosť 

Prírodoveda - 1 1 1 3 
Vlastiveda - 1 1 1 3 

Človek a svet práce - - - - - 
Pracovné vyučovanie - - - 1 1 

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 5 5 5 4 14 + 5 
Informatická výchova - 1 1 1 3 

Človek a hodnoty Etická výchova / 
Náboženská výchova 

- 1 1 1 4 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 2 1 1 1 4 
Hudobná výchova 1 1 1 1 4 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 2 2 8 

Spolu povinná časť  22 25 27 27 92 

Voliteľné hodiny 
Maďarský jazyk 

a literatúra 
- - - - 4 

Matematika - - - - 5 
Spolu : povinná 
časť+ voliteľné 
hodiny 

101 22 25 27 27 92 + 9 
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ISCED 2 – NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE 
 
 
 

V hodnotiacom  procese sme postupovali podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 
žiakov základnej školy.  
Klasifikované sú všetky predmety v 1. až 9. ročníku s výnimkami: náboženská výchova a etická 
výchova. 
 
 
 
 

Učebný plán 

Vzdelávacia oblasť Predmety 
Počet 
hodín 
5. roč. 

Počet 
hodín 
6.roč. 

Počet 
hodín 
7.roč. 

Počet 
hodín 
8.roč. 

Počet 
hodín 
9.roč. 

Počet 
hodín za  
5.-9. roč.  

+ 
voliteľné 
hodiny 

 
 

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský jazyk a  
slovenská  
literatúra 

6 6 5 5 5 23 + 4 

Maďarský jazyk 
a literatúra 

5 5 5 5 5 23 + 2 

Prvý cudzí jazyk 3 3 3 3 3 15 
Druhý cudzí jazyk - 1 1 1 1 4 

Človek a príroda 
Fyzika - 1 1 2 1 5 
Chémia - - 2 2 2 4 + 2 
Biológia 1 1 2 2 1 5 + 2 

Človek a spoločnosť 
Dejepis 1 1 1 1 2 6 

Geografia 1 1 1 1 1 5 
Občianska náuka  1 1 1 1 4 

Matematika a práca 
s informáciami 

Matematika 5 5 5 5 5 19 + 6 
Informatická 

výchova 
1 1 1 1 1 2 + 3 

Človek a hodnoty 
Etická 

výchova/Náb. 
výchova 

 

1 1 1 1 - 4 

Človek a svet práce 
Svet práce - - 1 - - 1 
Technika - -  1 - 1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 - 3 + 1 
Výchova umením - - - - 1 1 
Hudobná výchova 1 1 1 - - 3 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Spolu povinná časť  28 31 34 34 31 138 + 20 

Voliteľné hodiny 

Maďarský jazyk 
a literatúra 

- - - - - 2 

Slovenský jazyk - - - - - 4 
Matematika - - - - - 6 
Informatika - - - - - 3 

Chémia - - - - - 2 
Biológia - - - - - 2 

Výtvarná výchova - - - - - 1 
Spolu : povinná 
časť+ voliteľné 

hodiny 
158 28 31 34 34 31 138 + 20 
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UČEBNÝ PLÁN pre primárne vzdelávanie a pre nižšie stredné vzdelávanie 
/vypracovaný podľa inovovaného ŠVP/ 

 

 
 
 
 
 

Vzdelávacia oblasť 
vyučovací 
predmet 

ročník 
primárne vzdelávanie 

ročník 
nižšie stredné vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. ∑ 5. 6. 7. 8. 9. ∑ 

 
 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a  
slovenská  
literatúra 

5 6 5 5 21 5 + 1 5 4 5 5 24 

Maďarský jazyk 
a literatúra 

5 + 2 6 + 1 5 5 21 5 5 5 4 5 24 

Anglický jazyk   3 2 5 3 3 3 3 3 15 
Matematika a práca 

s informáciami 
Matematika 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 16 4 + 1 4+1 4+1 4+1 5 21 
Informatika   1 1 2 1 1 1 1 - 4 

Človek a príroda 

Prvouka 1 2   3       
Prírodoveda   1 2 3       

Fyzika       2 1 2 1 6 
Chémia        2 2 1+1 5 
Biológia      2 1 2 1 1+1 7 

Človek a spoločnosť 

Vlastiveda   1 2 3       
Dejepis      1 1 1 1 2 6 

Geografia       2 1    1 1 6 

Občianska náuka       1 1 1 1 4 

Človek a hodnoty 

Etická 
výchova/Náb. 

výchova 
 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek a svet práce 
Pracovné vyuč.  
Vvvyučovanie 

  1 1 2       
Technika      1 1 1 1 1 5 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 
Hudobná výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 1  4 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 

výchova 
2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 

 Základ 20 23 26 27 96 29 30 31 31 30 151 

 

Voliteľné/disponi-
bilné/ hodiny 

3 2 1 0 6 2 1 1 1 2 7 

Maďarský jazyk 2 1 - - 3 - - - - - - 
Slovenský jazyk - - - - - 1 - - - 1 2 

Matematika 1 1 1 - 3 1 1 1 1 - 4 
Chémia - - - - - - - - - 1 1 

Spolu : povinná 
časť+ voliteľné 

hodiny 
Spolu 23 25 27 27 102 31 31 32 32 32 158 
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Rámcový  učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 
s vyučovacím jazykom národnostných menšín ISCED 1 

 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet/ročník 

P
rí

pr
av

ný
 

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

Jazyk 
a 

komunikácia 

Slovenský jazyk 
a slovenská 
literatúra 

   
3 

+1 
3 
+1 

3,5 
+0,5 

3,5 
+0,5 

 
4 

 
4 

 
4  

Jazyk a lit. 
národnostnej 
menšiny 

 
8 

+1 
8 

+1 
5  

+1 
5 
+1 

4  
+1 

5 4 4 4  

Rozvíjanie 
komunikačných 
schopností 

 
7 

          

Rozvíjanie 
grafom. 
zručností  

 
2 

          

            

Príroda a 
spoločnosť 

Vecné učenie 1 
1 

+1 
1 

+1 
1 

+1 
       

Vlastiveda     2 2 3     
            

Človek a 
príroda 

Fyzika        1 1 1  
Chémia          1  
Biológia        1 2 1  
            

Človek a 
spoločnosť 

Dejepis        1 1 1  
Geografia        1 1 1  
Občianska 
náuka 

       1 1 1  

            

Človek a 
hodnoty 

Etická výchova / 
Náboženská v. 

     1 1 1 1 1  

Matematika 
a 

práca s 
informáciami  

Matematika 3 
4 

+1 
4 

+1 
4 

 +1 
4 
+1 

4 4 4 4 4  

Informatická 
výchova 

     
0,5 

+0,5 
0,5 
+0,5 

0,5 
+0,5 

0,5 
+0,5 

1  

            

Človek a 
svet práce 

Pracovné 
vyučovanie 

1 
1 

+1 
2 

+1 
3 4 

4 
+1 

4 
+1 

4 4 
3,5 
+0,5  

Svet práce        
0,5 
+0,5 

0,5 
+0,5 

0,5 
+0,5  

            

Umenie a 
kultúra 

Výtvarná 
výchova 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Hudobná 
výchova 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

            

Zdravie a 
pohyb 

Telesná 
výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

            

Spolu povinná časť 18 18 19 20 22 23 24 27 27 28 226 
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ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 
Voliteľné hodiny 2 4 4 4 3 3 2 1 1 1 25 
Spolu: povinná časť  
+voliteľné hodiny 

20 22 23 24 25 26 26 28 28 29 251 

 
 

Rámcový učebný plán pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia 
s vyučovacím jazykom národnostných menšín ISCED 1 

Štátny vzdelávací program 
Vzdelávacia 
oblasť Predmet/ročník 

P
R

ÍP
R

A
V

N
Ý

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Spolu 

Jazyk 
a komunikácia slovenský jazyk a 

slovenská literatúra 

   3 3 3 3 3 3 3 3 24 

jazyk a literatúra 
národnostnej 
menšiny 

 2+2 
4 

2+2 
4 

3+1 
4 

3+1 
4 

3+1 
4 

3+1 
4 

3+1 
4 

3+1 
4 

3+1 
4 

3+1 
4 

28 

rozvíjanie 
komunikačných 
schopností 

5+1 
6 

3+1 
4 

3+1 
4 

3 3 3 3 2 2 2 2 31 

rozvíjanie 
grafomotorických 
zručností 

2+1 
3 

1+1 
2 

1+1 
2 

1 1 1 1     8 

             
91 

Príroda a 
spoločnosť 

vecné učenie 
1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 25 

             
25 

Človek a hodnoty etická výchova 
/náboženská 
výchova 

     1 1 1 1 1 1 6 

             
6 

Matematika a 
práca s 
informáciami  

matematika 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 

informatická 
výchova 

       

1 1 1 1 4 

             
35 

Človek a svet 
práce 

pracovné 
vyučovanie 

4 4 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 46 

svet práce 
       

0,5 0,5 0,5 0,5 2 
             

48 

Umenie a kultúra 
výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

             
22 

Zdravie a pohyb 

telesná výchova 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

             
22 

Spolu povinná 
časť 

 

18 18 19 23 23 24 24 25 25 25 25 249 

Školský vzdelávací program 

Voliteľné 
hodiny 

 

2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Spolu : povinná 
hodiny 

časť + voliteľné 
20 22 23 24 24 25 25 26 26 26 26 267 
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Rámcový učebný plán/inovovaný/ pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 
pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 

Ročník 

P
R

ÍP
R

A
V

N
Ý

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E 

Jazyk 
a komunikácia 

slovenský jazyk 
a slovenská literatúra 

   

3 3 3 3 4 4 4 24 

jazyk a literatúra 
národnostnej 
menšiny 

 

8+1 
9 

8+1 
9 

5+2 
7 

5+2 
7 

4+1 
5 

4+1 
5 

4+1 
5 

4+1 
5 

4+1 
5 

46 

rozvíjanie 
komunikačnej 
schopnosti 

7 

         

7 

rozvíjanie 
grafomotorických 
zručností 

2+1 
3 

         

2 

Matematika a práca 
s informáciami 

matematika 3 
4+1 
5 

4+1 
5 

4+1 
5 

4+1 
5 

4+1 
5 

4+1 
5 4 4 4 39 

informatika 

     

1 1 1 1 1 5 

Človek a príroda 

vecné učenie 1 
1+1 
2 

1+1 
2 

1+1 
2 

      

4 

fyzika 

       

1 1 1 3 

chémia 

         

1 1 

biológia 

       

1 1 1 3 

Človek 
a spoločnosť 

vlastiveda 

    

2 2 3 

   

7 

dejepis 

       

1 1 1 3 

geografia 

       

1 1 1 3 

občianska náuka 

       

1 1 1 3 

Človek a hodnoty 
etická výchova/ 
náboženská 
výchova/náboženstvo 

     

1 1 1 1 1 5 

Človek a svet práce pracovné vyučovanie 
1+1 
2 

1+1 
2 

2+1 
3 3 4 

4+1 
5 4 4 4 4 31 

Umenie a kultúra 
hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Zdravie a pohyb 
telesná a športová 
výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Základ 18 18 19 20 22 23 24 27 27 28 226 

Voliteľné (disponibilné) hodiny 2 4 4 4 3 3 2 1 1 1 25 

Spolu 20 22 23 24 25 26 26 28 28 29 251 
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Rámcový učebný plán/inovovaný/  pre žiakov so stredným stupňom mentálneho 
postihnutia pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny 

Vzdelávacia 
oblasť Vyučovací predmet 

Ročník 

P
R

ÍP
R

A
V

N
Ý

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. z 

Jazyk 
a komunikácia 

slovenský jazyk a 
slovenská literatúra 

   

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

jazyk národnostnej menšiny 
a literatúra 

 

2+2 
4 

2+2 
4 
 

3+1 
4 
 

3+1 
4 

3+1 
4 

3+1 
4 

3+1 
4 

3+1 
4 

3+1 
4 

3+1 
4 28 

rozvíjanie 
komunikačnej 
schopnosti 

5+1 
6 

3+1 
4 

3+1 
4 

3 3 3 3 2 2 2 2 31 

rozvíjanie 
grafomotorických 
zručností 

2+1 
3 

1+1 
2 

1+1 
2 

1 1 1 1 

    

8 

Matematika a 
práca 
s informáciami 

matematika 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 

informatika 

       

1 1 1 1 4 

Človek a príroda vecné učenie 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 25 

Človek a hodnoty 

etická výchova/ 
náboženská 
výchova/náboženstvo 

     

1 1 1 1 1 1 6 

Človek a svet práce pracovné vyučovanie 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 48 

Umenie a kultúra 

hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Základ 18 18 19 23 23 24 24 25 25 25 25 249 

Voliteľné (disponibilné) hodiny 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Spolu 20 22 23 24 24 25 25 26 26 26 26 267 
 
 
V hodnotiacom  procese sme postupovali podľa Metodického pokynu č. 19/2015  na hodnotenie 
žiakov s mentálnym postihnutím.   
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   Rozmiestnenie žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku 
 
 

Ukončil povinnú školskú dochádzku 8 

Gymnázium 0 

SOŠ s maturitou 2 

SOU bez maturity 4 

Zostáva na ZŠ 0 

Ukončil pov. školskú dochádzku v nižšom ročníku 0 

Neschopný na zaradenie 0 

Pracovný pomer 2 

 
 

Správanie a dochádzka žiakov 
 
         Správanie našich žiakov je uspokojivé a však sú výnimočné príklady aj na agresívne a 
neposlušné prípady. Väčšina žiakov mala veľmi dobré správanie a len v ojedinelých prípadoch 
bolo menej uspokojivé. 
Správanie rómskych žiakov determinujú najmä ich sociálne vzťahy v rodinách. Rómske deti 
majú odlišný temperament, často sú hlučné, neporiadne. Na vyučovanie sa nepripravujú a 
neplnia pracovné povinnosti v škole. Poškodzujú učebnice, učebné pomôcky, nenosia školské 
potreby na vyučovanie, atď. Na I. stupni sú ešte vychovávateľné, poriadne a slušné. Na II. 
stupni, keď sa však dostanú do puberty, skoro u každého sa prejavuje lajdáctvo, nedbanlivosť 
a neposlušnosť. Často vynechávajú vyučovanie, dôvodom čoho je  záškoláctvo. Príčinou ich 
vymeškaných hodín je aj nedbanlivosť zo strany tých rodičov, ktorí nie sú zodpovední pri 
výchove a vzdelávaní svojich detí. V mnohých prípadoch nepomáhajú ani oznámenia o 
zanedbanej školskej dochádzke, ani predvolania rodičov, ba ani zastavenia sociálneho 
rodinného príspevku Úradom sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch. 
Ale nájdu sa medzi nimi aj veľmi slušné, dobre vychované deti, ktoré si zaslúžia pochvalu, 
ktoré radi chodia do školy, radi sa učia, ktoré sa chcú zmeniť, učiť sa, ktoré majú radosť z 
učenia a sú schopné doháňať svojich rovesníkov v učení ako aj v správaní. 
 
Opatrenia 
 
Aj v tomto školskom roku sme kládli väčší dôraz na dochádzku žiakov. Neospravedlnené 
hodiny (nad 15 hodín) naďalej hlásime obecnému úradu. Spolupracujeme aj s detským lekárom, 
hlavne aby deti nedostali dodatočne ospravedlnenia za vymeškané hodiny. V záujme zníženia 
počtu neospravedlnených hodín sme stále v kontakte aj s príslušníkmi miestnej polície. Na 
rodičovských stretnutiach stále pripomíname rodičom, aby rešpektovali školský poriadok a 
dbali na pravidelnú školskú dochádzku svojich detí. 
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Prehľad vymeškaných hodín 
 

 Predchádzajúca tabuľka vykazuje počet vymeškaných hodín v priebehu celého školského 
roka ospravedlnených a neospravedlnených. Väčšina neospravedlnených hodín sa vyskytuje u 
rómskych žiakov, ktorým  rodičia nerešpektuje školu, ani zákony, týkajúce sa školupovinnosti 
detí. V mnohých prípadoch neprejavujú ochotu pomáhať škole, pedagógom, ich prístup ku 
škole je negatívny, možno konštatovať, že je brzdiaci. Svoje dospievajúce deti neposielajú do 
školy, ale ich poveria rôznymi povinnosťami, súvisiace so zabezpečovaním sociálneho stavu 
rodiny alebo opatrením mladších súrodencov.  

 
Triedni učitelia, výchovná poradkyňa spolu s vedením školy a aj s Obecným úradom v 
Zemnom použili nasledovné formy opatrení za nedbalú školskú dochádzku: 

 
 
 
 

Rodičia žiakov s neospravedlnenými hodinami boli predvolaní pomocným 
pracovníkom školy Jozefom Lakatosom, a boli oboznámení aj ústne so záškoláctvom ich detí. 
Všetky konflikty a finančné zaostávania voči škole boli riešené v spolupráci Jozefom 
Lakatosom (pomocný pracovník školy). Kvôli predchádzaniu konfliktov a problémov sme 
upevnili spoluprácu s miestnou obecnou políciou a pracovníkmi ORP. 
 
 

Údaje o fyzickom počte pedagogických zamestnancov: 
 
Zoznam učiteľov a ich aprobácia   

  
riaditeľka školy:    Mgr.  Blanka Lóthiová – učiteľstvo pre 1. stupeň + špec. ped. 
zástupkyňa riaditeľky:   Mgr.  Ildikó Belokostolská – maďarský jazyk – anglický jazyk 
 
učitelia 1-4. ročníkov:   Mgr. Magdaléna Oláh – učiteľstvo pre 1. stupeň  

                              Mgr. Anikó Illés – učiteľstvo pre 1.stupeň + špec. ped. 
        Mgr. Andrea Desatová – učiteľstvo pre 1. stupeň + špec. ped. 

                                               Bc. Mária Szabóová – učiteľka elementárnej pedagogiky 
                                               PaedDr. Zuzana Molnárová – učiteľstvo pre 1.st. + špec. ped. 
                                    Eva Vargová – vychovávateľstvo                                
učitelia 5-9. ročníkov:  Mgr. Serena Tomová – matematika - fyzika 
                                         Mgr. Helena Lukácsová – učiteľstvo 1.-5.ročník ZŠ + Slov. j. 
                                         Mgr. Illésová Kristína – maďarský jazyk – politológia 
                                                                                    + špeciálna pedagógia 
                                         Mgr. Illés Anita – maďarský jazyk – nemecký jazyk 

 Počet 
osprav. 
hodín 

Počet 
neosprav. 

Hodín 
Spolu Priemer na jedného 

žiaka: 

1. stupeň 8746 818 9564 134,7 

2. stupeň 6059 841 6900 168,3 

Spolu: 14805 1659 16464 147 

 Upozornenie rodičom Oznámenie OÚ 
Spolu 29 10 
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                                         Mgr. Peter Kaderábek – chémia – biológia  
 

Údaje o vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
  
Vedenie školy umožní svojim zamestnancom sa ďalej vzdelávať prostredníctvom MC, MŠ 
SR. ZMPS. Cestou MZ a PK zabezpečuje prenos informácií a poznatkov ostatným členom 
pedagogického zboru. 

 
 

UKON ČENÉ VZDELÁVANIA  P EDAGOGI CKÝCH ZAMESTNANCO V  V  

ŠKO LSKOM ROKU  2016/2017 
 
 

Priezvisko, meno, titul Vzdelávanie 

Melegová Mária, Mgr. 
Inovačné vzdelávanie: Použitie interaktívnych technológií vo 
vyučovacom procese 
Názov záverečnej prezentácie: Narodenie Ježiša 

 

 

Kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov 

Počet   pedagógov na 1. stupni:         kvalifikovaných: 5       nekvalifikovaných: 0                                                                 
Počet pedagógov na 2. stupni:         kvalifikovaných: 8      nekvalifikovaných: 0  
Počet pedagógov v ŠKD:         kvalifikovaných: 1       nekvalifikovaných: -  
 
 
 
 

Odbornosť vyučovania predmetov v školskom roku 2016/2017 
 

 
Učitelia na 1. stupni - v %-nom vyjadrení 

Ročník 1.roč. 2. roč. 3. roč. Spolu 
Predmety O N O N O N O N 
Slov.jazyk a liter. 100  100  100  400  
Prvouka 100  100    200  
Vlastiveda     100  200  
Matematika 100  100  100  400  
Prírodoveda     100  200  
Maďarský j. a lit. 100  100  100  400  
Cudzí jazyk     100  200  
Pracovné vučov.     100  200  
Výtvarná výchova 100  100  100  400  
Hudobná výchova 100  100  100  400  
Telesná výchova 100  100  100  400  
Etická výchova     100  200  
Náboženská výchova 100  100  100  400  
Iné         
Priemer v % 100  100  100  100  
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Záujmové krúžky v školskom roku 2016/2017 
 

Porad. 
číslo 

Názov krúžku 
 

Vedúci/a krúžku Počet žiakov Kedy 

1. 
 
 

Képességfejlesztés 
a Tappancs folyóirat 
segítségével 
Rozvoj schopností 
pomocou časopisu 
Tappancs 

Illésová Anikó 12 Utorok 12,15 - 13,15 
Štvrtok 12,15 – 13,15 

2. Krúžok šikovných rúk –  
Ügyes kezek szakköre 

Vargová Eva 9 Piatok15,30 -18,00 

3. Krúžok matematiky 
Matematika szakkör 

Tomová Serena 4 Utorok 7,00 – 7,45 

4. Tvorivé aktivity a hry 
Fejlesztő aktivitások és 
játékok 

Molnárová Zuzana 14 Streda 5 -6. h 

5. Krúžok slovenského 
jazyka - Szlovák nyelvi 
szakkör 

Lukácsová Helena 11 Štvrtok 6. h 

6. Krúžok filmového klubu 
– Filmklub szakkör 

Kaderábek Péter 8 Štvrtok 8.,9. h 

7. Krúžok čitateľskej 
gramotnosti -
Szövegértelmezési 
szakkör 

Belokostolská Ildikó 3 Štvrtok 5 -6. h. 
 
 

8. Krúžok maďarského 
jazyka – Magyar nyelvi 
szakkör 

Illés Anita 4 Štvrtok 7. h 

Spolu  
65 

 

Krúžok  ,,Hravá maďarčina“  

Učitelia na 2. stupni – v %-nom vyjadrení 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 
Predmety O N O N O N O N O N O N 

Slov.jaz. a lit. 100   100 100  100  100  400 100 

Matematika 100  100  100  100  100  500  

Maďarský jaz. a lit. 100  100  100  100  100  500  

Cudzí jazyk 100  100  100  100  100  500  

Výtvarná výchova 100  100  100  100  100  500  

Hudobná výchova  100  100  100  100  100  500 
Telesná a športová 
výchova 

 100  100  100  100  100  500 

Etická výchova 100  100  100  100  100  500  

Náboženská výchova 100  100  100  100  100  500  

Dejepis  100  100  100  100  100  500 

Geografia  100  100  100  100  100  500 

Fyzika    100  100  100  100  400 

Chémia 100  100  100  100  100  500  

Biológia 100  100  100  100  100  500  

Občianska výchova 100  100  100  100  100  500  

Iné             

Priemer v % 71,42 28,57 60,00 40,00 66,66 33,33 66,66 33,33 66,66 33,33 66,22 33,78 
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   V školskom roku 2016/2017 v krúžku pracovala 12 žiakov, celá druhá trieda. 
    Činnosť krúžku predstavovala  hlavne čítanie detského časopisu Tappancs pre 2. ročník. 
Riešili sme v nich krátke tajničky, logické úlohy,  hravé pravopisné cvičenia, matematické 
úlohy, hádanky, vymaľovánky.  
    Naša činnosť bola zameraná na didaktické hry, čítanie básničiek, čítanie rozprávok, ich 
rozbor, čítanie s porozumením, vymyslenie rozprávok a krátkych básničiek. Rozobrali sme 
jednotlivé časti rozprávok, charakteristické znaky, vonkajšie a vnútorné vlastnosti  hrdinov. 
Dramatizovali sme kratšie rozprávky a  memorizovali sme krátke básničky, krátke texty. Žiaci 
si osvojili gramatické pravidlá s hravými metódami, napokon si získali nové nápady a mohli si 
vyskúšať svoju zručnosť, šikovnosť a kreativitu. Hravé motívy a úlohy slúžili nielen na 
prebudeniu záujmu, ale aj na rozvoj kreatívneho a logického  myslenia. Žiaci si veľmi obľúbili 
aj relaxačné cvičenia. 
Ďalším cieľom krúžku bolo aj vytváranie a prehlbovanie pozitívnych citových vzťahov k 
materinskému jazyku, rozvíjanie slovnej zásoby, rozvíjanie myslenia a kreativity. 
   V rámci krúžkovej činnosti sa pripravovali žiaci na súťaž v prednese poézie a prózy,  na 
vianočný kultúrny program, na Deň matiek a na súťaž v prednese rozprávok: ,,Égigérő mesefa´´ 
Cieľom činnosti z hravej maďarčiny: obohacovanie slovnej zásoby v materinskom jazyku, 
hlasné a tiché čítanie, čitateľská gramotnosť, konverzácia, memorizovanie krátkych riekaniek, 
logopedické cvičenia, logické jazykové hry, dramatizácia krátkych rozprávok atď. 
   Žiaci krúžok radi navštevovali a pracovali v ňom s radosťou a úspešne. 
 
 
Zemné, 22. júna 2017                                                                  Vypracovala: Mgr. Anikó Illés 
                                                                                                                           vedúca krúžku 
 
Krúžok  šikovných rúk 
 
V školskom roku 2016 / 2017 v krúžku bolo zapísaných 9 žiakov, z ročníkov  4 A., 6., a  8. 
V rámci krúžkovej činnosti sme sa zaoberali ručnou prácou, pracovali sme s rôznymi 
technikami, osvojili sme veľa nových techník. Svoje estetické výtvory sme vyrobili 
z prírodných ,ale aj umelých  materiálov, k aktuálnym príležitostiam. 
Svoje predošlé skúsenosti sme využili aj odovzdávali mladším žiakom. Vytvárali sme jesenné 
ozdoby z listov, konárikov, z farebného a vlnitého papiera, vianočné dekoračné predmety 
s technikou vyšívania, kašírovania, s prácou so slaným cestom, fašiangové ozdobné predmety 
a masky, veľkonočné kraslice a dekorácie na okná, darčeky pre mamičky ku Dňu matiek  a ešte 
veľa zaujímavých, krásnych ozdôb a darčekov. Rozvíjali sme aj nové techniky, s ktorými sme 
pracovali aj v minulom školskom roku, ako pletenie z novinových papier,  základy košikárstva 
. 
Žiaci v krúžku pracovali s radosťou a úspešne, svojou prácou urobili radosť nielen pre seba, ale 
aj rodičom, priateľom, ktorých obdarovali svojimi vlastnoručne pripravenými darčekmi. 
    Pre priateľov a  milovníkov remeselníckych prác sme zverejňovali našu činnosť a svoje práce 
aj na facebookovej stránke. 
 
 
V Zemnom,  21.6. 2017                                                                  Vypracovala: Eva Vargová 
                                                                                                                              vedúca krúžku 
 
 
Matematický krúžok, školský rok: 2016/2017 
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Zapísaní boli štyria žiaci z deviatej triedy a ôsmi  žiaci z ôsmej triedy. 
Za hlavný cieľ sme vytýčili prípravu žiakov  na Monitor. Riešili sme úlohy  Monitoru  z 
predchádzajúcich rokov,  ale aj prípravné testy z pracovného zošita Matematický trenažér. 
Výsledky v Monitore zodpovedali výsledkam žiakov počas celej prípravy od piateho ročníka.  
Žiaľ, okrem prípravy na Monitor v škole žiaci samostatne sa nepripravujú ani na Monitor,  ani 
na vyučovanie. Domáce úlohy väčšina žiakov nepíše doma,  ale v škole.  Odzrkadluje  sa to 
v písomných prácach,  hlavne v desatminútových, kde dávam im príklady z aktuálne 
prebratého učiva podobné príklady aké cvičíme. 
Po napísaní Monitora  začali sme  prácu so žiakmi ôsmej triedy, s ktorými budeme 
pokračovať v školskom roku  2017/2018.  Bombicz František je najlepší,  ktorý pravidelne sa 
zúčastňuje matematických súťaží. V tejto triede okrem dvoch dievčat  nepripravujú sa  na 
vyučovanie ani na Monitor.   
 
V Zemnom,  20.6. 2017                                             Vypracovala: Mgr. Tomová Serena 
                                                                                                          vedúca krúžku 
Činnosť krúžku „Rozvíjajúce hry a aktivity“ 
 
šk.rok:  2016/2017 
 
Začiatkom školského roka hneď na úvodnej hodine sme organizovali dvojhodinové krúžky. 
Dohodli sme sa na témach jednotlivých dvojhodinách.   
Zhovárali sme sa so žiakmi o ich zážitkoch, o živote, o prírode, aby sme vylepšili komunikáciu, 
komunikačné zručnosti.  
Naše aktivity boli: 
Zoznamovacie hry 
Grafomotorické cvičenia 
Čítanie rozprávok: o Kráľovi Matejovi, Škaredé káčatko, Veverička a vlk, Lenivý medveď, 
Kráľ zvierat … 
Dramatizovanie rozprávok, voľné dramatizovanie 
Činnosti na pochopenie dôležitosti vzájomnej spolupráce. 
Cvičenia na rozvoj empatického myslenia  
Rozprávanie zážitkov 
Rozprávanie podľa obrázkov, tvorenje príbehov podľa obrázkov 
Aké sú zvieratá - vlastnosti zvierat vo zvieracích rozprávkoch 
Rozprávanie vymyslených príbehov 
Upevňovanie vedomostí, zručností a návykov v rečových, speváckych, pohybových a slovných 
hrách.  
Hry na rozvoj schopnosti aktívneho aj pasívneho uvoľnenia pomocou kľudových 
transformácií do iných predmetov (napr. topenie ľadu) 
Fyzické a psychické uvoľnenie pri pohybových hrách.                                                                   
Prácu záujmového krúžku sme vyhodnotili a spolu s deťmi sme hodnotili ako úspešnú. 
 
V Zemnom, 28. júna 2017                                                   PaedDr. Zuzana Molnárová 
 vedúca krúžku 
 
Krúžok slovenského jazyka  -  Hravá slovenčina 
 
Vedúci ZK:  Mgr. Helena Lukácsová 
Školský rok: 2016/2017 
Počet hodín:  2 vyučovacie hodiny/týždeň – štvrtok 6. 7. hodina 
Členovia ZK:  9. ročník :   Illés Tibor, Sajtos Dominik  
                                            Sztojková Beatrica, Sztojka Roman  
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                         8. ročník :   Illés Rebeka       
                                            Pupáková Chiara 
                         6. ročník :   Belokostolská Liana, Hajderliu Nina 
                                            Gazda Anikó, Gatda Gabika 
                                            Kocsis Balázs, Sztojka Marco  
Miesto konania ZK :       9. 8. a 6. trieda 
 
  So žiakmi 6. ročníka pravidelne riešime úlohy,  kvízy, doplňovačky, osemsmerovky, 
prečítame zaujímavosti zo sveta, hádanky, pranostiku vzťahujúce sa na daný mesiac, ale 
nevynecháme ani literárne ukážky a povesti. Po prečítaní literárnych textov, spracujeme obsah 
dbajúc na čítanie s porozumením. Žiaci veľmi radi pracujú v časopise Fifík, ktorého sú aj 
predplatiteľmi. 
Práca žiakov 8. ročníka je trošku náročnejšia, pretože okrem spomínaných činností, riešime aj 
krátke testíky, na nácvik čítania s porozumením a takisto aj na nácvik prebratého gramatického 
učiva, s ktorým sa už pomaly  pripravujeme na Monitor - 9 v budúcom školskom roku. 
 
 
Plán činnosti pre žiakov 9. ročníka: 
OKTÓBER 
Jazyk – jazykovedné disciplíny – rozdelenie – charakteristika, terminológia. 
Hláskoslovie a zvuková stránka jazyka – rozdelenie hlások, hlásky podľa znelosti, pravopis, 
prozodické vlastnosti, rozdeľovanie slov, pravopis vlastných podstatných mien, interpunkčné 
znamienka, pravopisné cvičenia, práca s textom, riešenie testov. s ktorým sa už pomaly  
pripravujeme na Monitor 9 v budúcom školskom roku. 
Náuka o slove – slovný význam, vzťahy medzi významami slov, spôsoby tvorenia slov, 
obrazné vyjadrenia slov; rozvrstvenie spisovnej zásoby slov. Slovníky. Praktické cvičenia.  
 
NOVEMBER 
Tvaroslovie – ohybné, neohybné slovné druhy – charakteristika, podskupiny; tri pohľady na 
slovné druhy – ohybnosť, vecný význam, vetnočlenská platnosť, slovnodruhový rozbor 
s využitím algoritmu. Riešenie úloh na rozvoj čitateľskej gramotnosti.  
 
DECEMBER 
Skladba – delenie viet podľa obsahu, zloženia, členitosti. Jednoduché vetné sklady – 
charakteristika a grafické zobrazenie skladu. Vetné členy – hlavné, vedľajšie. Grafické 
zobrazenie jednoduchej vety. Grafické zobrazenie súvetia – jednoduchého, zloženého. Cvičenia 
na vetný rozbor. Všestranný jazykový rozbor. Praktické cvičenia, práca s textom, riešenie 
testov.  
 
JANUÁR 
Sloh – slohové postupy, slohové útvary, jazykové štýly. Práca s textom. Praktické cvičenia, 
riešenie testov. Rozbor testov a upozornenia na najčastejšie chyby.  Dôraz na pochopenie 
významu pojmov v zadaniach: platí / neplatí; nachádza sa / nenachádza sa; vyplýva / nevyplýva.    
 
FEBRUÁR 
Literatúra  – literárne druhy a formy, literárne žánre, literárne útvary, umelecké prostriedky.. 
Prehľad autorov a ich diel. Národný jazyk. Praktické cvičenia, práca s textom, riešenie testov 
monitorového typu.  
 
MAREC  
Praktické cvičenia, práca s textom, riešenie testov monitorového typu. Upevňovanie zručností. 
Dôraz na dôsledné čítanie a pochopenie zadaní úloh.  
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APRÍL  
Riešenie starších testov T-9 (NÚCEM) – samostatná práca žiakov. Vyhodnotenie testov 
s percentom úspešnosti. Praktické rady k úspešnému zvládnutiu T-9 zo SJL.       
Práca v krúžku sa pokračuje so žiakmi 8. a 6. ročníka aj po testovaní. 
 
 
V Zemnom, 28. júna 2017                                            Spracovala: Mgr. Helena Lukácsová 
          vedúca krúžku 
Záujmový krúžok kinematografie 
 
Počet hodín: 2 hodiny/ týždeň 
Počet žiakov: 12  
Ročník: 6. a 8. 
 

Témy/filmy záujmového krúžku boli zamerané na oboznámenie sa rôznymi žánrami 
kinematografie. Rôznorodosť pri výbere tém bola vopred ustanovená. Tematické okruhy boli: 

- Dokumentárne filmy 
- Komédie 
- Dobrodružné filmy 
- Turistické filmy 
- Musicaly, operety 
- Maďarské filmy 
- Filmy so sveta 
Prioritou bolo oboznámiť žiakov s takými kinematografickými dielami, ktoré nie sú až 

tak preferované v televízii, pritom obsahujú veľa hodnotných záberov, situácií. Majú „čo 
povedať“ žiakom, a prispejú k rozvíjaniu osobnosti, estetického cítenia a myslenia, cit pre 
hodnoty či sú to kulturálne, morálne hodnoty. Škola nemala by byť iba alma mater-om pre vedy, 
ale mala by ukázať aj hodnoty, mala by vychovávať duševne zdravé detí. Vytvorenie nových 
podnetov na bádanie okolia, seba samého prispieva k tomu, aby si žiaci kladne pristupovali 
k učeniu, a aby sa cítili v škole ako doma.  
 Veľký dôraz bol vkladaný na spoznávanie okolitej prírody pomocou dokumentárnych 
filmov, napr. o národných parkoch, alebo spoznávanie kultúry iných národov, napr. z ďalekého 
východu, spoznávanie kvalitných divadelných predstavení v réžii svetoznámych umelcov 
a režisérov. Samozrejme aj voľba ľahších tém, komédií či dobrodružných filmov prispievala 
o zatraktívnenie záujmového krúžku.  
 

Cieľom práce bola vyzdvihnúť kultúrne priority školy a motivovať deti. 
Záujmový krúžok hodnotím záporne. Vytýčené ciele neboli dosiahnuté. Aktivizácia 

žiakov nebola dostatočná a postačujúca. Apatické cítenie žiakov voči všetkému bola cítiteľná. 
Návštevnosť filmového krúžku počas školského roka upadala. Zodpovednosť za neúspešnosť 
krúžku, ako vedúci beriem na seba. 
 
V Zemnom, 28. júna 2017                                                   Vypracoval: Peter Kaderábek, Mgr.  
        vedúci krúžku 
 

 

Krúžok čítania s porozumením 
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Základným cieľom krúžku bolo poskytnúť žiakom praktickú pomoc v tom, aby svoje zručnosti 
v čítaní a v porozumení prečítaného textu rozvíjali na vyšší stupeň. 

Porozumenie textu,  ako zručnosť, je nepostrádateľným pre žiakov k úspešnému dokončeniu 
školských štúdií, a čo je ešte dôležitejšie: aby sa vedeli úspešne orientovať v každodennom 
živote. Často sa stretávame s tým javom, že žiaci majú vážne problémy aj pri porozumení 
jednoduchého textu. Zrejmé, že hlavnou príčinou neúspechu v učení je, že žiaci sa nevedia 
poradiť, čo s daným textom majú robiť. Nedostatky v porozumení textu tvoria neprekonateľné 
prekážky v učení, a bez skoncovania týchto prekážok nie je možné dosiahnuť dobré výsledky 
ani v jednom školskom predmete. Preto je dôležité, aby škola poskytla väčšiu pomoc žiakom 
v rozvíjaní zručnosti porozumenia prečítaného textu. 

Na našom krúžku čítania s porozumením sme používali pracovné zošity obsahujúce úlohy pre 
čítanie a porozumenie prečítaného textu  zostavené s Martou Varsányiovou. 

V Zemnom, 27.6.2017                                                Vypracovala: Mgr. Ildikó Belokostolská 
 vedúca krúžku 
                                                                                            
Krúžok  maďarského jazyka a literatúry 

Krúžok bol určený pre žiakov 9. ročníka. Navštevovali ho 4 žiaci, s ktorými sme sa 
stretávali raz za týždeň, vo štvrtok.  
Činnosť krúžku bola zameraná predovšetkým na prípravu žiakov 9. ročníka na celoplošné  
Testovanie deviatakov „Testovanie 9-2017“ a na zvládnutie prijímacích pohovorov.  
 
Okrem toho, že si žiaci zopakovali učivo z predchádzajúcich ročníkov, učili sa pracovať s 
testami, ktoré boli použité v predošlých ročníkoch, riešili rôzne zaujímavé a zábavné úlohy a 
testy. 
Činnosť krúžku bola zameraná na prehlbovanie a upevňovanie vedomostí získaných na 
hodinách maďarského jazyka. 
 
V Zemnom, 27.6.2017                                                          Vypracovala: Mgr. Anita Illés 
 vedúca krúžku 
 
 

Vyhodnotenie činnosti ŠKD v šk.roku 2016 /2017 
 

Hlavnými cieľmi výchovy v ŠKD boli rozvoj schopností, osvojenie vedomostí a 
návykov, získanie skúseností a sformovanie charakteru žiaka. Boli vždy vyjadrením určitého 
ideálu, ktorý obsahuje požiadavky a predstavy o tom, čím by sa mal človek vyznačovať. 
Deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia sme umožňovali  navštevovať ŠKD s cieľom 
podporovať ich, rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie. 
Vytvárať podmienky na formovanie zdravého životného štýlu so zameraním na kvalitu 
pohybových aktivít. Výchovno-vzdelávacia činnosť v čase mimo vyučovania pomáhala 
odstraňovať a kompenzovať zaťaženie detí z vyučovania. Prioritou bolo relaxácia a aktívny 
pohyb. ŠKD rešpektoval psychohygienu dieťaťa, v každej záujmovej činnosti sa účinne 
rozvíjala celá osobnosť dieťaťa. Práca pedagóga v ŠKD tvoril medzistupeň medzi vyučovaním 
v škole a výchovou v rodine. ŠKD a ZŠ úzko spolupracovalo v mnohých aktivitách. 
Školský klub detí v tomto školskom roku navštevovalo najprv 21, potom 17 žiakov z ročníkov 
1.A., 1.B, 2., 3., 4.A a 4.B. 
V tomto období som dosiahla tieto klady a úspechy : 
·         pestrou činnosťou v ŠKD som získala deti pre rôzne činnosti a aktivity a tým som 
rozvíjala ich kreativitu, 
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·         pri príprave na vyučovanie som individuálnym prístupom k slabšie prospievajúcim 
deťom docielila to, že sa deti systematicky pripravovali na vyučovacie hodiny, 
·         po jednotlivých aktivitách sme spolu s deťmi pravidelne robili výstavky detských 
prác na nástenkách, na chodbe školy, alebo boli práce sprístupnené rodičovskej 
verejnosti 
·         deti sa zapojili do rôznych výtvarných súťaží,a do ilustrovania kalendára 2017. 
 
N e d o s t a t k y , ktoré sa prejavili s deťmi v ŠKD : 
- pri niektorých aktivitách, hrách bolo neprimerané a nedisciplinované správanie 
jednotlivcov, 
-  niektorých žiakov sa častejšie vyskytla agresivita,vulgárnosť a svoje problémy často chceli 
vyriešiť bitkou. 
 
Tieto nedostatky budeme s deťmi priebežne odstraňovať za pomoci vhodných 
aktivít a hier v kolektíve, naďalej aj v budúcom  školskom  roku. 
 
V Zemnom, dňa 22.6.2017                                                     Vypracovala: Eva Vargová 
                                                vychovávateľka ŠKD 
 

Vyhodnotenie ľudských práv v školskom roku 2016/2017 

            V súlade s hlavnými úlohami a cieľmi sa v obsahu práce uplatňovali sme  nižšie 
uvedené metódy a formy práce: 

○ rozhovory, besedy, návšteva divadelných predstavení s tematikou ľudských práv, 
organizovaním tematických výstav prác detí k aktuálnym témam v oblasti ľudských práv,  
prostredníctvom plagátov uskutočnenie  propagácie 

○ uplatňovanie tematiky ľudských práv vo všetkých vyučovacích predmetoch, 

○ práca na triednických hodinách, 

○ práca s internetom, 

○ nástenky zamerané na oblasť ľudských práv, 

○ aktivity zamerané na prosociálne správanie, 

○ monitorovanie správania sa žiakov. 

     Zapojenie sa školy a detí do rôznych podujatí a konzultácií sa uskutočnilo priebežne počas  
školského roka. Priebežne počas celého školského roka sme  riešili aj výchovné problémy 
žiakov v  rámci spolupráce vedenia  školy, výchovného poradcu , triedneho učiteľa a rodičov. 
Časový plán aktivít zameraných na výchovu k ľudských právam  bol dodržaný. Pri aktivitách 
boli zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy, ako aj ich rodinné 
prostredie. 
 
 
V Zemnom,  20.6. 2017                                             Vypracovala: Mgr. Tomová Serena 
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Vyhodnotenie finančnej gramotnosti na školský rok 2016/2017 
 
 

Ciele boli dosiahnuté priebežne počas celého školského roka, zapojením detí v rámci 
jednotlivých predmetov počas vyučovania a do rôznych podujatí . 
 

Sedem vybraných kategorii  finančnej gramotnosti z Národnéhu  štandardu finančneho 
vzdelávania verzia 1.1      sme rozvíjali v jednotlivých predmetoch: 
1. Človek vo sfére peňazi – OBV, OBN 
2. Finančná zodpovednosť a prijimanie rozhodnuti – OBN, OBV, MAT, INF 
3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – prijem a práca – OBN, OBV 
4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi – MAT, OBN, INF 
5. Uver a dlh – OBN, OBV, INF,MAT 
6. Sporenie a investovanie – OBN, OBV, INF 
7. Riadenie rizika a poistenie – OBN, OBV 

 
 
Uskutočnili sa: 

- rozhovory, besedy , ankety, 
- využitie finančnej gramotnosti  na  vyučovacích predmetoch, 
- práca v záujmových útvaroch a na triednických hodinách, 

      -     práca s počítačom / Internet /, banke),  

      -     súťaže (o eure, bankovky a mince), 

      -     nástenky, plagáty. 

- Pri aktivitách boli zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy. 
 
 
 
V Zemnom,  20.6. 2017                                             Vypracovala: Mgr. Tomová Serena 
 
 
 

Vyhodnotenie – Výchova k manželstvu a k rodičovstvu 
       

Vo výchove k manželstvu a k rodičovstvu v školskom roku 2016/2017 naša škola 
venovala náležitú pozornosť.  Poskytla  žiakom pomoc pri príprave na rodinný život nielen na 
hodinách etickej výchovy, náboženskej výchovy, prírodopisu, biológii, literatúry, pri výučby 
jazykov a telesnej výchovy ale aj s rôznymi akciami a prednáškami. 
 Na vyučovacích hodinách žiaci v celom školskom roku sa stretávajú s témami VMR:   
- na prírodovede a biológii o stavbe ľudského tela a o zmenách sprevádzajúce sa obdobia 
dospievania 
- telesná výchova v nich upevňuje zdravotné a hygienické návyky 
- etická a náboženská výchova formuje morálnosť, správne postoje, toleranciu, empatiu a úctu 
k iným ľuďom 
-  témy VMR sa často objavujú v jazykoch, občianskej výchove ale aj v iných predmetoch 
  

Pre žiakov 5 – 9 ročníkov aj v tomto roku sa uskutočnila prednáška – besiedka s témou: 
Výchova k rodičovstvu a k manželstvu, a taktiež dospievanie, zdravie a hygiena 
dospievajúcich. 

Pán učiteľ P. Kaderábek pre žiakov pripravil na prednášku nasledujúce témy: 
 

- Anatómia pohlavných orgánov 
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- Fyziológia pohlavných orgánov 
- Menštruačný cyklus 
- Oplodnenie a vývin jedinca 
- Ľudské obdobia 
- Profilaxia pohlavných chorôb 
- Antikoncepcia hormonálna – nehormonálna 

 
Prednáška žiakov  veľmi zaujala.  
 
Pani učiteľka A. Desatová pre prvý stupeň uskutočnila besiedku a premietanie filmu 
s nasledujúcimi témami:  
 

- Vznik života na Zemi 
- Evolúcia človeka 
- Oplodnenie, vývin embria a pôrod 

 
Do diskusie žiaci sa s radosťou zapojili.   
 
Ciele  VMR, ktoré sme vytýčili v školskom roku 2016/2017, boli splnené. 
 
 
V Zemnom, 22. júna 2017                      Poverený pedagóg: Mgr. Andrea Desatová  

 
 

 
Vyhodnotenie - Čitateľská gramotnosť a tvorivé písanie na prvom stupni ZŠ 

 
 

Cieľom čitateľskej gramotnosti sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko 
presahujú aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k priatiu jeho obsahu.  

Cieľom predmetu Maďarský jazyk a literatúra rozšírený o Čitateľskú gramotnosť 
v školskom roku 2016/2017 bolo: 

 
- Naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť v súvislostiach  
- Komunikovať ústne a písomne na primeranej úrovni  
- Naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky 

 
V oblasti jazyk a komunikácia sme preferovali rozvoj komunikačných kompetencií, ktoré 
budú istým teoretickým a praktickým východiskom ďalšieho rozvíjania v ostatných 
vyučovacích predmetoch. 

 
 
Na prvom stupni ZŠ boli tieto témy rozpracované na jednotlivé mesiace: 
 

September 
− rozprávanie o letných čitateľských zážitkoch (Mjl, Sjl, Vla) 
− opakovanie základných pravidiel medziľudskej komunikácie (Mjl, Ev, Nav) 

Október   
− zdramatizovanie ľudovej rozprávky (Mjl, Sjl) 
− súťaž s názvom „Svet rozprávok“ ( Mjl, Sjl, Pri) 

November  
− práca s detskými časopismi  (Mjl, Sjl, Mat) 
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− rozprávanie krátkeho príbehu z každodenného života ( Mjl, Sjl, Vla) 
December  

− príprava vianočného predstavenia ( Vla, Pri, Mjl, Sjl, Nav, Ev) 
− vymyslenie konca neukončenej rozprávky (Mjl, Sjl) 

Január  
− príprava na recitačnú súťaž ( Mjl, Vla) 
− rozprávanie príbehu podľa predlohy ( Mjl, Sjl) 

Február 
− vlastné čitateľské zážitky ( Mjl, Sjl,) 
− odporúčanie obľúbenej knižky spolužiakom na jarné prázdniny ( Mjl, Sjl) 

Marec 
− návšteva knižnice (Vla, Pri, Mjl, Sjl) 
− beseda o veľkonočných sviatkoch, ľudových zvykoch ( Nav, Ev, Mjl, Sjl) 

Apríl  
− spoločné detské hry so škôlkárrmi ( Pri, Ev) 
− súťaž v rozprávaní ľudových rozprávok ( Mjl, Vla) 

Máj  
− práca s internetom ( Mat, Inf) 
− práca s detskými encyklopédiami ( Mjl, Sjl) 

Jún  
− reprodukcia umeleckého textu ( Mjl, Sjl) 
− zdramatizovanie prozaického alebo básnického textu ( Mjl, Sjl) 

 
Ciele  čitateľskej gramotnosti a tvorivého písania na prvom stupni ZŠ, ktoré sme vytýčili 
v školskom roku 2016/2017, boli splnené. 
 
 
V Zemnom, 25. júna 2017              Vypracovala: Mgr. Andrea Desatová 
                                                                                                                                        poverený pedagóg 
 
 

Vyhodnotenie prevencie drogových závislostí na školský rok 2016/2017 
 

1. Hlavné úlohy a ciele: 
 

Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí bol skoncipovaný na základe 
Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2016/2017, úloh Koncepcie prevencie 
drogových závislostí v rezorte školstva, Dohovoru o právach dieťaťa, Národnej protidrogovej 
stratégie, Listiny ľudských práv, nového Štátneho vzdelávacieho programu, Školského 
vzdelávacieho programu, plánu práce školy, Vnútorného poriadku školy.  

Prevencia drogových závislostí je jednou z hlavných výchovných priorít školy. 
Výchovno-vzdelávací proces zameriame na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu 
jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia. 
Prevencia drogových závislostí je súčasťou prierezových tematík školského vzdelávacieho 
programu: -  prevencia obezity, závislostí, zdravý životný štýl, 

     -   rozvoj telesnej zdatnosti žiakov, 
-   prevencia šikanovania, 
-   prevencia HIV/AIDS, 
-   prevencia kriminality, sexuálneho zneužívania, 
-  riziká dospievania, podpora duševného zdravia 
-  práva dieťaťa. 
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 Koordinátor drogovej prevencie monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje 

preventívnu protidrogovú výchovu na škole, spolupracuje s vedením školy, výchovným 
poradcom, triednymi učiteľmi a vychovávateľkou školského klubu detí. Plánovaná činnosť bola 
zameraná predovšetkým na primárnu prevenciu, pomocou ktorej sme chceli predchádzať 
sociálno-patologickým javom, rizikovým faktorom a situáciám. Osobitná pozornosť bola 
venovaná žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Na zabezpečenie disciplíny 
v škole boli prijímané také opatrenia, ktoré boli zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa. 
podozrenia preventívne riešiť. Preto sme aktívne spolupracovali s pracovníkmi Obecnej polície 
Zemné, Štátnej polície Nové Zámky a Colnej správe. 

V zmysle Národného programu duševného zdravia sme realizovali aktivity a programy 
na prevenciu civilizačných ochorení.  

Snažili sme sa spolupracovať pri vytváraní pozitívnej sociálnej klímy prostredníctvom 
edukačných programov ako prevencie násilia v škole. Prevenciu drogových závislostí sme 
realizovali ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Podľa Národného programu 2016/2017 boja proti sexuálnemu zneužívaniu mladistvých 
a obchodovaniu s deťmi sme mali prednášky viackrát počas školského roka. Spolupracovali 
sme s obecným úradom Zemné, so Štátnou políciou a sociálnou kuratelou.  
 
Základné ciele koncepcie primárnej prevencie : 
 
1.  Zmeniť atmosféru v škole na  tvorivú  a podporujúcu  individualitu dieťaťa. 
2.  Podporovať harmonický vývin osobnosti žiaka . Preferovať zdravý životný štýl v škole 
     a v mimoškolských aktivitách. 
3.  Formovať osobnosť dieťaťa tak ,aby sa vedelo ochrániť  pred negatívnymi vplyvmi 
      spoločenských javov / drogy , sexualita ,AIDS , šikanovanie, diskriminácia,../ 
4.  Vychovávať žiakov k osobnej zodpovednosti za svoje rozhodnutie. 
5.  Systematický a komplexne informovať žiakov a rodičov o drogovej problematike. 
6   Pravidelne monitorovať správanie žiakov / negatívne javy /  a spolupracovať z PPP a 
    CVPP./ Centrum výchovnej a psychologickej prevencie./ 
7.  Vytvárať v škole priestor na pomoc pri riešení problémov žiakov./ rodinné, sociálne, 
    osobné , vzdelávacie/ 
 
Hlavné metódy a formy práce: 
 

- rozhovory, besedy , ankety, 
- využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích predmetoch, 
- práca v záujmových útvaroch a na triednických hodinách, 
- práca s počítačom / Internet /, 
- organizovanie zábavných ,  náučných a športových podujatí , 
- nástenky, plagáty , výstavky, 
- monitorovanie správania žiakov  

Pri všetkých aktivitách budú zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy, 
ako aj ich rodinné prostredie. 

 
 

Úlohy školy na splnenie cieľov primárnej prevencie : 
    
1.   Vypracovať vlastný program prevencie a jeho kontroly. 
2.   Prevenciu drogových závislostí zapracovať do časovo-tematických plánov jednotlivých 
      vyučovacích predmetov. 
3.  V školskom poriadku vymedziť opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 
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      v školskom prostredí / prevencia  šikanovania ,násilia, vandalizmu, / a s opatreniami 
     oboznámiť rodičov žiakov. 
4.   Dôsledne riešiť záškoláctvo , identifikovať jeho príčiny v spolupráci s rodinou  .               
5.   Rešpektovať Zákon NR SR č. 67/1997 Z.z. o ochrane nefajčiarov v podmienkach škôl. 
6.   Poskytnúť rodičom a žiakom potrebné informácie o drogách a následkoch ich užívania. 
7.   Vytvárať podpornú atmosféru pre detí s poruchami učenia . 
8.   Monitorovať preventívnu protidrogovú výchovu a iných  sociálno – patologických  javov  
      /   šikanovanie , agresivita, .../ . 
9.   Vytvoriť podmienky pre rozvoj záujmových činností detí a organizovať mimo vyučovacie 
     aktivity . 
10. Zohľadniť špecifika rómskej kultúry v procese výchovy , prehĺbiť spoluprácu s rómskou 
      rodinou. 
11. Výchovne využiť Svetový deň výživy, Týždeň zdravia, Svetový deň duševného 
zdravia , Týždeň boja proti stresu, Svetový deň nefajčenia, Európsky týždeň boja proti 
drogám , Európsky  týždeň bezpečností  a ochrany zdravia pri práci . 
 
 
Školské pravidla a nariadenia o drogách : 

 
 1. Na škole a akciách organizovaných školou je zakázané užívať alkohol , fajčiť a užívať  iné  
      návykové drogy .  
 2. V prípade porušenia zákazu je so žiakom vykonaný pohovor a udelí sa   mu napomenutie 
     triedneho učiteľa. 
 3.  Pri opakovaných zisteniach  nasleduje upovedomenie rodičov, pohovor so žiakom    
      vykoná riaditeľ školy a žiakovi je znížená známka so správania na stupeň 2. 
 4. Pri častejšej konzumácii uvedených látok sa škola nakontaktuje na odborné pracoviska 
      /PPP, CAPP/ a navrhne rodičom žiaka zaradiť  do preventívneho programu  realizovaných    
      PPP alebo CVPP. 
  5. Viesť evidenciu o riešení konkrétnych prípadov  
 
 
Postup pri riešení šikanovania v škole 
 

1. Zaistenie ochrany obetiam. 
2. Rozhovor s deťmi , ktoré na šikanovanie upozornili. 
3. Rozhovor s agresorom. 
4. Rozhovor s obeťou , osobitne. 
5. Nájdenie vhodných svedkov , konfrontačné  rozhovory so svedkami /  nikdy nie obeť-

agresor/ 
6. Kontaktovanie rodičov /zákonného zástupcu/ agresora aj obetí a odporučiť im, aby 

vyhľadali  odbornú pomoc. 
7. Kontaktovanie CVPP,PPP DC /diagnostické centrum./ 
 
 
 
 

Očakávané výsledky: 
 
Očakávali sme, že pomocou navrhovaných aktivít zvýšime pocit bezpečia u žiakov a rodičov. 
Ochránime ich pred psychickým a fyzickým týraním a šikanovaním . Žiaci si osvoja zdravý 
životný štýl, asertívne správanie, hodnotenia seba a iných, slobodne vyjadriť svoj názor a byť 
zodpovedný za svoje zdravie. 
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Koordinátor prevencie, výchovný poradca a vedenie školy očakávali, že pomocou 
navrhovaných aktivít zvýšia pocit bezpečnosti u žiakov a rodičov, zabezpečia  aktívnu ochranu 
každého žiaka pred psychickým a fyzickým týraním, šikanovaním a ohrozovaním mravného 
vývinu. Napomôžu osvojiť si u detí zdravý životný štýl, pomôžu prehĺbiť právne vedomie detí 
a uvádzať ho do praxe, pomôžu odstraňovať sociálno-patologické javy na škole ako 
problémové a agresívne správanie a psychické týranie. Naučia žiakov asertívnemu správaniu, 
hodnoteniu seba a iných a slobodne vyjadriť svoj názor. Našou snahou je ochrániť prostredie 
školy od fajčenia a požívania a prechovávania drog a predovšetkým chrániť zdravie detí. Naučiť 
ich zodpovednosti o vlastné zdravie. 

Od rodičov sme očakávali užšiu spoluprácu so školou v oblasti prevencie závislostí, ich 
aktívny záujem o problematiku prevencie, spoluprácu a pomoc pri odhaľovaní sociálno-
patologických javov. S ich pomocou sme chceli nežiaduce formy správania čo najviac 
obmedziť aj v mimoškolskom prostredí. 

Smerom k žiakom a rodičom sme plánovali pôsobiť aj prostredníctvom vyškolených 
odborníkov z  Obecnej a Štátnej polície, čo by malo zdôrazniť dôležitosť prevencie drogových 
závislostí.  Radi sme nadviazali spoluprácu aj s detskými lekármi v oblasti podpory zdravého 
životného štýlu, riziká dospievania a podpory duševného zdravia. 
 

MESIAC PLÁN ČINNOSTI  Zodpovední 

September • Vypracovať plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí a tematiku 
zapracovať do časovo-tematických plánov  triednych učiteľov.  
 
• Nadviazať spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie v Nových Zámkoch, s Obecnou a Štátnou políciou v Nových Zámkoch, 
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

• Pomoc pri nábore do záujmových útvarov, ako i do školského klubu 

• Zhotoviť nástenku  na tému “Zdravý životný štýl” 

• učasť žiakov a školy na akcii “Mladý hasič” – príprava žiakov na súťaž. 

• registrácia do celoslovenskej kampane “Červené stužky” 

KDP 
 
 
KDP, VP 
 
 
 
TU 
 
KDP 
 
KDP, TU 
 
KDP 

Október • Dňa 9.10. interaktívne stretnutie so žiakmi 2. stupňa na tému HIV/AIDS a  
vyhlásenie výtvarnej súťaže pre špeciálne základné školy ”Červené stužky”, 1. – 2. 
stupeň 

• zorganizovať školenie pre celý personál školy o programe Škola priateľská k 
deťom, informovať Radu školy o programe 

• zhotoviť nástenku, ktorá bude venovaná právam dieťaťa a spolupráci s UNICEF 

• Spolupráca s Úradom verejneho zdravotníctva, beseda “Zdravý životný štýl” – žiaci 
1. stupňa, beseda “Fajčenie” – žiaci 2. stupňa. 

• Z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc (25.10.) otvoriť knižnicu na 
celý deň a zorganizovať besedu  

KDP 

 

 

 

KDP 

 

TU 
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•Začať monitoring najfrekventovanejšie sa prejavujúcich sociálno – patologických 
javov v našom školskom prostredí  

VP 

November • zhotoviť nástenku  na tému “Alkoholizmus ohrozuje zdravie ” 

• Deň bez fajčenia 20. november – realizácia ankety „Fajčenie ohrozuje zdravie“ a  
oboznámiť žiakov so Zákonom NR SR č.87/2009 Z. z. a Zákonom NR SR  
č.648/2007 Z. z. o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení - 
žiaci 2. stupňa + interaktívna prezentácia 
 
• podpora pohybových aktivít na podujatí  “Aj my sa vieme zabávať” – tanečné, 
pohybové vystúpenie žiakov školy 

• Dňa 30.11. Pripomenúť si Svetový deň boja proti AIDS 1. december – žiaci 2. 
stupeňa, nosenie černených stužiek celá škola 

KDP 

KDP 

 

TU 

 

KDP 

November • zhotoviť nástenku  na tému “Alkoholizmus ohrozuje zdravie ” 

• Deň bez fajčenia 20. november – realizácia ankety „Fajčenie ohrozuje zdravie“ a  
oboznámiť žiakov so Zákonom NR SR č.87/2009 Z. z. a Zákonom NR SR  
č.648/2007 Z. z. o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení -
žiaci 2. stupňa + interaktívna prezentácia 

 

• podpora pohybových aktivít na podujatí  “Aj my sa vieme zabávať” – tanečné, 
pohybové vystúpenie žiakov školy 

• Dňa 30.11. Pripomenúť si Svetový deň boja proti AIDS 1. december – žiaci 2. 
stupeňa, nosenie černených stužiek celá škola 

KDP 

KDP 

 

TU 

 

KDP 

December • Deň ľudských práv 10. december – Dohovor o právach dieťaťa, informovať deti o 
svojich základných právach a porušovaní práv detí z rôznych krajín “Právo na 
vzdelávanie” – zážitkové stretnutie 

• Mikulášske posedenie – pohybové, tanečné aktivity, rozvoh telesnej zdatnosti 
žiakov 

• Návšteva Domovu sociálnych služieb -  vystúpenie žiakov s kultúrnym programom 
, rozvíjať vzťah k starším ľuďom 

• Vianočné aktivity – dôraz na ľudové tradície, pomoc iným 

KDP 

 

TU 

VK 

TU 

Január • Monitorovanie agresívneho správania sa žiakov, hľadanie príčin a ich následné 
odstraňovanie – spolupráca s Obecnou a Štátnou políciou 

• zhotoviť nástenku  na tému “Povedzme násiliu STOP, prevencia šikanovania”  

• Deň komplimentov (24.1.) –  ovládanie svojho správania sa a vyslovovanie 
komplimentov, vyhodnotenie najkrajšieho prijatého komplimentu. 

KDP, VP 

KDP 

 

KDP 
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• Potulky zimnou prírodou – spojené  s hrami na snehu v rámci krúžkovej činnosti  VK 

Február  • Bojujeme proti civilizačným chorobám – turistické vychádzky do prírody  

• Školský  karneval – rozvoj pozitývnych medziľudských vzťahov 

• Deň pre bezpečnejší internet (8.2.) – hľadanie informácií len v encyklopédiách. 

• Medzinárodný týždeň priateľstva (19. – 25.2.) – výroba, viazanie náramkov 
priateľstva, následné obdarovanie spolužiaka zo školy zlosovaním. 

• Môj dobrý kamarát - realizácia zážitkových aktivých prevencie závislostí, žiaci 1.st

Uč. TV 

TU 

VK 

KDP 

 

KDP, VP 

Marec • zhotoviť nástenku  na tému “Zdravé telo, význam športu ” 

• “Ako poznám sám seba” - zážitkové aktivity, hranie modelových rolí pre žiakov 2. 
stupňa 

• 21.3. Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii - Jedinečnosť a odlišnosť 
ľudí – spievanie a počúvanie piesne “Boj proti rasizmu” 

 

• Deň zápasu za ľudské práva 25.3. – oboznámiť žiakov o svojich právach, ale aj 
povinnostiach a uvedomovanie si zodpovednosti za svoje činy. 

• Návšteva obecnej knižnice – rozvíjať pozitívny vzťah ku knihám, pozor na šetrné 
zaobchádzanie s nimi. 

KDP 

KDP 

 

KDP 

Uč.SJ,KDP 

Apríl  • V rámci Svetového dňa zdravia 7.4. – zážitkové aktivity  “V zdravom tele zdravý 
duch” – žiaci 1. stupeň 

• 8.4. Medzinárodný deň rómov – aktivita pre žiakov: priniesť typickú hračku, vec, 
oblečenie, hudbu, ......, pre rómov.  
 
• 13.4. Deň narcisov – informovať žiakov o Lige proti rakovine 

KDP 

Uč.VV, 
KDP 

TU 

Máj  • zhotoviť nástenku  na tému “Pozor na drogovú závislosť, fajčenie ohrozuje zdravie”

• 10.5. Svetový deň pohybom ku zdraviu – prežiť príjemné športovo – tanečné 
dopoludnie v rámci krúžkovej činnosti. 

• 12.5. Deň matiek, 15.5. Medzinárodný deň rodiny  – na triednických hodinách si 
pripomenúť hodnotu rodiny a našich starostlivých mamičiek 
 
• 21.5. Svetový deň mlieka – aktivita “Ochutnaj mliečny nápoj”. 
 
• V rámci Svetového dňa bez tabaku 31. máj – zážitkové aktivity na tému   “Chceme 
dýchať čistý vzduch” – žiaci 1. stupeň.  

KDP 

 

VK 

TU 

KDP,TU 

KDP,VP 
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Jún • Medzinárodný deň detí 1. jún – športovo – zábavný program pre deti, súťaže.  

• 16.6. Medzinárodný deň Afrického dieťaťa – zhrnutie aktivít a vyhodnotenie 
výsledkov s UNICEF 

• V rámci Svetového dňa boja proti zneužívaniu drog a nezákonného obchodovania 
s nimi 26. jún  -  “Pozor na drogovú závislosť” – žiaci 2. stupňa 

• “Tešíme sa na prázdniny” – poučenie žiakov o vzdvorilom a slušnom správaní 
počas školských prázdnin  

• Vyhodnotenie plánu za školský rok 2012/2013 a príprava vyhodnocovacej správy 

vedenie, TU, 
KDP 

 

KDP 

 

TU 

Vedenie,TU 

 
Vysvetlivky skratiek:  
KDP - koordinátor drogovej prevencie 
VP - výchovný poradca 
TU – triedny učiteľ  
KEV – koordinátor environmentálnej 
výchovy 
VK – vedúci krúžkov 
Uč. TV – učiteľ telesnej výchovy 
Uč. VV – učiteľ výtvarnej výchovy 
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Časový plán aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí 
v školskom roku 2016 / 2017 

 
 
September 2016 
 
 1./ Oboznámenie sa s úlohami plánu protidrogovej výchovy a ich zapracovanie do 
                 časovo-tematických plánov a Triednických hodín. Zodp. tr. učitelia 
 2./  Monitoring žiakov 3. a 4. ročníka / alkohol, fajčenie /.  Pozorovanie   správania 
                  Žiakov v triede a cez prestávky . / agresivita , šikanovanie, hazardné hry /  
                                 Zodp. tr. učitelia 
            3./ Zhotovenie nástenky na školskej chodbe.  / Čo prináša droga / 
                                                                                                 Zodp.  koordinátor               
 
Október 2016 / 16.10. svetový deň výživy , 18.10. Svetový deň chôdze / 
 

1./ Prednáška rodičom na  zasadnutiach ZRPŠ  v triedach pod názvom ,,Drogy ich 
      prejavy, konzumácia a riešenie prípadných  problémov,, 

                       Zodp.  tr. učitelia 
2./ Význam výživy v období rastu a dospievania . Pravidelné a zdravé stravovanie .  

                 Aj sladkosti môžu byť závislosťou . / určiť si 1 deň v týždni  bez sladkostí // 
                                                        Zodp. tr. učitelia 
     3./ Oboznámenie sa s učebnicou – Nenič svoje múdre telo – poukázať na škodlivé  
                  účinky fajčenia a iných drog. / všetky predmety , počas školského roka / 

                        Zodp. tr. učitelia    
November 2016 / 21.11.- Deň nefajčiarov/  3 týždeň v mesiaci- Týždeň boja proti drogám - /                                                                                                                         
 
              1. Týždeň boja proti  drogám. Každá trieda navrhne a zrealizuje akciu- na 1 deň   
                  v týždni  s protidrogovou tematikou  pre všetkých žiakov  ZŠ.  
                   Zodp. koordinátor , tr. učitelia 
   2. Aktualizácia nástenky – Ako si udržať zdravé telo , konzumácia ovocia 
                 a zeleniny   
        Zodp. tr. učitelia , 
 
December 2016 / 1.12. Svet. deň boja proti AIDS, HIV/ 12. 12. Prijatie Deklarácie práv detí/ 

 
1. Prenos nákazy  infekčných ochorení. Prevencia proti chorobám a úrazom . 

                     Dodržiavanie hygienických návykov a ich kontrola v škole , žltačka , vši . / 
                                      Zodp. tr. učitelia 

2. Na triednickej hodine  uskutočniť besedu o Deklarácii práv dieťaťa , šikanovaní, 
agresivite a iných  sociálno-patologických javov . 

Zodp:   tr. učitelia 
3. Výstavka  adventných  a vianočných  vencov , ktoré zhotovili žiaci . 

Zodp. tr. učitelia 
 
Január 2017 
 
               1./  Rozvoj komunikačných zručnosti, základné pravidla slušného správania v škole,  
                     počúvanie jeden druhého . / pozdrav , poďakovanie, poprosenie / 
       Zodp. tr. učitelia 
    2./  Aktualizácia  nástenky na chodbe – Deklarácia práv detí- 
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Zodp.  koordinátor , asistentky 
               3./  Pripraviť si vlastnú karnevalovú masku na  triednickej hodine . 
                    Zodp.  tr. učitelia , 
Február 2017 
 

    1./ Tajomstvo dobrého slova - ako vzdorovať negatívnym rovesníckym skupinám, 
         význam priateľstva , pomôcť tomu kto to potrebuje./ DH- Kto je môj priateľ?/ 
       Zodp. tr. učitelia 

                2./  Nácvik programu  a príprava darčekov na zápis žiakov do 1. ročníka. 
Zodp. tr. učitelia 

      
Marec 2017 / 22.3. Svetový deň vody, 26.3. deň narcisov / 
 

1. Ochrana životného prostredia –význam vody –osobná hygiena - pitný režim  
človeka – lieky z prírody      Zodp. tr. učitelia 

2. Zhotovenie výrobku z odpadového materiálu – súťaž medzi triedami / ochrana  
životného prostredia , význam separovaného odpadu /  
                                                                             Zodp. tr. učitelia 

 
Apríl 2017  /  7.4. Svetový deň zdravia , 22.4. Deň Zeme / 
 

1. Význam telesného a duševného zdravia ,význam pohybu, otužovanie ,účelne 
využívanie  voľného času, časový harmonogram dňa žiaka. 

Zodp. tr. učitelia 
2. ,, Cvičíme  pre zdravie ,, súťaž v preskoku cez švihadlo – chlapci , krúženie  

obručou – dievčatá / jednotlivci  za triedu / 
                  Zodp. asistentky, tr. učitelia  
 
Máj  2017  / 8.5. Svetový deň Červeného kríža, 31.5. Svetový deň bez tabaku / 
 

1. Asertívne správanie na odmietnutie cigarety. Pestovanie sebavedomia, vedieť   
      potlačiť chuť na to čo mi chuti a neskôr môže škodiť, sociálne a ekonomické  
      dôsledky fajčenia.     Zodp. tr. učitelia 
2. Ukážky poskytovania 1. pomoci pri rôznych poraneniach / bezpečné správanie 

                  v škole aj doma/               Zodp.  učiteľ - zdravotník 
 
 
Jún  2017  / Medzinárodný deň rodiny ,  26.6. Svetový deň boja proti drogám / 
 

1. Rozvoj komunikačných schopnosti – vypočuť a pochopiť druhého- nebáť sa 
hovoriť    o svojich  problémoch .Vedieť kde hľadať potrebnú pomoc. Linka 
detskej istoty 0820 112112.                               Zodp. tr. učitelia 

2. Juniáles . / pre žiakov a rodičov na záver školského roka  /  
                                                                                 Zodp. koordinátor , tr. učitelia 
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Vyhodnotenie prevencie drogových závislostí na školský rok 2016/2017: 
 

-     Počas priebehu školského roka boli všetky ciele dosiahnuté. Zapojenie sa školy a detí 
do rôznych podujatí a konzultácií sa uskutočnilo počas priebehu školského roka.  
 
-     Časový plán aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí bol dodržaný.  

Uskutočnili sa: 
- rozhovory, besedy , ankety, 
- využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích predmetoch, 
- práca v záujmových útvaroch a na triednických hodinách, 
- práca s počítačom / Internet /, 
- organizovanie zábavných,  náučných a športových podujatí, 
- nástenky, plagáty, výstavky, 
- monitorovanie správania žiakov  
-    prevencia obezity, závislostí, zdravý životný štýl, 

      -    rozvoj telesnej zdatnosti žiakov, 
-    prevencia šikanovania, 
-    prevencia HIV/AIDS, 
-    prevencia kriminality, sexuálneho zneužívania, 
-    riziká dospievania, podpora duševného zdravia 
-    práva dieťaťa. 

 
Pri všetkých aktivitách boli zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy, 
ako aj ich rodinné prostredie. 
 
 
V Zemnom, dňa  24.06.2017                                            Vypracoval:  Mgr. Peter Kaderábek       
                                                                                            koordinátor protidrogovej prevencie 
 
 

Analýza výsledkov v oblasti profesionálnej orientácie v šk. r. 2016-2017 
 
         Našim cieľom v tejto oblasti bolo usmernenie žiakov pre tie povolania, o ktoré majú 
záujem, ale zároveň i dostatočnú vedomostnú úroveň. 
         Na  plenárnom zasadnutí RZ boli rodičia prostredníctvom VP oboznámení so sieťou 
SOU, SOŠ a Gymnázií v regióne - kritériami škôl na prijatie žiakov. V priebehu školského 
roka boli žiaci priebežne informovaní o naplnenosti škôl. V rámci otvorených dní žiaci 
individuálne navštívili školy:  Schola Privata Kolárovo, Stredná priemyselná škola, Komárno. 
Náboroví pracovníci dostali priestor na rozhovor so žiakmi – propagačné materiály o školách 
boli zverejňované na nástenných novinách. 
        Obzvlášť veľkú pozornosť sme venovali Monitoru žiakov, na ktorý boli žiaci vopred 
pripravovaní vyučujúcimi testovaných predmetov. 
 
 Konzultačné hodiny VP pre rodičov boli v utorok do 15,00  hodiny. 
 
Rozmiestnenie žiakov v školskom roku 2016 – 2017: 
 
Denisa Bihariová – OU Mojmírovce, cukrárska výroba 
Jozef Bihari – OU Mojmírovce, cukrárska výroba 
Tibor Illés -  Stredná priemyselná škola, Komárno 
Dominik Sajtos – SOŠ Komárno, obrábač kovov 
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Roman Sztojka - Schola Privata Kolárovo,kuchár 
 
Ukončila povinnú šk. docházku na ZŠ: 
Beatrica Sztojková 
 
Celkovo: 
SOU - 2 žiaci  
SŠ – 1 žiak 
SOŠ - 2 žiaci 
Ďalšie štúdium odmietli: 
Kristína Bihariová 
Erik Sztojka 
 
 

REALIZÁCIA  HLAVNÝCH  ÚLOH  V OBLASTI  VÝCHOVNÉHO  
PORADENSTVA  

 
ČASOVÝ  HARMONOGRAM: 
 
SEPTEMBER – OKTÓBER: 
 

- evidencia  žiakov pre psychologické vyšetrenie  
- nainštalovanie ústrednej propagačnej nástenky o možnostiach štúdia 
- založenie evidencie žiakov 5.-9. ročníka  
- prerokovanie plánu práce výchovného poradcu 
- info o priemere známok - mail od CPPPaP  
- pracovné stretnutie výchovných poradcov – SOŠ Slovenská ul.,NZ  
- Oznam o profilových predmetoch na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský 

rok 2017/2018- mail od Mgr. Borisa Holiča 
- zber záujmu - Školské výpočtové stredisko  

NOVEMBER – DECEMBER: 
 

- individuálne pohovory so žiakmi a s rodičmi  
- systematicky pokračovať v hromadných a individuálnych pohovoroch so žiakmi 
- prednáška na plenárnom zasadnutí RZ 
- vypracovanie podkladov pre zber záujmu 
- uskutočnenie exkurzií na SŠ ( individuálne okt.-dec. 2016) 

 
JANUÁR – FEBRUÁR: 
 
     - informovať o prehľade naplnenosti SŠ 
     - termíny prijímacích pohovorov – talentové skúšky-  mail od CPPPaP (Organizačné              
pokyny k prijímacím skúškam na stredné školy v Nitrianskom kraji pre školský rok 
2017/2018  
 
MAREC – APRÍL: 

- pracovné stretnutie výchovných poradcov – SOŠ Slovenská ul.,NZ 
- odovzdávanie prihlášok školskej lekárke  
- podpisovanie prihlášok 
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- kontrola evidencie a zatriedenie došlých materiálov 
- sledovanie prípravy žiakov na prijímacie pohovory 
- informácie pre rodičov a žiakov o prijímacích pohovoroch a naplnenosti škôl 

 
MÁJ – JÚN: 
 

- účast žiakov na prijímacích pohovorech  
- zverejnenie výsledkov pohovorov 
- vyplnenie prihlášok pre žiakov 8. ročníka  

 
OSTATNÉ ÚLOHY: 
 

- evidencia pošty 
- dodržiavanie konzultačních hodín pre žiakov a rodičov – každý nepárny týždeň do 

15.00 
 
 
V Zemnom, dňa  24.06.2017                                       Vypracovala: Mgr. Kristína Illésová 

                                                                                                  výchovná poradkyňa 
 

 
Vyhodnotenie činnosti poradných orgánov 

 
Vyhodnotenie činnosti MZ 1. stupňa za školský rok 2016/2017 

 
 
  Metodické združenie v školskom roku 2016/2017 sa schádzalo päťkrát podľa vypracovaného 
harmonogramu. Pracovný plán, témy a programy sme zostavili spoločne. Pravidelne 
(štvrťročne) sme vyhodnotili písomné previerky žiakov. Urobili sme javovú analýzu, na 
základe čoho sme poukázali na zistené nedostatky, ktoré bolo treba odstrániť, korigovať.  
Realizované prednášky a diskusie: 
  

− Zrozumiteľné, zreteľné čítanie 
− Úroveň čitateľskej  gramotnosti, finančná gramotnosť 
− Výučba slovenského jazyka  
− Vyhodnotenie celoročnej práce ŠKD 
− Hodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov  
− Vyhodnotenie záujmových krúžkov na 1. stupni 
− Vyhodnotenie práce s nadanými žiakmi 
− Vyhodnotenie jednotlivých súťaží 
− Starostlivosť o žiakov so ŠVVP ( o začlenených) – správy zo psychologického 

vyšetrenia 
− Kontrola plnenia UO a tematických výchovno-vzdelávacích plánov  
− Vyhodnotenie a rozbor hravej otvorenej hodiny: 1. A trieda – miešaná hodina 

(uskutočnená v apríli 2017, triedna učiteľka Mgr. Magdaléna Oláh) 
− Úroveň výchovných predmetov  
− Rozbor hospitačnej činnosti 
−  Aktuality z odb.pedag.literatúry a tlače 
− Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017 
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Na zasadnutiach sme spoločne prijali uznesenia, ktoré sme sa snažili načas splniť a vyskytujúce 
nedostatky odstrániť. Zo všetkých zasadnutí sme pravidelne písali podrobné zápisnice. 
 
 
 
Zemné, 24. júna 2017                                      Vypracovala: vedúca MZ - Mgr. Anikó Illés 
                                                                                                    
 

 Vyhodnotenie činnosti PK spoločenskovedných predmetov  
v školskom roku 2016/2017 

 
V školskom roku 2016/2017 PK spoločenskovedných predmetov pracovala  v zložení: 
Mgr.K.Illésová vedúca PK, Mgr.I.Belokostolská, Mgr.A.Illés, Mgr.H.Lukácsová,  
Mgr.P.Kaderábek. 
 
Hlavné úlohy plánu práce PK vychádzali zo  
 

1. Zákona č.216/2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

2. Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ pre školy a školské zariadenia  na 
školský rok 2016/2017  

3.  Analýzy činnosti práce PK za uplynulý školský rok 2015/2016  
4.  Plánu práce školy na školský rok 2016/2017  
5. Štatútu predmetovej komisie – povinnosti vedúcich PK    
6. Štátneho a školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ - ISCED 2 na 

školský rok 2016/2017 
7. Učebných osnov a tematické výchovno-vzdelávacích plánov jazykov (SJL, ANJ, 

NEJ), dejepisu a občianskej výchovy na školský rok 2016/2017 
8. Individuálne výchovno-vzdelávacích plánov na školský rok 2016/2017 (uložené v 

spisoch žiakov so ŠVVP)    
9.  Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ  
10. Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a 

správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie 
 
Na vyučovaní sme využívali dostupné učebnice, pracovné zošity,a veľkou pomocou při 
 prípravách na hodiny boli inšpiratívne nápady vo virtuálnej knižnici, využívanie pomôcok  
z datakabinetu. 
 Učivo bolo zvládnuté  v rozsahu TVVP vo všetkých ročníkoch. 
 
Prehľad spoločenskovedných predmetov v školskom roku 2016/2017: 
 
 

Maďarský jazyk a literatúra   
6.- 9. ročník 5hod./týždenne známka 

 
 

Slovenský jazyk a literatúra   
6.- 9. ročník 5hod./týždenne známka 
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Anglický jazyk    
6.- 9. ročník 3hod./týždenne známka 

 
Nemecký jazyk    

6.- 9. ročník 1hod./týždenne známka 
 

Dejepis   
6.- 8. ročník 1hod./týždenne známka 

9.ročník 2hod./týždenne známka 
 
Predmetová komisia sa stretla na 5 zasadnutiach, na ktorých pracovala podľa pripraveného  
plánu aktualizovaného podľa potrieb.  
 

� Všetky vyučujúce začínali školský rok opakovaním učiva z predchádzajúceho ročníka 
a prípravou na vstupnú previerku a diktát.  

� Písomné práce – testy z učiva sa robili každý štvrťrok. Pani učiteľky splnili predpísaný 
počet testov, slohových písomných  prác a diktátov.  

� Po každom písomnom preverovaní vedomostí a slohových a pravopisných spôsobilostí 
nasledovala analýza a vyhodnotenie, ktoré mali vyučujúce zahrnuté v časovo-
tematických plánoch.  

� Žiaci sa zapojili aj do ďalších súťaží napr.: Tompa Mihály szavalóverseny, Égig érő fa. 
� Zlepšovanie čitateľskej gramotnosti sme sa snažili podporovať návštevou a prácou v 

školskej knižnici, aktivitami realizovanými v spolupráci s pracovníčkami Okresnej 
knižnice. 

� Na hodinách literatúry sme nechali žiakov predstaviť knihy, ktoré ich zaujali a každá 
vyučujúca ich aktivizovala  rôznymi úlohami, aby boli nútení pracovať s dielom, 
knihou. 

� Vo vyučovacom procese sme využívali pamätné dni, výročia významných kultúrnych a 
literárnych dejateľov, pamätné dni histórie. 

� Na vyučovaní dejepisu, literatúry sme žiakov viedli k tolerancii, národnej a etnickej 
znášanlivosti, pripomenuli sme si deň holokaustu.  

� Národné povedomie sme podporovali na hodinách maďarčiny, dejepisu.  
� Používali sme mládežníckej tlače vo vyučovaní maďarského a slovenského jazyka. 
� Organizovali sme  výstavy kníh aj s odpredajom. 
� Rozvíjali sme komunikatívnosť žiakov. 
� Rozvíjali sme  schopnosti počúvania a čítania s porozuměním.  
� Vyhodnotili sme prečítaných a vypracovaných povinných čítaní z maďarského a 

zo slovenského jazyka. 
 

Spolupráca so špeciálnou pedagogičkou 
  
Integrovaným žiakom boli vypracované individuálne výchovno-
vzdelávacie plány na zvládnutie základného učiva, kde bolo učivo redukované podľa 
 individuálnych potrieb žiaka a ich diagnostiky. Prípadné problémy so slaboprospievajúcimi  
žiakmi sa konzultujú so špeciálnou pedagogičkou. 
 
 
 
 
Súťaže: 
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V tomto školskom roku sa žiaci zapojili do nasledovných súťaží :  
 

� Tompa Mihály szavalóverseny 
�  Égig érő fa... 
� Szőgyéni Regionális Irodalomverseny - Arany János munkássága 
� Katedra levelező – 6.osztály 
� Dobré slovo 

 
Nesplnené úlohy:  
 

� Organizovanie pravopisnej súťaže 

 
Uznesenie 
  
PK  berie na vedomie:   Správu o stavu výchovy a vyučovania spoločenskovednýc predmetov. 
 
PK  schvaľuje:               Hodnotenie práce PK a písomné hodnotenia spoločenskovedných  
                                       predmetov 
 
PK ukladá:                     Vyskytnuté nedostatky, ktoré ešte neboli doriešené, zapracovať  
                                        do Plánu práce PK na školský rok 2017/2018 
  
 
 
Zemné, 21.6.2017                                                  Vypracovala: Mgr.Kristína Illésová 
 

 
 
Záverečné vyhodnotenie práce PK výchovných predmetov  

2016/2017 
 

Miesto konania: ZŠ Ányosa Jedlika s VJM Zemné 
Predmetová komisia počas školského roka 2016/2017  zasadala a pracovala podľa plánu práce 
schváleného na začiatku školského roka a zabezpečovala úlohy a podujatia vyplývajúce 
z charakteru týchto predmetov.  
Plán PK sa aktualizoval podľa aktuálnej potreby. Zaoberali sme sa pedagogickými, 
psychologickými a aj výchovnými vyučovacími problémami. 
Všetci vyučujúci výchovných predmetov boli oboznámení s klasifikačným poriadkom školy 
podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Výchovné predmety 
(výtvarná výchova, hudobná výchova, technická výchova, pracovné vyučovanie, telesná 
výchova, náboženská výchova)  sa klasifikujú (stupňom od 1 do 5). 
Analýza činnosti PK v školskom roku 2016/2017: 
Na zasadnutí PK boli vyhodnotené všetky výchovné predmety. Učitelia konštatovali, že 
predpísané učivo bolo prebraté. Individuálne plány pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
pedagogickými potrebami boli vypracované. 
Vyhodnotenie podľa jednotlivých predmetov: 
     Vo vyučovaní HUV - bolo  hlavným cieľom rozvíjať u žiakov hudobné kompetencie 
v zameraní na optimálne formovanie osobnosti žiaka, ako aj efektívne rozvíjanie jeho 
hudobnosti. 
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     Vo vyučovaní VYV -  Hlavným cieľom bolo naučiť žiakov poznávať vybrané techniky, 
vedome rozvíjať tvorivosť, formovať a rozvíjať gramotnosť žiaka v oblasti vyjadrovania sa 
výtvarnými prostriedkami, rozvíjať cítenie, vnímanie, fantáziu. 
Na hodinách TEV sme pracovali so žiakmi podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov 
vychádzajúcich z učebných osnov. Na  zasadnutiach PK sme riešili aj   niekoľkých žiakov,  
ktorí  si nenosili  úbor na telesnú výchovu. 
Žiaci tretieho ročníka v tomto roku neabsolvovali plavecký výcvik na plavárni v Nových 
Zámkoch. 
Vo vyučovaní technickej výchovy – sme viedli žiakov k zvládnutiu všeobecných kompetencií, 
ako je napr. schopnosť riešiť daný problém, prebrať na seba zodpovednosť, byť samostatným, 
uvedomiť si význam tvorby životného prostredia, ako aj vytvárať si kladný vzťah k tomu čo 
vytvorili. 
METODICKO-ODBORNÝ RAST U ČITEĽOV 
     Členovia PK sa pre skvalitnenie svojej odbornej a pedagogickej úrovne venovali štúdiu 
odbornej a pedagogickej literatúry. 
 
V Zemnom, 25.6.2017                                               Vypracovala: Mgr. Anita Illés 
 
 
 

Záverečné vyhodnotenie práce PK prírodovedných predmetov 
 

 
Miesto konania : ZŠ Ányosa Jedlika s VJM Zemné 
 

Zloženie PK: 
 

Vedúci PK: Mgr. Peter Kaderábek  
 
- Členovia PK:                             aprobácia:  vyučuje:   

1. Mgr. Serena Tomová               MAT – FYZ    MAT, INF (7.roč.)  
2. Mgr. Peter Kaderábek             CHEM – BIO  BIO, CHEM, FYZ,INF (6.,8.,9. 
roč.) 
3. Mgr. Blanka Lóthiová  I. stupeň – NEJ  GEO (6.,8.,9. roč.)  
4. PaedDr. Zuzana Molnárová I. stupeň – špec.ped  GEO (7.roč.) 

 
Predmetová komisia počas školského roka 2016/2017 zasadala päťkrát: 

- September 2016 
- November 2016 
- Január 2017 
- Apríl 2017 
- Jún 2017 

 
Škola má na 2.stupni 4 triedy. Vo všetkých ročníkoch sa matematika, informatika, biológia, 
fyzika a chémia vyučovala podľa ISCED2 a inovovanou formou ISCED2 (6.ročník).  Žiaci so 
špeciálnymi potrebami sa učili podľa upravených ČTP.                                                   
 
 

Analýza činnosti PK v školskom roku 2016/2017 

 
A. Splnené úlohy 
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- Individuálna integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sa 

realizovala v súlade s platnými smernicami  
- Prípravy na prijímacie skúšky prebiehali v rámci matematického krúžku. 
-  Multimediálna učebňa bola primerane využitá.  
- Plán PK sa aktualizoval podľa aktuálnej potreby 
- Z biológie v 6. ročníku boli, zo súhlasom riaditeľky školy, prepracované učebné osnovy 

a časovo tematické plány. Vytýčené ciele boli dosiahnuté. Toto rozhodnutie bolo 
prínosom pre žiakov ale aj pre samotnú vyučovaciu hodinu.  

- Rozvíjali sme zručnosti čítania a využívania grafov a diagramov v matematike, vo 
           fyzike a v chémii sme sa zamerali na praktické vedomosti a na laboratórne cvičenia,   

   v biológii sme kládli dôraz na spoznávanie okolia, prírody, prírodných dejov, systému... 
- Žiaci sa pripravovali na prijímacie skúšky resp. na Testovanie 9 – MONITOR 

z matematiky, ale aj na súťaže z prírodných vied. Dosiahnuté výsledky boli kladné. 
-  Reorganizácia vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch z chémie, fyziky a biológie. 

Opatrenia a reorganizácia pôsobili kladne na všetky predmety, čo sa aj odzrkadlilo na 
preberaní učiva, ale aj na nárastu vedomostí žiakov z jednotlivých predmetov. Viac času 
ostalo na opakovanie a prehlbovanie učiva, na cvičenia...  

-  zúčastnili sme sa aj rôznych vedeckých súťaží, kde sem boli úspešnými riešiteľmi, ako 
napr.: olympiáda z matematiky – Na okresnom kole sme dosiahli 4. miesto. Našu školu 
reprezentoval Bombicz Ferenc. 

-  súťaž Á. Jedlika sme organizovali po 15-krát. Súťaž bola organizovaná pre základné 
školy. Hlavnou témou súťaže bol život a vynálezy Ányosa Jedlika, Karpatská kotlina, 
a základné vedomosti z chémie, fyziky a z biológie. Samotnú súťaž sme organizačne 
zvládli šikovne. Vďaka sponzorom a malého tímu, ktorý ustavične pracoval na zlepšení 
tejto školskej akcie. Dosiahli sme zvýšenie vedomostnej úrovne súťaže. Otázky boli 
náročnejšia ako v predošlých ročníkoch. Vyššie nároky dajú tejto súťaže vyššiu úroveň, 
lepšie meno škole v okolí. Ohlasy boli kladné zo strany zúčastnených. Zúčastnilo sa 8 
mužstiev z piatich okolitých škôl – Komárno, Nové Zámky, Kolárovo a Zemné, Svodín, 
Dvory nad Žitavou. Našu školu reprezentovali: Illés Rebeka, Illés Tibor, Bombicz 
Ferenc. Dosiahli sme 1. miesto. 

-  zabezpečenie odbornej literatúry počas celého školského roka so všetkých predmetov 
-  učebné pomôcky sme dokupovali počas školského roka. Vybavenie PK a jednotlivých 

prírodovedných predmetov je na dobrej úrovni. Máme dostatok kvalitných pomôcok 
najmä v biológii a v chémii. Spotrebné materiály ako napr. chemické sklo sme postupne 
doplňovali.  

-  inventár bol uskutočnený – zastaralé a nevhodné pomôcky boli likvidované 
- PK sa zúčastnila na školských aktivitách do ktorých sa aktívne zapájala 

 
 
  
 Plnenie UO a UP. ČTP. 
 
Učivo bolo v každej triede prebrané, okrem biológie v 7. ročníku. Učivo ktoré ostalo neprebraté 
bude prepracované do UO budúceho školského roku.   
Časovo-tematické plány boli splnené. 
 Zostal čas aj na opakovanie učiva v matematike, v chémii, ale aj z fyziky a informatiky. Tento 
rok sa veľmi dobre preberalo učivo – hodiny boli efektívnejšie. Počas školského roka ostal čas 
aj na pozeranie viacerých, zaujímavých, prírodovedných filmov.  
 
     Klady PK: 
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    - kladný prístup k riešeniu problémov 
    - dobrá komunikácia medzi členmi PK,  
    - flexibilné riešenie problémov vyskytnutých počas školského roka 
    - humánny prístup k žiakom 
 

Z chémie boli hodiny preskupené, koncentrované do vyšších ročníkov. Učivo už nie je 
príliš roztiahnuté v jednotlivých ročníkoch. Vedomostná úroveň žiakov vo vyšších ročníkoch 
je vyššia,  lepšie pochopia súvislosti. Učivo sa lepšie nadväzovalo na seba, ale aj na učivá 
z ostatných prírodovedných predmetov. Chyby vykonané pri zostavovaní ISCED2 boli týmto 
spôsobom odstránené! Žiaci sú lepšie motivovaný, lepšie chápu súvislosti. Získané vedomosti 
sa im lepšie ukladali do vedomia (napr. vďaka častejším precvičovaniam). Najväčším 
pozitívom PK v ročníku 2016/2017 pokladám tieto preskupenia hodín a tím dosiahnuté 
výsledky vo vyučujúcom procese. Kvalita práce vyučovacieho procesu sme tým o veľa zvýšili. 
Atraktívnosť prírodovedných predmetov sme tak lepšie využili.  

Tak isto boli preskupené hodiny z biológie. Bol zavedený systém biológie, ktoré UO 
podľa ISCED 2 nemali. Tieto zmeny boli kladné. Lepšie a efektívnejšie sa dajú preberať učivá 
podľa platných ČTP, UO. Z biológie v 5., 6. a v 7. ročníku boli, zo súhlasom riaditeľky školy, 
prepracované učebné osnovy a časovo tematické plány. Vytýčené ciele boli dosiahnuté. Toto 
rozhodnutie bolo prínosom pre žiakov ale aj pre samotnú vyučovaciu hodinu.  

Prepracovanie ČTP z biológie v 6. a 7. ročníku bolo nutné. Obsahová forma učebníc 
bola nevhodná, a tak neučili sme základy biológie. Celé učivo bolo mimo. Vhodnejšie je učiť 
klasické základy biológie, ako napr.: bunku, orgány rastlín, taxonómiu rastlín a živočíchov... 
ISCED 2 je úplne nevhodná z biológie, najmä v ročníkoch 5. a 6. Deti podľa ISCED 2 nebudú 
ovládať biológiu. Neovládali by žiaci taxonómiu. A biológia bez taxonómie rastlín a živočíchov 
ani nemá veľký význam!!! Vďaka klasickým témam viac sa dalo precvičovať, robiť základné 
pokusy. Priblížiť biológiu k deťom, zaujať ich okolitou prírodou, pokusmi, laboratórnymi 
prácami. 
 

    Negatíva:  
- chýbajú kvalitné učebnice, najmä v materinskom jazyku. Tieto nedostatky sťažujú 

prácu učiteľov. Knihy obsahujú veľa chýb a majú veľa nedostatkov. Sú nevhodné na 
učenie daných predmetov. Napr. z matematiky obsahujú nadmerné množstvo textov, 
textových úloh. Nepostačuje ani čas na vyučovacích hodinách na prečítanie textových 
úloh. Sú úlohy ktoré majú rozsah jednej strany. Deti nepochopia text.   

-  Jednotlivé prírodovedné predmety potrebujú reštrukturalizáciu, lepšie/výhodnejšie 
rozloženie vyučovacích hodín – aby vedomostná úroveň žiakov, témy daných ročníkov 
a počty hodín korešpondovali so sebou, a s potrebami daných predmetov. Aby 
vzájomne na seba stavali.   

-   nedostatočný počet vyučovacích  hodín vedie k zaostávaniu pri preberaní učiva 
-  nesprávne rozloženie hodín a rozloženie tém podľa ISCED 2, tento program všeobecného 

vyučovania a vzdelávania je celkom nevhodný vo všetkých predmetoch. Nie je logicky 
vstavaný a obsahuje nadmerné množstvo formálnych a štrukturálnych chýb. 

- sú problémy udržať žiakov na posledných hodinách v škole. Členovia PK ale aj ostatní 
kolegovia musia lepšie dbať na to, že kedy odchádzajú žiaci domov. Žiaci často neskoro 
chodia z obedu na hodinu... niekedy meškajú aj 5-10 minút zo siedmej hodiny 

-  jedna hodina z prírodných predmetov absolútne nie je postačujúca na preberanie učiva, 
ani na rozvíjanie vedomostí v danom obore, lebo učivo sa zužuje iba na teoretickú časť 
a praktické zručnosti sa nevyvíjajú. Ak hodiny odpadávajú, tak sa vyskytnú problémy, 
že žiaci 2-3 týždne za sebou nemajú hodinu z daného predmetu. Ich motivácia na učenie 
sa je potom nulová. Neučia sa z hodiny na hodinu, a aj ľahšie zabúdajú osvojené učivo 
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z vyučovacej hodiny. Samozrejme predimenzované učivo sa nedá prebrať počas 
školského roka. Alebo ak sa dá, tak nekvalitne. V každom predmete kvantita hodín 
zvyšuje kvalitu vedomostí. Nadmerné „presilenie, tlačenie“ niektorých predmetov je na 
úkor prírodných vied.  

-  predimenzované učivo podľa štandardov z jednotlivých prírodovedných predmetov. 
Buď by bolo vhodné počet vyučovacích hodín zvýšiť, alebo redukovať preberané učivo 
na hodinách. Bolo by vhodné zvážiť rozsah učiva a prispôsobiť k počtu hodín 
a k vedomostnej úrovni žiakov. Členovia PK by to mali v daných predmetoch 
zrealizovať.  

-  chyby v tematicko-vzdelávacích plánov podľa štandardov ISCED 2 – autori urobili 
zásadné chyby. Členovia PK by mali doriešiť tieto nedostatky v súlade s ISCED2. 

-  veľa hodín odpadával z dôvodu všelijakých podujatí, a štátnych sviatkov – pre 
predmety, ktoré majú hodinovú dotáciu 1hod/týždeň je to nesmierne zaťažujúce, čo sa 
týka preberania učiva.  

-  veľká časť detí sa neučí z hodiny na hodinu 
-  veľa detí nenosí so sebou do školy školské potreby, knihy ani zošity, ba ani školskú 

tašku. Do budúcna by to bolo vhodné riešiť napr. tak, že tí žiaci, ktorí zanedbávajú 
školské povinnosti, nenosia so sebou školské potreby, tak by im tie hodiny boli zapísané 
ako neospravedlnené. S týmito žiakmi sa nedá pracovať a rušia celý priebeh hodiny.  

-  dochádzka žiakov vo vyšších ročníkoch je absolútne zlá. Žiaci jednoducho nechodia do 
školy. Je tendenciou dať sa vypísať lekárom. Lekárske potvrdenia si rodičia kupujú, ba 
niektorí to ani netaja. A lekári im bezproblémovo vydajú – veď ide o obchod.To má za 
následok nárast neprítomnosti detí. Ak sa to týmto smerom uberie, tak po roku, či po 
dvoch rokoch už nikto nebude chodiť do školy. Samozrejme každý bude „chorý“ a bude 
mať aj potvrdenie od lekára. Pokiaľ sa tento problém nevyrieši, škola nemá šancu aby 
sa v nej prebiehalo vyučovanie. Musí sa to riešiť pomocou obecného úradu a polície. 
Minimálne podať sťažnosti na lekárov, tak isto aj na rodičov, ktorí využívajú „služby“ 
týchto lekárov/obchodníkov. 

-  Rodičia si kupujú nielen lekárov, ale aj policajtov – aj v popredných pozíciách. 
Korupcia nemá svoje rozmery. Pomaličky každý si robí čo sa mu len zachce. Darmo 
hlásime na políciu priestupky či trestné činy, jednoducho nič sa nedeje. Bolo by vhodné 
prípady nahlásiť na ministerstvo vnútra, a dať vyšetriť nielen prípady detí, ale aj políciu 
či lekárov.  

-  obchod s deťmi tak isto narastá. Každý vie o tom, len nikto sa stým nechce zaoberať. 
Rómske dievčatá sú rozpredané už ako 10-14 ročné. A súložia ako maloleté. Väčšina 
z nich aj otehotnie. Sú sexuálne zneužívané. Tieto dievčatá nechodia do školy, alebo 
ako tehotné chodia do školy. Takto narastá počet vymeškaných hodín.  

-  rómsky žiaci sa nechcú integrovať, ich jediným životným cieľom je dobre sa najesť, 
využiť všetky sociálne dávky (ako napr. slobodná matka, invalid, sociálny prípad...), 
rozmnožovať sa a žiť na úkor spoločnosti. Kto tieto skutočnosti tají, alebo protirečí, ten 
klame. Je to holá realita... A nikto sa s touto problematikou nechce zaoberať. Tieto 
problémy sťažujú vyučovací proces. Darmo môže škola či učiteľ chcieť skvalitniť 
vyučovací proces, jednoducho realita je iná, absurdná a apatická.  

-  Neochota učiť sa ustavične prehlbuje. Čo sa aj odzrkadľuje na všetkých hodinách 
jednotlivých predmetov, aj na známkach. Tendencia neučiť sa medzi žiakmi je rozšírená, 
nezastaviteľná. Ani rodičia ale ani žiaci si nespĺňajú žiadne normy čo sta týka správania 
a učenia sa. Nepoznajú slovo povinnosť, povinnosť učiť sa, povinnosti voči škole, úcta 
k učiteľom či starším osobám – je to pre nich úplne ukradnuté. Rodičia zanedbávajú svoje deti 
– nekontrolujú ich. Ba im pomáhajú aj v záškoláctve. Klamú rodičia, klamú ich deti – a žiaľ 
v klamstvách ich podporujú aj rodičia. Takýto žiaci sa permanentne neučia. Veľmi málo žiakov 
si píše domácu úlohu (väčšinou si opisujú jeden od druhého v škole počas prestávok), a ešte 
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menej žiakov, ktorí chýbali, si učivo doučí. Väčšinou to nerobí nikto. Nosiť školské potreby? 
Je to neznáme už skoro pre každého. A robí niekto stým niečo? Nie... Darmo nahlásime tieto 
skutočnosti, či krádeže, útoky na jednotlivcov, urážky na učiteľov – aj zo strany rodičov, ktorí 
denne napádajú slovne učiteľov. Z komára robia somára. Napádajú učiteľov, ktorí sa snažia 
robiť svoju robotu čo najlepšie. Pre nich škola je preto, aby na istý čas dala pozor na ich 
nevychované deti. Od školy požadujú výchovu, či vedomosti... Ale bez domácej prípravy 
a výchovy to jednoducho nejde. Väčšina detí je deviantná, čo sa týka správania. Neučia sa 
doma, a bez prípravy žiaka na hodinu učiteľ nemá žiadnu šancu uspieť. Jednoducho nenaučí 
nikoho. A môže používať najrozmanitejšie pomôcky, môže sa doslovne aj roztrhnúť. Po istom 
čase trápenia sa učiteľov na jednotlivých hodinách sa stráca motivácia učiteľa. Doslovne sa 
mentálne vyčerpá, demotivuje sa a vypáli sa. Učiteľ nemá žiaden rešpekt ani pred dieťaťom, 
ani pred rodičom. Nemá v ruke vhodné prostriedky aby udržal poriadok. Nemôže ani potrestať 
ale už ani pokarhať dieťa. Zlé známky sú pre deti a ich rodičov doslovne ukradnuté. Iba jedno 
je dôležité, aby na papieri bolo, že absolvovali povinnú školskú dochádzku. Že sa neučili 
a nepripravovali sa, to už nikoho z rodičov a žiakov nezaujíma. Tieto skutočnosti sa dejú aj 
v druhej škole v dedine... Ale klamstvá, utajovanie, ba horšia situácia je samozrejme dobre 
kamuflovaná. Bez politickej pomoci sa už nedá udržať tento stav v školstve... Polícia, ale aj 
všetky orgány zvysoka kašlú na tieto skutočnosti. Prípady sú nedoriešené, ako vždy 
(samozrejme s prispením polície, kde rodičia majú svojich podplatených ľudí). Právne orgány 
nespĺňajú to, čo by mali. Právo už neexistuje. Ale politické intrigy, inkorekcia, podvody 
a nekalé správanie dotyčných úradov a ich zástupcov vedie tam, kam sme sa pomaličky ale isto 
dostali. A vlastne čo od nás, od učiteľov a školy čakajú? Čo by sme mali robiť? Pokiaľ nás 
nikto nepodporí, tak nič neurobíme. Ako škola sme sa stali iba tranzitným priestorom pre detí. 
Kde, v lepšom prípade rodičia pošlú svoje deti – a aby sme mi ich neschopnosť vychovávať 
svoje vlastné deti nejakým spôsobom tolerovali, a urovnali. Od nás dožadujú výsledky. Ale 
akým právom? Dieťa, ktoré nechodí do školy, klame, neučí sa z hodiny na hodinu, nenosí 
školské potreby, nedoučí sa čo vymeškal nebude sa vyvíjať kladne. Demencia, analfabetizmus 
je čoraz silnejšie cítiteľné medzi žiakmi.  Veď kto by sa učil, keď nie sú žiadne spôsoby na 
prinútenie detí, ale aj ich rodičov. Škola stratí význam, keď spoločnosť nevyžaduje vedomosti, 
nároky aby vedeli niečo, keď necíti potrebu učiť sa, keď nevyžaduje zdravú morálku 
a hodnoty... Učiteľ darmo sa snaží ukázať správnu cestu k vedomostiam a podobne. Nemá 
šancu uspieť, a môže to byť najkvalitnejší učiteľ. Pokiaľ nie je čím pracovať, nedá sa dosiahnuť 
nič. Nechcem byť prorokom, ale za istý čas sa táto situácia vyhrotí do anarchie. A žiaľ je to už 
pomaličky každodenná realita.  
                                                                                                        
   Opatrenia: 

- reorganizácia predmetov, vhodnejší rozklad vyučovacích hodín v jednotlivých 
ročníkoch 

- lepšie sa orientovať na klasické témy, ak to aj znamená obísť ISCED2 
- zavedenie taxonómie v biológii 
- učivo zamerať na praktické zručnosti 
- spoznávanie okolia, a využitie vedomostí v praxi a v každodennom živote 
- viac cvičení a laboratórnych prác 
- využitie rozsiahlej literatúry, podľa voľby učiteľa 
- využitie IKT pomôcok, pri využívaní dbať na to, že „menej je vždy viac“ 
- využitie edukačných portálov 
- častejšie využitie učebných pomôcok s ktorými disponuje škola 
- spolupráca medzi riaditeľstvom a s inými PK 
- vytvorenie lepšej komunikácie medzi učiteľom a žiakom 
- udržanie autority učiteľa 
- nápomocnosť 
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- akurátne opatrenia, vyskytnuté problémy riešiť hneď na hodinách 
- úplné a presné dodržiavanie školského poriadku 
- pomocou riaditeľstva riešiť všetky vyskytnuté problémy – najmä v prípadoch 

záškoláctva a pri neplnení školských povinností žiakov ale aj rodičov. 
 

Žiakom, ktorí dosiahli slabé výsledky v  previerkach – dosiahli úspešnosť pod 50% - 
treba im venovať stálu pozornosť, preopakovať učivá, ktoré im robia ťažkosti, zvoliť nové 
metódy a formy  práce, utvrdiť učivo počas opakovania v septembri. Napísať následnú 
previerku z daného predmetu. Ale je realitou, že kto sa nechce učiť, tomu nepomôže ani 
učiteľ, ani žiadne učebné pomôcky.   

 

Hlavné a špecifické úlohy PK boli vykonané. 
 

1. Sklzy v jednotlivých predmetoch boli doriešené.  
 
2. Podľa plánu práce z matematiky boli napísané koncoročné previerky. 
 
3. Na zasadnutí PK boli vyhodnotené všetky prírodovedné predmety. Predmety hodnotili 
učitelia prírodovedných predmetov. Dosiahnuté výsledky z jednotlivých predmetov a písomné 
hodnotenia  boli odovzdané vedeniu školy ako podklady k vyhotoveniu koncoročnej školskej 
zápisnice. 
 
4. PK pracovalo podľa plánu práce, čo sme schválili na začiatku školského roka. PK pravidelne 
zasadala podľa harmonogramu. Na PK sme riešili konkrétne otázky výchovy a vzdelávania. PK 
bola nápomocná vedeniu školy vo všetkých zložkách výchovy a vzdelávania. Nedostatky boli 
doriešenie.  
 
5.Uznesenie :  PK berie na vedomie : správy o stavu výchovy a vyučovania všeobecno-  
                        vzdelávacích predmetov z prírodovedných predmetov  
                       PK schvaľuje : Hodnotenie práce PK a  písomné hodnotenia prírodovedných  
                                                predmetov 
                       PK ukladá  : Vyskytnuté nedostatky zapracovať do Plánu práce PK na šk.rok 
                                            2017/2018, ustavične reformovať prírodovedné predmety a   
                                            prepracovať UO, aktualizovať ich, zvoliť vhodnejšie rozloženie  
                                            hodín v jednotlivých ročníkoch 
 
 

Vypracoval: Peter Kaderábek, Mgr. 
                    Vedúci PK 

 

Vyhodnotenie práce  komisie  pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vydelávacími potřebami - školský rok 2016/2017 

 
     Komisia pre žiakov  so  ŠVVP  splnil svoju úlohu v školskom roku 2016/2017. Naozaj sa 
zaoberala s problémami žiakov a učiteľov vyučujúcich žiakov  so  ŠVVP. Mali k dispozícii 
učebnice, pracovné zošity, pracovné listy, učebné pomôcky potrebné na vyučovanie. Pri týchto 
učebníc a pomôcok sme pripravovali aj sami pomôcky na spestrenie našej práce, ale hlavne pre 
našich žiakov so ŠVVP, aby mali viac chutí do učenia sa. 
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     Výchovno-vzdelávací proces žiakov  so  ŠVVP plní výchovné, sociálne, diagnostické a 
rehabilitačné poslanie. Rehabilitačné poslanie spočíva v uplatňovaní špeciálnych výchovných 
metód s cieľom odstrániť alebo zmierniť následky defektu a tým aj dosiahnuť socializáciu 
postihnutého jednotlivca. 
 
Podľa „Národného akčného plánu“ venujeme osobitnú pozornosť deťom zo znevýhodneného 
prostredia.  
Na škole máme 36 žiakov so špeciálnymi výchovno-vydelávacími potrebami, ktoré sú 
vzdelávané podľa IVP v bežných triedach. Vo výchove týchto detí spolupracujeme s ich 
rodičmi, obecným úradom s CPPP a CŠPP. 
 
       V priebehu školského roku 2016/2017 sme vybavili psychologické vyšetrenie desiatim  a 
špeciálno-pedagogické vyšetrenie siedmim našim žiakom, ktorí nezvládli učivo ZŠ. 
 
       Na našich zasadnutiach sme sa zaoberali s témami: enviromentálna výchova, ochrana 
životného prostredia, boj proti rasizmu a antisemitizmu, drogám, fajčeniu, záškoláctvu a 
šikanovaniu medzi žiakmi našej školy. 
 
       Snažíme sa pripraviť účinný plán, pestré a účinné programy, zaujímavé témy a veľa 
zaujímavých pomôcok aj na budúci školský rok, aby sme vo svojej práci boli ešte lepší. 
 
 
 
V Zemnom, 24. júna 2017    PaedDr. Molnárová Zuzana 

                                                                                                  
 

Vyhodnotenie práce  projektu „Šikanovanie v škole” 
Školský rok 2016/2017 

Zákon vraví, že šikanovanie je systematické zneužívanie moci jednotlivcom alebo skupinou.  

(1) V rámci účinnej prevencie šikanovania bola naša celoškolská stratégia nasledujúca:  

(2) Vytvorili sme pozitívnu klímu v škole.  

(3) Navodili  sme úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy, rodičmi a jasne sme 
vymedzili možnosti oznamovať aj zárodky šikanovania (pri zachovaní dôvernosti takýchto 
oznámení). 

(4) Vo vnútornom poriadku školy sme jasne stanovili pravidlá správania vrátane sankcií za 
ich porušenie, viesť  písomné záznamy o riešení konkrétnych prípadov šikanovania,  

(5) Zaistili sme v súlade s pracovným poriadkom zvýšený dozor pedagogických 
zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení i v čase mimo 
vyučovania žiakov, a to najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu už došlo alebo by k nemu 
mohlo dochádzať.  

(6) Oboznámili sme pedagogických zamestnancov so systémom školy pre oznamovanie 
a vyšetrovanie šikanovania, zvyšovali sme informovanosť pedagogických zamestnancov. 
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(7) Informovali sme pedagogických zamestnancov, žiakov, aj rodičov o tom, čo robiť 
v prípade, keď sa dozvedia o šikanovaní (napr. umiestnili sme na prístupné miesto kontakty 
a telefónne číslo na inštitúcie, ktoré sa problematikou šikanovania zaoberajú)-  

(8) Zabezpečili sme vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania najmä triednych učiteľov, 
koordinátorov prevencie a výchovných poradcov. 

(9) Spolupracovali sme s odborníkmi z príslušného centra výchovnej a psychologickej 
prevencie, prípadne pedagogicko-psychologickej poradne (ďalej len „CVPP“ a „PPP“), ale 
aj ďalšími odbornými pracoviskami poradenských a preventívnych služieb v regióne.  

(10) V pracovnom poriadku školy sme vymedzili oznamovaciu povinnosť pre pedagogických 
aj nepedagogických zamestnancov. 

(11) Zaangažovali sme do riešenia a do prevencie šikanovania aj žiacke školské rady. 

 
V Zemnom, 26. júna 2017                                                   PaedDr. Molnárová Zuzana       

                                                                                                    
 

 

Vyhodnotenie práce projektu: "Enviromentálna výchova“ 

Školský rok  2016/2017 
 

V rámci plánu "Enviromentálna výchova“ sme snažili ochraňovať prírodu, neznečisťovať 
prírodu a životné prostredie a separovali sme odpad. 

Od septembra sme sa zaoberali s témami na našich nástenkách na chodbe aj v rámci besiedok 
s našimi žiakmi a uskutočnili sme: 

 

SEPTEMBER 
� úprava areálu školy – priebežne na hodinách pracovnej výchovy 

� rozhovor na tému: Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy (16. 09.) 

� výzdoba tried – plody jesene, aranžujeme z jesenných prírodnín 

� BIELA PASTELKA – verejná zbierka na podporu nevidiacich a slabozrakých 

� starostlivosť o rastliny po celý školský rok 

OKTÓBER 
� účelové cvičenie – po dohode s vedením školy a triednymi učiteľmi 

� 04. 10. – Svetový deň zvierat – diskusia na hodinách biológie, prírodopisu 

� 20. 10. – Stredoeurópsky deň stromov – starostlivosť o stromy v školskej záhrade 

 
NOVEMBER 

� „Tajomstvo jesene“ – prechádzka na brehu rieky Váh zameraná k poznávaniu krás 
prírody v ročnom období jeseň 

� rozmiestnenie kŕmidiel v školskom areáli – umiestniť na vhodné (bezpečné) miesto 

� Európsky týždeň proti drogám (17. - 22. 10.) 

DECEMBER 
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� starostlivosť o rastliny v triedach, kabinetoch, jedálni 

� príprava rastlín a záhradky na vhodné prezimovanie 

� prikrmovanie vtákov v zimnom období – starostlivosť o ne 

� Mikulášske a vianočné aranžovanie – zachovanie tradícií 

JANUÁR 
� prikrmovanie vtákov v zimnom období – starostlivosť o ne 

� hry v snehu, prechádzky v okolí školy 

� význam snehovej pokrývky – rozhovor na hodinách prírodovedy, vlastivedy, biológie 
a pracovnej výchovy 

FEBRUÁR 
� 02. 02. – Medzinárodný deň mokradí – mokrade ako významné biotopy vodného vtáctva 

� prikrmovanie vtáctva, dopĺňanie kŕmidiel potravou, pomoc poľovníkom pri kŕmení 
lesných zvierat 

� „Poznaj a chráň“ – diskusia o chránených zvieratách a rastlinách na území SR 

MAREC  
� Marec – mesiac knihy – budovanie starostlivosti o knihy učebnice u žiakov 

� 22. 03. - Svetový deň vody – sledovať čistotu brehov a vodných tokov, čistenie vodného 
toku. - Návšteva čističky vody v obci. 

� sledovali sme prílety vtákov, ktoré prilietajú na územie Slovenska 

APRÍL 
� „Deň narcisov“ – zapojili sme sa do zbierky pre ligy proti rakovine 

� mesiac lesov – vychádzka na breh rieky Váh, poukázať na význam lesov 

� 22. 04. – Svetový deň Zeme – čistenie okolia školy, námestia a brehu rieky Váh 

� vychádzky zamerané na pozorovanie prvých jarných kvetov 

MÁJ  
� Deň MATIEK – kultútny program  

� Máj – lásky čas – rozhovor - VMR 

� úprava kvetinových záhonov v areáli školy 

� 03. 05. – Deň Slnka – Slnko ako nevyhnutný zdroj energie a života na Zemi 

� liečivé rastliny – spoznávanie, význam, účinok, zber a sušenie liečivých rastlín 

� 24. 05. – Svetový deň parkov – prechádzka na breh rieky Váh, počúvanie a určovanie 
vtáčieho spevu 

JÚN 
� Medzinárodný deň detí - programy pre žiakov, učiteľov a rodičov 

� 05. 06. - Svetový deň životného prostredia – celý mesiac bol zameraný na zveľadenie 
prostredia školy 

� didaktické a účelové hry – riešenie mimoriadnych situácií, zdravotná príprava, pobyt 
v prírode 

� „Cesta za poznaním prírodných krás“ – školské výlety 
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V Zemnom, 24. júna 2017                                                                PaedDr. Zuzana Molnárová 

                                                                                                          

                                                                                                                                              
                                                                                               

Súťaže, na ktorých sa žiaci zúčastnili 
 
 
Mesiac   Názov a miesto  súťaže Meno žiaka                       Trieda                   
                                                                                    Umiestnenie      
........................................................................................................................................................... 
OKTÓBER            

 
Súťaž v porozumení textu                                        Bombicz František                       IX.    
Gymnázium Petra Pázmánya                            Illés Rebeka        IX. 
Nové Zámky 
........................................................................................................................................................... 
NOVEMBER     
 
Výtvarná súťaž – Rómske farbičky  
Regionálne osvetové                                                Sztojková Claudia    VIII.           
Stredisko – Nové Zámky                                         Sztojka Alex                                I. A 
    Sztojka Kristopher     II. 

                                                                 Bihariová Barbara                       I. B 
                                                                    Sztojková Romana                      IV. B   

                                                                Sztojka Roman                            I.B   
                                                                    Sztojková Lenke                          IV. B 

                                                                 Bihari Jenifer                               I. B 
                                                                    Sárközy Fernando                        IV. B  

........................................................................................................................................................... 
DECEMBER     
Pytagoriáda –  školské kolo 3., 4., 5., ročník Litavec Anna Zoé   III. 
 matematická súťaž    
 
Výtvarná súťaž - Hurbanovo                                  Bombicz František – 3. miesto     IX. 
 
........................................................................................................................................................... 
FEBRUÁR 
          
Prednes poézie a prózy v maď. jazyku -  školské kolo 
 
                   1. kategória -  poézia                          Baloghová Zorka – 1. miesto        II.  
                                                                               Pupáková Lara  -   2. miesto         II.                                            
                                                                               Erdei Márk –         3. miesto         III.  

                                                             Molnár Arnold –    3. miesto         II.    
                                                                               Rigová Dominika – 4. miesto        II. 
                                       
                   2. kategória – próza                            Belokostolská Zsófia – 1. miesto IV. A 
                                                                               Mészáros Zsófia    -     2. miesto        IV. A 
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                                                                               Dobi Vanesa   -           3. miesto         IV. A 
 
                   3. kategória – próza                             Bombicz František –  1.miesto      VIII.                     
                                                      Lakatos Dávid –        2. miesto       VII.  
                                                                                Pupáková Chiara –    3. miesto        VIII.                               
 
Prednes poézie a prózy v maď. Belokostolská Zsófia – 1. miesto   IV. A 
jazyku -  obvodné kolo                                               Bombicz Ferenc –        3. miesto  VIII. 
Dvory nad Žitavou                                         Baloghová Zorka II. A 
 
Vesmír očami detí – výtvarná súťaž        Bombicz Ferenc                             VIII.  
Slovenská ústredná hvezdáreň Vargová Klaudia VIII. 
Hurbanovo Illés Rebeka VIII. 
         Pupáková Chiara            VIII.
                                                                          Sajtos Dominik                               IX. 
                                                                                     Illés Tibor                                       IX. 
                                                                                     Sárközy Fernando   IV. B 
                                                                                     Sztojková Romana                          IV. B     
         Dobiová Vanesa                              IV. A  
....................................................................................................................................................... 
 
 MAREC    
 
Súťaž materinského jazyka                                        Belokostolská Zsófia                     IV. A 
ZŠ Gergelya Czuczora                                           Mészárosová Zsófia  IV. A 
Nové Zámky                                Jóba Gergő IV. A 
 
 
Dobré slovo – školské kolo                 Pupáková Chiara - 1. miesto       VIII. 

                                                                       Liana Belokostolská - 2. miesto   VI. 
 Nina Hajderlliu - 3. miesto              V.             
 

Prednes poézie a prózy v maď. Belokostolská Zsófia – 1. miesto   IV. A 
jazyku -  okresné kolo                                                Bombicz Ferenc – 3. miesto  VIII. 
Nové Zámky 
 
Prednes poézie a prózy v maď. Belokostolská Zsófia – 3. miesto   IV. A 
jazyku -  štátne semifinále                                                 
Levice 

        
                                                         

Égigérő fa – prednes maď.ľud. 
rozprávok - školské kolo                                                                                       
                      1. kategória                                          Baloghová Zorka – 1. miesto   II. A                                                                               
                                                                                   Belokostolská  Zsófia – 2. miesto   IV. A                                                                                                              
                                                                                   Mészárosová Zsófia – 3. miesto     IV. A                                                                                                                          
              
                      2. kategória                                          Sztojka Marco – 1. miesto       V. 
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Výtvarná súťaž – Rozprávky starého stromu            Sztojka Roman – 1. miesto                 I. B         
ZŠ Gergelya Czuczora                                              Sztojková Romana – 2. miesto         IV. B 
                                                                                   Pupáková Lara – 3. miesto                II. A      
                                                                           Sárközy Fernando – 3. miesto         IV. B  
                                                                                   Kocsis Bence – 3. miesto   I. A 
Príroda v obrazoch – výtvarná súťaž                         Bihariová Denisza                           IX. 
pre integrovaných žiakov                                          Sztojka Roman                                   I. B         
Zlaté moravce                                                            Lakatos Dávid                                 VII. 

                                                                                Sztojková Romana – ocenená          IV. B 
 

.......................................................................................................................................... 
APRÍL  
 
Matematická olympiáda – okresné kolo  Bombicz Ferenc – 4. miesto        VIII. 
Nové Zámky     
 
To som ja 
Výtvarná súťaž                                                            Illés Rebeka                                 VIII. 
                                                                                     Pupáková Chiara                          VIII.           
                                                                                   Bombicz František                       VIII.  
 
Rodina a zákl. ľudské právo na život                         Bihariová Krisztína                           VI.   

                                                                             Pupáková Chiara                            VIII.    
                                                    Mészárosová Zsófia                        IV.A 
                                                                                    Jancsóová Tünde                             IV.A   
                                                                                    Belokostolská Zsófia Emese           IV.A 
                                                                             Stojka Roman                                    I. B  
                                                                                    Stojková Romana                            IV.B 
 
Literárna regionálna súťaž                                         Bombicz Ferenc                              VIII. 
o živote a tvorbe Aranya Jánosa                      Illés Rebeka             VIII.  
Svodín - 3. miesto                                                       Pupáková Chiara                             VIII.  
........................................................................................................................................................... 
MÁJ        
Súťaž v prednese maďarských            Ocenenie v striebornom  pásme:  
ľudových rozprávok Arnolda              Balogh Zorka                                   II.A               
Ipolyiho v Komárne                                                    Sztojka Marco                                  VI. 
 Ocenenie v bronzovom  pásme: 
                                                                                    Belokostolská Zsófia Emese             IV.A                  
                                              Mészárosová Zsófia               IV.A    
                                                    
 
 
Prírodovedná súťaž                                           Illés Tibor                          IX. 
Ányosa Jedlika - Zemné                       Illés Rebeka             VIII. 
1. miesto                                             Bombicz František  VIII. 
 
Výtvarná súťaž – Tvrdošovce                                     Pupáková Chiara    VIII. 
Moja obľúbená rozprávková hrdina                            Illés Rebeka  VIII. 
Záhranári každodenného života                                  Bombicz František   VIII. 

                                                                           Bihariová Kristína                          VI. 
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........................................................................................................................................................... 
JÚN 
                 
Súťaž mladých hasičov                  Illés Gyula                            V. 
Okresné kolo - Diakovce               Borka Dániel                        VIII.   
2. miesto                                                                      Illés Dániel                               VIII.  
                                                         Bombicz Ferenc               VIII. 
                                                         Kákicsová Jennifer                VIII. 
  Bihari József                       IX. 
  Illés Tibor                           IX. 
  Sajtos Dominik                   IX. 
 
 

Školské akcie v školskom roku 2016/2017 
 
September: 
4. Slávnostné otvorenie školského roka 
8. Zber  papiera 
9. Zber papiera 
28. Exkurzia na Jelenec 
 
Október: 
4. Dopravná výchova pre 1. stupeň ZŠ 
6. Spomienka na aradských mučeníkov 
13. Odovzdávanie príspevkov nadácie Rákóczi Szövetség pre prvákov 
27. Maďarský deň 
28 – 31. Jesenné prázdniny 
 
November: 
2. Policajná prednáška pre chlapcov o kriminalite a trestnej zodpovednosti 
7. Fotografovanie 
9. Policajná prednáška pre dievčatá o kriminalite a trestnej zodpovednosti 
16. Dni vedy v Kolárove v Cirkevnej spojenej škole Panny Márie – účast na vedeckých              
přednáškách. Zúčastňujúci: Illés Tibor, Pupáková Chiara, Illés Rebeka, Bombicz František, 
sprevádzajúci učitel: Kaderábek Péter 
21. Návšteva divadla Jókaiho v Komárne – Mekk Elek – 1. stupeň 
25. Zber papiera 
28. Návšteva výstavy fotiek v Dome Jedlika 
 
December: 
2. Cirkusové predstavenie v telocvični 
6. Deň Mikuláša 
7. Predstavenie spoločnosti Kuttyomfitty – Az ördöngős dudás 
7. Pythagoriáda – školské kolo – P3, P4, P5 
8. Pythagoriáda – školské kolo – P6, P7, P8, P9 
14. Policajná prednáška pre chlapcov – Drogy a záškoláctvo 
15. Predstavenie divadla Clipperton – Princezná so zlatou hviezdou 
22. Vianočný program školákov, burza, tombola 
23.- 5. január  Zimné prázdniny  
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Január: 
19. Návšteva divadla Jókaiho v Komárne – Függöny fel! – 2. stupeň 
23. Návšteva divadla Jókaiho v Komárne – Nyolckor a bárkán – 1. stupeň 
 
Február: 
3. Polročné prázdniny 
8. Recitačná súťaž Mihálya Tompu – školské kolo 
17. Maškarný ples, tombola 
20. – 24. Jarné prázdniny 
28. Recitačná súťaž Mihálya Tompu – obvodné kolo vo Dvoroch nad Žitavou 
 
Marec: 
15. Spomienka na národnooslobodzovací boj v školskej aule 
16. Predstavenie spoločnosti Kuttyomfitty – Magyar virtus 
17. Zber papiera 
21. Dobré slovo – školské kolo 
23. Recitačná súťaž Mihálya Tompu – okresné kolo 
27. Prednáška obecného policajta o doprave 
29. Recitačná súťaž Mihálya Tompu – semifinále v Leviciach 
30. Otvorená hodina v 1. A triede pre škôlkarov 
31. Égigérő fa – prednes maď.ľud. rozprávok - školské kolo 
 
Apríl: 
3. Zápis do 1. ročníka 
4. Matematická olympiáda v Nových Zámkoch 
4. Fotografovanie žiakov 
5. Monitor – 9. ročník 
5. Návšteva Galérie Ernesta Zmetáka vNových Zámkoch 
11. Literárna súťaž vo Svodíne o živote a tvorbe Jánosa Aranya 
13.- 18. Veľkonočné prázdniny 
21. Deň Zeme – prednášky 
27. Zasadnutie školskej rady 
 
Máj: 
 
4. Návšteva divadla Jókaiho v Komárne pre druhý stupeň ZŠ – Rómeó és Júlia 
7. Deň matiek – slávnostný program žiakov v Dome Jedlika 
8. Koncoročné fotenie žiakov 
11. Premietanie filmového klubu v Dome Jedlika – 1. stupeň: Ludas Matyi 

                                                   2. stupeň: Egri csillagok 
12. Ukážkové prednášky policajtov a colníkov o drogách 
17. Sferické kino 
17. Súťaž v prednese maďarských ľudových rozprávok Arnolda Ipolyiho v Komárne 
18. Vlastivedná výstava v Dome Jedlika – Staré svadobné fotografie a šaty 
24. Súťaž Ányosa Jedlika   
29.- 2. júna Plavecký výcvik – 3., 4. trieda 
30. Rozdielové testovanie (difer) v 1. ročníku 
 
 
Jún:                    
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1. Deň detí  
9. Súťaž mladých hasičov v Diakovciach – okresné kolo     
13.- 14. Psychologické vyšetrenie 
14. Koncoročné zasadnutie pedagogickej rady 
22. Psychologické vyšetrenie – Subová 
22. Zasadnutie pedagogickej rady 
23. Školský výlet v Kremnici a vo Svätom Antone – 2. stupeň 
28. Školský výlet v Modrovej, v Podolí a v Piešťanoch 
30. Slávnostné ukončenie školského roka 
           
 

Účasť v projektoch 
 
Naša škola v školskom roku 2016/2017 sa za zapojila do dvoch národných projektov: 
 
 
1. Projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania 
sociálno-patologických javov v školskom prostredí 
 

Poskytovateľom projektu je Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. 
Škola je aktívnym účastníkom v projekte prostredníctvom výchovnej poradkyne Kristíny 
Illésovej. Národný projekt je spolufinancovaný zo Štrukturálnych fondov Európskej únie, 
z Operačného programu Vzdelávanie.  
Národný projekt predstavuje súbor aktivít zúčastnených osôb zameraných na zefektívnenie 
systému výchovného poradenstva a prevencie v Slovenskej republike. 
Poskytovateľ zabezpečuje v rámci projektu dodávanie tovarov a poskytovanie služieb. 
Tovar ( odborné metodiky, publikácie, časopisecká literatúra, diagnostické a edukačné balíčky, 
metodologické nástroje sprístupnené prostredníctvom internetového úložiska pre potreby 
výchovnej poradkyni a jej poradenských  aktivít pre žiakov so špeciálnymi výchovno – 
vzdelávacími potrebami), boli dodané škole na základe zmluvných vzťahov s poskytovateľom. 
Služby bezplatného zaškolenia predstavili súbor aktivít poskytovateľa v rozsahu školení osoby 
(výchovná poradkyňa) určenej školou, v špecifikácii podľa požiadaviek Poskytovateľa 
a v súlade s národným projektom. 
 
2. Projekt: Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na 
základných školách 
                                                         

Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných 
školách“ je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka.           Poskytovateľom 
projektu je Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave.                       Projekt ponúka učiteľom 
nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie.                                               
Získali sme moderné didaktické prostriedky (digitálny vzdelávací obsah pre predmet Anglický 
jazyk, súbor pracovných listov pre žiaka), ktoré sú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc 
anglického jazyka.                                                                                                   Projekt žiakom 
prináša interaktívne a zábavné vyučovacie hodiny, vďaka novému digitálnemu obsahu.                                                                  
Učitelia Ildikó Belokostolská a Ildikó Illés sa zúčastnili vzdelávania, ktoré boli zamerané na 
nové metódy výučby aj na praktické používanie poskytnutých moderných didaktických 
prostriedkov. 
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Národný projekt je v súlade s dlhodobým cieľom vlády SR dosiahnuť v anglickom jazyku 
komunikačnú úroveň B1/B2 u žiakov po ukončení strednej školy, a zároveň podporuje vládnu 
koncepciu informatizácie a digitalizácie rezortu školstva. 

 

Využívanie vzdelávacích portálov a školských softvérov 

• Systém ascAgenda – profesionálny školský softvér, používa sa na kompletnú 
administratívu školy od evidencie žiakov cez prácu s tlačivami. 

• Škola efektívne/www.skolaefektivne.sk/ - online knižnica odborných informácií pre 
efektívne riadenie školy, ponúka editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, daní 
a miezd na stiahnutie. 

• Zborovňa/www.zborovna.sk/ - portál pre učiteľov, virtuálna knižnica   je internetový 
systém slúžiaci na ukladanie, vyhľadávanie, výber a výmenu učebných materiálov, 
prípadne iných elektronických materiálov potrebných pri učebnom procese. 
Používateľmi knižnice sú učitelia základných škôl. Učiteľ obdrží prihlasovacie meno a 
heslo a prihlási sa do systému. V knižnici sú učebné materiály rozdelené podľa 
predmetov a ročníkov, učiteľ má k dispozícii nástroje na efektívne vyhľadávanie. 
Materiály, ktoré si vyberie môže „kopírovať“ do vlastného priečinka a používať počas 
prípravy na výučbu i počas samotnej výučby. 

• Portál bezkriedy.sk alebo Virtuálna knižnica/Digitálna učebnica/ pre žiakov, je 
internetový systém slúžiaci žiakom objednávateľa na vyhľadávanie, prezeranie 
a sťahovanie  výlučne tých učebných materiálov, prípadne iných elektronických 
materiálov potrebných pri učebnom procese, ktoré im boli z Virtuálnej knižnice 
sprístupnené používateľmi Virtuálnej knižnice. Každý žiak  obdrží prihlasovacie meno 
a heslo, s ktorým vie  prihlásiť sa do Digitálnej učebnice. 

• Datakabinet/www.datakabinet.sk/ - vzdelávací portál,  ktorý so svojím zameraním 
reaguje na aktuálnu  potrebu moderného vzdelávania – poskytuje kvalitné materiály a 
dáta v elektronickej podobe, prostredníctvom internetu. Poskytované výučbové 
materiály, dáta a prezentácie je možné prevziať alebo otvoriť a získané materiály môžu 
užívatelia voľne používať na účely skvalitnenia vzdelávania 

 
                                                                                                                                                                                                                                  
Spolupráca školy 

 
s radou školy: 

- riaditeľ pravidelne informuje RŠ o pedagogicko – organizačnom a 
materiálnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu 

-  
s rodičovským združením 

- škola organizuje pre RZ besedy, prednášky 
-  Deň otvorených dverí – otvorené hodiny  
- organizuje Európsky deň rodičov a školy 
- pomoc pri zberových akciách  
- pomoc pri organizovaní a realizovaní Dňa detí, Jedličkovej slávnosti 
- podpora školských súťaží 
- organizácia a realizácia Dňa Ányosa Jedlika 

 
s obecným úradom: 
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- pravidelné relácie v káblovej televízii 
- pomoc OÚ pri zabezpečovaní plynulej prevádzky školy 
- organizovanie a realizácia MDD 

 
s  ostatnými organizáciami: 

- MO CSEMADOK-u 
- MO Zväz rybárov 
- MO Zväzu maďarských skautov na Slovensku 
- MO Zväz miestnych hasičov 
- Miestne zdravotnícke stredisko/detská lekárka, zubný lekár/ 
- Spolok Ányosa Jedlika 
- Roľnícke družstvo Zemné 

 
  s  materskou školou: 

- otvorené hodiny pre rodičov prvákov a druhákov a pre rodičov budúcich 
prvákov 

- otvorená hodina, spoločná práca prvákov so škôlkarmi 
- zaškolovanie prvákov 
- rozprávkové dopoludnie „ Égigérő fa”/ 
- spoločná návšteva divadelného predstavenia 

 
so slovenskou školou: 

- vzájomná odborná pomoc  
- spoločná návšteva divadelného predstavenia 
- výmena pedagogických skúseností  

 
Našu prácu z finančnej a mravnej stánky podporujú miestni súkromní podnikatelia. 
  

� ROBBELCO  – hlavný sponzor 

� Roľnícke družstvo Zemné 

� Tectum Novum – Győri Péter 

� Jedlik Társaság – Spolok Ányosa Jedlika 

� MO CSEMADOK-u 

� Országh József 

� Ori bufet – Országh Ildikó 

� Združenie rodičov 

� Pekáreň Dóža – Dózsa György 

� Obecné zastupiteľstvo, Zemné 

� Ferprivex – Rozličný tovar    

� Nadácia Petra Pázmánya 

� Potraviny Korona 
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� Potraviny Jednota 

 
 

Oblasti , v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  a oblasti , v ktorých sú 
nedostatky 

Situačná analýza  

Silné stránky: 

• Právna subjektivita školy 
• Informatizácia vyučovania na škole a v riadení školy 
• Dobrá počítačová gramotnosť všetkých pedagogických zamestnancov 
• Využívanie informačných technológií mimo vyučovacieho procesu 
• Kvalitné učebné pomôcky 
• Vybavenie didaktickou a výpočtovou technikou 
• Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 
• Dobrá spolupráca rodičov a učiteľov 
• Starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania  
• Starostlivosť o integráciu detí 
• Spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov na eliminovanie výchovných problémov 

s deťmi 
• Organizácia poskytuje žiakom nadštandardné služby prostredníctvom psychológa 

a výchovného poradcu 
• Využitie možností získavania finančných zdrojov pre školu – fondy, nadácie, rodičia, 

2 % z dane 
• rekonštrukcia budovy školy – príjemné  a estetické prostredie 

Slabé stránky 

• Nemáme špeciálne učebne na jazyky a na prírodovedné vedy 
• Vysoký počet vymeškaných hodín 

Príležitosti 

• Rozvíjanie spolupráce medzi školami a miestnymi spoločenskými organizáciami 
• Vo výchovno-vyučovacom procese využívať podporné inštitúcie 
• Realizáciou projektov podporujúcich zdravie utvárať podmienky pre ochranu zdravia 

detí 
• Získať racionalizačnými opatreniami množstvo finančných prostriedkov na za-

bezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu a prevádzky školy 
• Výmena pedagogických skúseností  
• Maximálnej miere uspokojovať požiadavky objednávateľov školských služieb, t.j. 

rodičov a ich detí 
• Zmeniť školu na centrum vzdelávania, športu a kultúry  
• Venovať zvláštnu pozornosť výučbe cudzích jazykov a informačným technológiám  
• Ďalšie vzdelávanie učiteľov ( otázka celoživotného vzdelávania ) 

Ohrozenia 

• Neustále legislatívne zmeny vo financovaní škôl 
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• Demografický pokles populácie 
• Inteligenčný potenciál budúcich žiakov 
• Nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách 
• Nedostatočný záujem zo strany rodičovskej verejnosti 

 
Cieľom našej školy bolo: 
 

� Výchova a vzdelávanie zodpovedných, slobodných a charakterných mladých ľudí, 
ktorí sa chcú ďalej učiť a tvorivo žiť, kriticky myslieť, aby sa v živote a v práci dokázali 
uplatniť svojimi schopnosťami 

� Podporovanie talentovaných a nadaných žiakov individuálnym prístupom a zapájaním 
do súťaží, predmetových olympiád na úrovni školy, okresu, kraja atď. 

� Vytváranie vhodných podmienok na kľudnú a tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov 
a  ostatných zamestnancov školy, formovanie kladného vzťahu k práci a viesť ich k 
ochrane životného prostredia 

� Zabezpečovanie podmienok pre záujmovú činnosť žiakov 
� Zabezpečenie podmienok na to, aby si žiaci získali potrebné poznatky výpočtovej 

techniky, aby vedeli používať a využívať internet 
� Zlepšenie čítania s porozumením v materinskom jazyku ako aj v jazyku slovenskom 
� rozvíjanie komunikatívnych schopností žiakov na hodinách anglického jazyka  tak, aby 

vedeli riešiť jednoduché situácie  každodenného života 
�  Implementovanie prvkov environmentálnej výchovy do všetkých predmetov      

Formovanie estetického cítenia                                                                         
Prevencia drogovej závislosti 

 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
 Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú  telocvičňu s potrebnými 
náradiami, učebňu výpočtovej techniky, kabinety vybavené  audiovizuálnymi prostriedkami  a 
mnohými pomôckami, ktoré umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné 
varianty. 
Vybavenie kabinetov je postačujúce, lebo ho pravidelne obnovujeme a vymieňame  za 
modernejšie. Nové technické pomôcky sme získali z projektov, do ktorých sme sa zapojili. 
Vlastníme  magnetofóny, video, 17 počítačov , 17 notebookov, 6 dataprojektorov,1 DVD 
prehrávač, 2 interaktívne pomôcky MIMIO, 1 televízny prijímač, 4 kopírovacie stroje, 3 dig. 
fotoaparáty, 1 videokameru, 2 mikrofóny a stojany, zosilňovač, mixážny pult, 2 reproduktory, 
kvalitné trojrozmerné učebné pomôcky, moderné viacúčelové tabuľky, edukačné programy na 
výučbu čítania, videonahrávky k vyučovaniu zemepisu a zvukové CD nahrávky skoro na všetky 
predmety a na vyučovanie cudzích jazykov. 

V tomto školskom roku sa nám podarilo vykonať nasledovné obnovenia školy:  
Kúpili sme ozvučovaciu techniku, chladničku, fotoaparát, pračku a žehličku. 
Do miestnosti výpočtovej techniky boli kúpené 6 nových počítačov spolu so 6                          

monitormi a so 6 programov Windows 7. Ďalej sme kúpili dve notebooky, jeden počítač a jeden 
monitor 

Pre školskú knižnicu boli zakúpené nové knihy.  
Pre prvákov sme zabezpečili balík zošitov.  
Pre žiakov sme predplatili detské časopisy a pre pedagógov odborné časopisy.  
Predplatili sme aj Virtuálnu knižnicu a program aSc Agenda Komplet Malotriedka.  
Školský klub dostal nové hračky.  
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Boli kúpené nové mapy, atlasy,  nástenné obrazy, DVD na rôzne vyučovacie hodiny, 
učebné pomôcky na slovenský jazyk pre žiakov prvého stupňa, knihy na odmeňovanie žiakov 
na koncoročnom vyhodnotení a na rôznych súťaží.  

V telocvični bola vykonaná revízia na telocvičné náradie. 
 

Väčšie výdavky školy v roku 2016: 
- Počítač Top Office do zborovne                                 653,28 
- Ročný servis plynových kotlov                        2 069,58 
- Reproduktor Yamaha                             619,00 
- Počítače Dell Optiplex pre žiakov - 6 ks            3 312,58 
- Fotoaparát Nikon                                         459,00 
- Chladnička Goddess                                        210,00 
- Mapy, učebné pomôcky                            324,50 

 
Škola má k dispozícii ihrisko, ktoré zriadilo obecný úrad a  slúži deťom obidvoch škôl. 

Vyučovanie prebieha v jednej budove. V každej triede je umývadlo aj s hygienickými 
potrebami. Počet žiakov v triedach sa pohybuje v rozpätí od 9 do 13 žiakov. Priestorové 
usporiadanie, funkčné členenie zariadení a ich vybavenie zodpovedajú veku a telesnému 
rozmeru detí. Na prízemí sa nachádza zborovňa a riaditeľňa, miestnosť pre administratívnu 
pracovníčku školy a takisto aj veľká chodba. Žiacku knižnicu máme zriadenú tiež v hlavnom 
pavilóne na poschodí. Sú zabezpečené hygienické  zariadenia  pre potreby žiakov ako aj pre 
pedagogických a ostatných zamestnancov školy. V toaletách je dostatočný počet umývadiel 
podľa hygienických predpisov.  
Žiaci na hodinách pracovného vyučovania sa môžu venovať okrem technickej výchovy aj 
pestovaniu rastlín v našej školskej záhrade, ktorá sa nachádza v areáli hlavnej školskej budovy.  
Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, v budove materskej školy, spoločne s MŠ a ZŠ 
slovenskej. 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, veľký dôraz kladieme  na: 
upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o 
aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry 
medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi, medzi žiakmi slovenskej a maďarskej 
školy. 
Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
hygieny práce a protipožiarnej ochrany.  
Máme bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie. Poučenie 
žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné školenia zamestnancov školy o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru zabezpečuje vedenie školy. Pravidelné 
kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií 
sú  vždy zabezpečené. 
 
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§2 ods. 
1 písm. m) 

1. Prenesené kompetencie štátu boli pokryté dotáciou zo štátneho rozpočtu nasledovne: 
 
dotácia z r.2015             7 564,00 
dotácia z r.2015 na dopravné                23,00 
dotácia ÚPSVaR z r.2015              330,67 
bežný rozpočet         283 161,33 
dohodovacie konanie          10 000,00 
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navýšenie platov o 6%                                            4 108,00 
dotácia pre deti zo soc. znevýhodneného prostredia                980,00 
dotácia ÚPSVaR – Lakatos             429,51 
dotácia ÚPSVaR  pre deti zo SZP            166,00                 
dopravné                189,00 
na učebné pomôcky              550,00 
na MDD                107,00 
  
 
2. Z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 

od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť sme získali 
spolu 865,00 €, ktoré sme previedli na účet zriaďovateľa.  
 

3. Cez finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy sme získali 2 040,00 €, ktoré 
sme použili na odmenu vedúcich krúžkov a na hmotné zabezpečenie činnosti týchto 
záujmových krúžkov. 

 
 

Plnenie programového hospodárenia 
Základnej školy Ányosa Jedlika s vyučovacím jazykom maďarským – Jedlik 

Ányos Alapiskola, Zemné – Szímő 
za rok 2016 

      

Program     
Schválený 

rozpočet 
Rozpočet po 

zmenách 
Skutočnosť k 

31.12. 

0090201 610 ročníky 1.-4. 88536,00 103212,00 103212,00 

    ročníky 5.-9. 88535,00 85662,76 85662,76 

    ŠKD 7110,00 6939,36 6939,36 

Spolu 610 Mzdy 184181,00 195814,12 195814,12 

      

Program     
Schválený 

rozpočet 
Rozpočet po 

zmenách 
Skutočnosť k 

31.12. 

0090201 620 ročníky 1.-4. 31165,00 35949,92 35949,92 

    ročníky 5.-9. 31164,00 29649,15 29649,15 

    ŠKD 2390,00 2422,24 2422,24 

Spolu 620 Odvody 64719,00 68021,31 68021,31 

      

Program     
Schválený 

rozpočet 
Rozpočet po 

zmenách 
Skutočnosť k 

31.12. 

0090201 630 ročníky 1.-4. 22800,00 27363,01 20038,01 

    ročníky 5.-9. 22800,00 16523,73 12223,73 

    1.-.4. z r. 2015 0,00 7564,00 7564,00 

    Dopr. z r. 2015 0,00 23,00 23,00 

Spolu 630 Tovary a služby 45600,00 51473,74 39848,74 
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Program     
Schválený 

rozpočet 
Rozpočet po 

zmenách 
Skutočnosť k 

31.12. 

0090201 640 ročníky 1.-4. 0,00 2545,26 2545,26 

    ročníky 5.-9. 0,00 362,68 362,68 

    Dot.ÚPSVaR z r.2015 0,00 330,67 330,67 

    Dopravné 0,00 189,00 177,89 

Spolu 640 Bežné transfery 0,00 3427,61 3416,50 

 
 
 
      
Rekapitulácia programu 0090201    

 610   184181,00 195814,12 195814,12 

 620   64719,00 68021,31 68021,31 

 630   45600,00 51473,74 39848,74 

 640   0,00 3427,61 3416,50 

 Spolu   294500,00 318736,78 307100,67 

      
Vypracovala: Krisztina Bartalos    

      

    Mgr. Blanka Lóthiová 

    riaditeľka školy 
      

Návrhy, plány a pripomienky na budúci školský rok 

 
Pedagogicko-metodického charakteru 

 
• V súlade s Národným programom výchovy a vzdelávania v SR Milénium a s využitím 

možnosti školy dosiahnuť čo najvyššiu gramotnosť v oblasti IKT u žiakov 
• Podľa záujmu žiakov vytvoriť záujmové útvary  
• Podporovať aj umeleckú výchovu žiakov – spolupráca s umeleckými školami 
• Logopedická starostlivosť žiakov 
• Zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov 
• Podľa záujmu žiakov uskutočniť výlety, exkurzie a návštevy divadelných predstavení 
• Organizovať plavecký kurz pre tretiakov a štvrtákov 
• Spolupráca s masmédiami 
• Publikovanie v novinách a časopisoch 
• Podchytiť talentovaných žiakov v rôznych oblastiach 
• Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie integrovaných detí na škole čo najefektívnejšie 
• Posilniť vyučovanie slovenského jazyka, materinského jazyka a informatické 

vedomosti žiakov  
 
Materiálno- technického charakteru 
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• Zariadiť učebne a vytvoriť všetky podmienky na vzdelávanie a výchovu žiakov so 
ŠVVP 

• Zabezpečiť potrebné učebnice, kompenzačné pomôcky  
• Zriadiť a zariadiť školskú dielňu pre výuku pracovného vyučovania 
• Vytvoriť oddychové priestory v areáli školy, vhodné na vonkajšie vyučovanie 

(umiestnenie lavíc, altánov) 
 
Finančno mzdového charakteru 
 

• Zabezpečiť vyššiu odbornosť pedagogických pracovníkov 
• Šetriť energiami, účelne a užitočne hospodáriť financiami 

 
Vypracovali:     
                                 Mgr. Blanka Lóthiová  podpis: 
                                 Mgr. Ildikó Belokostolská        podpis:                                 

pečiatka školy 
 
 
V Zemnom, dňa 4. októbra 2017 
 
Prerokované na pedagogickej rade:  
 
V Zemnom, dňa 19. septembra 2017  
 

Príloha č. 1:  

Vyjadrenie rady školy :                meno a priezvisko             podpis             pečiatka 

                                                   

V..........................................       dátum: ......................................................... 

 

 

Príloha č. 2: 

Schválenie zriaďovateľom školy                 meno a priezvisko        podpis           pečiatka 

 

V.............................................   dátum  


