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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2015/2016 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy 
Základná škola s materskou školou Józsefa Kossányiho s vyučovacím 
jazykom maďarským 

Adresa školy Školská 22, 946 57 Svätý Peter 

Telefón +421 35 76 82 112 

E-mail zs.vjm@zssvpeter.edu.sk 

WWW 
stránka 

kossanyiai.edupage.org 

Zriaďovateľ Obec Svätý Peter 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno 

Riaditeľ RNDr. Bukovszky János 

ZRŠ za ZŠ Mgr. Dionýz Bóna 

ZRŠ za MŠ Erika Bolla 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda Ladislav Kelko 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Agneša Bencsíková 

  Otília Kovács 

    

ostatní zamestnanci Alexander Pócs 

    

zástupcovia rodičov Mónika Marikovecz 

  Jozef Füle 
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  Alžbeta Žigóová  

zástupca zriaďovateľa Rozália Nyul 

  Tibor Hamran 

  Renáta Urbanek 

  Ján Csalava 

Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

I.-IV.  
Mgr. Agneša 
Bencsíková  

  

Prírodovedné 
predmety  

Mgr. Gizella Csalava MAT,FYZ,BIO,GEO,PSP,INF,CHEM  

Humánne predmety  PaedDr. Zlatica Laczová  MAJ,SLJ,DEJ,ANJ,NEJ  

Výchovné predmety Mgr. František Konkolyi HUV,TEV,OBV,VYV,ETIKA/NAV 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 151 

Počet tried: 9 

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

počet žiakov 20 17 18 16 14 17 16 13 20 151 

z toho ŠVVP     4 3 3   4 4 3 21 

z toho v ŠKD 16 15 10 8           49 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: 17 / 8 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: 20 / 12 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2 / 1 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016 
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  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov    0  1  0  0  20  21 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení 0 0 7  7 6      20 

prijatí     7  7  6      20 

% úspešnosti      100  100  100      100 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda 
AnJ/
ANy 

BIO 
DEJ/
Tört 

FYZ
/FIZ 

ZEM
/Föl
d. 

HUV
/Ze
ne 

CHE/
KÉM 

INV
/IN
ev 

INF 
MAJ/
MNy 

MAT 
NEJ/
NÉM 

OBV/
POLG 

PAV
/MU
NK 

PRV
/TE
R 

I.                   1,65 1,7         

II. 1,94                 1,75 2,06         

III. 1,87                 1,59 2     2,5 1,27 

IV. 1,93         1   1   2,07 2,27     1 1,5 

V. 2,18 2,15 2,36   2,36       1,77 2,62 2,46     2   

VI. 2,88 2,59 2,71 2,59 2,76 1     2,06 2,53 2,59   1     

VII. 2,31 1,75 1,81 1,81 2     1,33 1,54 2,19 2,31     1   

VIII. 2,73 2,69 2,38 2,31 2,23   2,73 2 1,82 1,92 2,62 2,45   1   

IX. 2,32 2,3 2,05 2,05 2,15   2,25   1,9 2,8 2,05 2,53   1   

 

Trieda PRU/Körny. SLJ/SzNy Spr/Magav TCH TSV TEV/TEST VEC VLV/HON VYV/RAJZ 

I. 1,4 1,55 1,15             

II.   1,75 1,06             

III.   1,76 1,18       2,5 1,27   

IV.   2 1,07     1 2 1,5 2 

V.   2,69 1,15 2,09       2   

VI.   2,71 1,06   1       1 

VII.   2,31 1,06             

VIII.   2,85 1             

IX.   2,3 1             

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I. 20 18 2 0 
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II. 17 15 1 1 

III. 18 17 0 1 

IV. 16 15 0 1 

V. 14 13 0 1 

VI. 17 15 2 0 

VII. 16 15 1 0 

VIII. 13 13 0 0 

IX. 20 20 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

žiaka 

I. 20 1932 96,60 1765 88,25 167 8,35 

II. 17 1833 114,56 1631 101,94 202 12,63 

III. 18 2247 132,18 1950 114,71 297 17,47 

IV. 16 1701 113,40 1660 110,67 41 2,73 

V. 14 1960 150,77 1808 139,08 152 11,69 

VI. 17 2024 119,06 1974 116,12 50 2,94 

VII. 16 2851 178,19 2807 175,44 44 2,75 

VIII. 13 2211 170,08 2205 169,62 6 0,46 

IX. 20 2613 130,65 2610 130,50 3 0,15 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % percentil 

Monitor SJL 19 60.6 % 32,2 % 

Monitor MAT 19 55.6 % 59,6 % 

Monitor MJL 19 72.7 % 78 % 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 
pomer 

Počet 
pedag. 
prac. 

Počet 
nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

TPP 1 3 1 3 

DPP 15 0 15 0  
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Znížený 
úväzok 

0 0 0 0  

ZPS 1 0 1 0 

Na dohodu 2 1 7 h / týždeň 2 h / týždeň 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 13 13 

vychovávateľov 1 1 2 

asistentov učiteľa 0 3 3 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 7 1 

2.kvalifikačná skúška 5 0 

štúdium školského manažmentu 1 0 

špecializačné inovačné štúdium 3 0 

špecializačné kvalifikačné 2 0 

postgraduálne 3 0 

doplňujúce pedagogické 1 1 

vysokoškolské pedagogické 13 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, 
školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom 
a pod...) 

Dátum Názov 
Pre koho 

(účastníci) 

Organizuje 
(zodpovednosť) 

okt. 2015  Oberačková slávnosť  VIII.oszt+MŠ  PaedDr. Palugyai Á.A. 

okt. 2015 
Týždeň zdravia – 
Kossányiho dni 

žiaci, rodičia, 
učiteľia 

Mgr. Peter F., uč. zbor 

6. október 
2015 

Aradi Vértanúk - 
spomienková slávnosť 

žiaci Mgr. Bukovszky N 

okt. 2015 
Privítanie žiakov zo 
Szombathelyu + spoločný 

žiaci 
vedenie školy + 
učiteľský zbor 
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program   

23. október 
2015 

1956 - spomienková 
slávnosť 

žiaci PaedDr. Z. Laczová,  

Október 
2015 

Súťaž knižníc- Záložka 
spája 

 

žiaci Sárközi A. 

október 
2015 

Kárpát-Medencei 
Összmagyar bajnokság – 
Felvidéki forduló-stolný 
tenis 

žiaci pozvaných škôl 
RNDr. János 
Bukovszky 

november 
2015 

Mesefesztivál - divadelná 
súťaž 

obyvatelia obce 

Mgr. Agneša 
Bencsíková, Mgr. Nóra 
Bukovszky 

December 
2015 

Mikuláš žiaci PaedDr. Palugyai A 

december 
2015 

Vianočné oslavy + 
Vianočná dielna 

žiaci, učiteľia, 
rodičia 

 učiteľský zbor, Mgr. 
Sykora A, Pocsa A 

január-
február 
2016 

Lyžiarsky kurz  Žiaci 
RNDr. János 
Bukovszky, Mgr. F. 
Konkolyi 

jan. 2016 Dni otvorených dverí Rodičia+záujemci Uč.zbor 

jan. 2016 Zápis do I. roč. Budúci prváci 
Uč. I-IV. , Mgr. 
Bencsik A, Mgr. Sykora 
A 

január – 
február 
2016 

maškarný ples 
žiaci, učiteľia, 
rodičia 

učiteľský zbor, PaedDr. 
Palugyai A., Mgr. 
Kajan A,  

marec 2016 
futbalový turnaj o 
Kossányiho Pohár 

susedné školy, 
družobná škola 

RNDr. János 
Bukovszky 

marec 2016 

Spomienková slávnosť -
1848 - 49-es 
szabadságharc és 
forradalom + narodenie 
Kossányiho 

žiaci 
PaedDr. Z. Laczová. 
Pócsová Á 

marec 2016 Mesiac kníh Žiaci I.-IV 
Mgr. Agneša 
Bencsíková 

apríl 2016 
Rozprávkový maraton -
Mesemaraton 

Žiaci, rodičia Sárközi Anasztázia 

apríl 2016 Veľkonočné zvyky 

žiaci, rodičia, 
učiteľia, obyvatelia 
obce 

Mgr. A. Sýkorová 

apríl 2016 
Deň Zeme - Föld napja+ 
Madarak es fak napja 

I-IX. 
Mgr. N. Bukovszky, 
Mgr. G. Csalava 
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Apr. –máj 
2016  

Plavecký kurz V. roč Mgr. Konkolyi F 

apríl. 2016 
Stavanie mája + 
prvomájové oslavy 

Žiaci + VIII.tr. 
uč. zbor, Mgr. Dyoníz 
Bóna 

Máj 2016 Exkurzie Žiaci-V-IX 
Mgr. A. Csalava 
PaedDr. A. Laczová 

máj 2016 Deň matiek Rodičia tr. učitelia 

jún 2016 Deň detí Žiaci 
ZMR na Slovensku pri 
ZŠ, učiteľský zbor 

jún 2016 školské výlety Žiaci tr. učitelia 

jún 2016 Športový deň Žiaci 
Mgr. F. Konkolyi + tr. 
uč. 

júl 2016 Deň obce žiaci Uč. 

Škola každoročne vydáva  (cca. 4-krát) školský časopis Suli-Buli. 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 

A) Dlhodobé 

B) Krátkodobé 

C) V školskom roku 2015/2016 boli školou vypracované projekty: 

1. ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH  

Realizovať kampaň pre žiakov, rodičov a priateľov našej školy, ako aj škôl v regióne, 
za účelom vytvorenia zdravšieho pohľadu na svoj život. V rámci projektu Zdravý 
spôsob života – záloha budúcnosti chceme usporiadať beh pre zdravie, na podporu 
ústneho a dentálneho zdravia usporiadať masové čistenie si zubov. Informovať 
žiakov a rodičov o zradách a nebezpečenstvách návykových látok, aktivitami sa 
zamerať na odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a na prevenciu rizikového 
správania, prezentovať biopotraviny a stravu orientovanú na prevenciu proti 
civilizačným ochoreniam. Tieto aktivity mienime podporiť prednáškami, súťažami, 

nástenkami 

2. Rozprávkový festival 

1. Cieľ projektu:  
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  Projekt bol zameraný na spoznanie ľudových rozprávok. V dnešnej 
technologickej dobe čoraz menej žiakov sa stretáva s tradičnými rozprávkami 
napriek tomu, že tieto rozprávky nie len rozvíjajú myslenie žiaka, ale pomocou 
nich si žiak spoznáva aj ľudovú múdrosť. 

Cieľom projektu bol, aby si žiaci vytvorili cit k rozprávkam, aby spoznali ľudové 
zmýšľanie a ľudové zvyky.   

Cieľovými skupinami boli žiaci ZŠ a MŠ, a to nielen z našej školy, ale aj z 
okolitých škôl.  

Festival bol projektovaný na dva dni s nasledovným programom: 

Prví deň: čitateľská súťaž 

Druhý deň: 

8,00-10,00 vedomostná a výtvarná súťaž pre žiakov, 
10,00 – 11,30 predstavenie amatérskych súborov z okolitých škôl, 
17,30 – 19,30 predstavenie profesionálnej kapely. 

 

3.  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 

Cieľom je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a 
stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.  

Inovácia obsahu a metód vzdelávania pre potreby trhu práce sa bude 
realizovať vo všeobecnom vzdelávaní na základných a stredných školách pre 
cieľ Konvergencia vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky s výnimkou 
Bratislavského samosprávneho kraja. Škola sa zúčastní na národnom projekte 
pri dosahovaní jeho cieľov.  

  
4. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 

školstva 

Cieľom Projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického 
vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak 
ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho 
obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre 
zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. 

Motivácia školy k zapojeniu sa do projektu: 
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Základná škola s materskou školou Józsefa Kossányiho s VJM, jej vedenie a 
pedagogický zbor už roky pracujú na tom, aby naši žiaci študovali v dôstojnom 
prostredí a v profesionálne vybavených učebniach, kde môžu získať všetky 
znalosti a vedomosti, ktoré v budúcnosti budú požadované pre ich úspechy. S 
ohľadom na túto skutočnosť v posledných rokov boli zariadené učebne na 
výučbu informatiky, na výučbu cudzieho jazyka a učebne na výučbu 

prírodovedných a humanitných predmetov. Na škole pracuje 15 pedagógov, 
ktorí aktívne využívajú digitálne technológie vo vyučovacom procese, z nich 11 

pedagógov má získané školenie na využívanie interaktívnej tabule. Získané 
zariadenia boli využité vo vyučovacom procese, na hodinách cudzieho jazyka, 
matematiky, na výučbu prírodovedných a humanitných predmetov. Do 
projektu boli zapojení hlavne pedagógovia dejepisu, geografie a informatiky. 
Zariadenia budú aj naďalej aktívne využívané na tvorbu materiálov pre 
jednotlivé predmety. Žiaci môžu používať individuálne svoje zariadenie, svoj 
tablet, na vyhľadávanie a získanie informácií ohľadom danej témy na 
vyučovacích hodinách. S tabletmi by sa dá efektívne uplatňovať diferencované 
vyučovanie na jednotlivých hodinách. 

 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: január 2016  

Druh inšpekcie: komplexná  

 (Známkovanie: veľmi dobrá, dobrá, priemerná, málo vyhovujúca, nevyhovujúca)  

 Riadenie školy – priemerná 

(Klíma a kultúra – veľmi dobrá, Služby školy – veľmi dobrá) 

 Podmienky výchovy a vzdelávania – dobrá 

(Materiálno technické vybavenie – veľmi dobré) 

 Úroveň vyučovania – dobrá 

(Využívanie materiálno technických prostriedkov – veľmi dobrá,  
Rozvíjanie prac. návykov  a zručností žiakov – veľmi dobré) 

 Ciele vyučovania – dobrá 
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 Zohľadňovanie vzdelávacích potrieb žiakov - dobrá  

(Podpora vytvárania pozitívnej a priaznivej atmosféry vyučovania – veľmi 
dobré)  

- kľúčové pozitívne stránky školy: materiálno – technická vybavenosť školy, klíma 
v škole,  rozvíjanie pracovných návykov školy 

- oblasti vyžadujúce zlepšenie: vedenie administrácie, spracovanie ped. programu 
školy  

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

- vybavenosť školy školskými pomôckami je na dobrej úrovni - každoročne sa 
rozširuje fond učebných pomôcok, kupujú sa nové mapy a pomôcky, atď.,  

- priestorové zabezpečenie školy z hľadiska špeciálnych učební je veľmi dobré:  

- dobre vybavená školská knižnica, ktorá je každodenne otvorená pre záujemcov  
- 2 x jazyková učebňa - pre 20  a pre 16 žiakov  
- fyzikálno - chemické laboratórium - pre 20 žiakov  
- učebňa výpočtovej techniky - 2 triedy , 23 a 13 počítačov 
- učebňa na výtvarnú výchovu pre 18 žiakov   
- Kossányiho prednášková sál – pre 150 žiakov 
- telocvičňa  
- vonkajšie multifunkčné ihrisko  
- trávnaté ihrisko  
- ihrisko s umelou trávou 

- každý učiteľ má osobný notebook, ktorý sa dá napojiť na lokálnu sieť školy, 
v každej triede je projektor,  

Materiálne zabezpečenie je zatiaľ na dobrej úrovni aj vďaka tomu, že škola získava 
finančné granty (úspešné projekty). Ale nakoľko počet žiakov každoročne klesá 
(populačný úpadok) a s ním klesajú aj finančné prostriedky, situácia sa každým 
rokom zhoršuje.  

Pri zabezpečovaní nevyhnutných školských pomôcok vo veľkej miere pomáha aj 
združenie rodičov pracujúce pri škole a Občianske združenie Dieťa budúcnosti.  

Pomocou úspešnému EÚ projektu „Rekonštrukcia školských budov“, ktorú získala 
obec ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na území obce Svätý Peter, sa v roku 
2010 začala a v roku 2011 dokončila rekonštrukcia a nadstavba hlavnej školskej 
budovy a rekonštrukcia budovy MŠ. S nadstavbou sa vytvorili nové priestory, 
pomocou ktorých sa od nového školského roku (2012/2013) každá trieda 
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presťahovala do hlavnej budovy školy.  V rámci tohto projektu sa hlavná budova 
zateplila a vymenili sa okná, pomocou čoho sa znížila energetická spotreba školy.   

Nakoľko osvetlenie tried nebolo vyhovujúce a školské záchody boli v dezolátnom 
stave, škola na konci školského roka 2010/2011 zrekonštruovala sociálne miestnosti, 
a koncom školského roka 2011/2012  vymenila svietidlá vo všetkých triedach a na 
chodbách. V školskom roku 2012/2013 a 2013/2015 sa postupne vybudovali 
jazykové učebne, nové laboratórium pre prírodovedné predmety, učebňa na výtvarnú 
výchovu, nová školská knižnica s multimediálnymi pomôckami, Kossányiho sála 
a škola získala pomocou projektov a grantov 4 nové interaktívne tabule, viac ako 20 
notebookov a 20 tabletov.  

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka pre ZŠ- rok 2015 – 363 395,36 € 
2. Dotácia na asistenta učiteľa – rok 2015 – 16 380 € 
3. Dotácie od zriaďovateľa na ŠKD -rok 2015 - 20 961 € 
4. Príspevky, poplatky v ŠKD - rok 2015 – 2 110 €  
5. Vzdelávacie poukazy - rok 2015 – 4 236 € 
6. Dotácia na žiakov zo soc. znev. prostredia – rok 2015 – 4 099 €  
7. Dotácie od zriaďovateľa na MŠ -rok 2015 – 72 765€ 
8. Príspevky, poplatky v MŠ - rok 2015 – 1 200 €  
9. Dotácia na predškolákov v MŠ – rok 2015 – 2 984 € 
10.  Poplatky za používanie telocvične - rok 2015 – 1 324,60 € 
11.  Ostatné granty – rok 2015 - 6 598,54  € 
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§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

  Výsledky žiakov v šk. roku 2016/2016 

Mesiac súťaž meno žiaka okresné kolo krajské kolo 
celoštátne/          

medzinárodné 

O
K

T
Ó

B
E

R
 

cezpoľný beh - mužstvo - 

žiaci 

Jakab Richard 

1. miesto 4. miesto   
Jakab Viktor 

Kolarovsky Dávid 

Keszegh Ákos 

cezpoľný beh - mužstvo - 

žiačky 

Pivoda Vivien 

2. miesto     Miklósi Kitty 

Kajan Angelika 

cezpoľný beh  Jakab Richard 2. miesto     

N
O

V
E

M
B

E
R

 

Kárpát-medencei 

Összmagyar Diákbajnokság  
Nagy Zoltán-stolný tenis     3. miestoezés 

Oxdog- florball súťaž  
st žiačky 2. miesto     

st žiaci 3. miesto     

IBOBOR (Info súťaž) 
Viczena Enikő     1. miesto 

Szabó László     1. miesto 

bedminton 
Kolarovský Dávid 

1. miesto 4-6. miesto    
Keszegh Ákos 

streľba - ml žiaci - mužstvo 

Molnár Andor 

2. miesto 3. miesto   Jančár Nikolett 

Pivoda Katalin 

  Marikovecz Dávid 

3. miesto     streľba - st žiaci - mužstvo Kovacsics Panni 

  Ladányi Tamás 

streľba 
Pivoda Katalin 2. miesto 6.miesto   

Molnár Andor 3. miesto 9.miesto   

Katona Mihály Vetélkedő 

(Búcs) 
csapat 3. miesto     

Feszty Kép - výtvarná súťaž Zsidek Dóra 2. miesto     

Pislákoló mécses   
Marikovecz Dávid      3. miesto 

recitačná súťaž 

MO v šachu Pilinsky Evelin 2. miesto     

Vesmír očami detí- výtvarná 

súťaž 
Kováč Panka     

ocenená 

práca 
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D
E

C
E

M
B

E
R

 
stolný tenis- žiačky - mužstvo 

Németh Dóra 
2. miesto     

Majtán Flóra 

stolný tenis- žiaci - mužstvo 

Ölvecký Máté 

2. miesto     

Dékány Ádám 

Szabó Máté 

Nagy Zoltán 

Csengel Erik 

stolný tenis Kolarovsky Dávid 3. miesto     

Nehéz Ferenc - vedomostná 

súťaž 

Marikovecz Péter 

2. miesto     

Keresztes Botond 

Majtán Flóra 

Szabó Barbara 

Pivoda Vivien 

J
A

N
U

Á
R

 

Zrínyi Ilona matematická 

súťaž 

Bencsík Eszter   1. miesto   

Bresztyák Jázmin   1. miesto   

Szép Magyar Beszéd Bresztyák Jázmin 1. miesto 1. miesto 4. miesto 

F
E

B
R

U
Á

R
 

Kossányi Kupa - Futbal  csapat 2. miesto     

Gymnastika csapat 2. miesto     

Kenguru - matematická 

súťaž 
Bresztyák Jázmin   1. miesto   

M
A

R
E

C
 

Poznaj slovenskú reč Gabriel Dániel 2. miesto 6. miesto   

Astronomická súťaž 
Gyarmati Bence 2. miesto 3. miesto   

Csengel Erik 1. miesto 4. miesto   

Fotógrafická súťaž 

Bencsík Eszter - színes 

fotók 
3. miesto     

Bencsík Eszter - fekete-

fehér fotók 
3. miesto     

Dobré slovo  Majtán Flóra 3. miesto     

Európa v škole - literárna 

súťaž 

Pivoda Vivien díjazott 

munkák - 

ocenené 

práce 

    Majtán Flóra 

Németh Dóra 

Európa v škole - výtvarná 

súťaž 
3. osztály 3. miesto     

Bendegúz - pravopisná súťaž 
Bresztyák Jázmin   3. miesto   

Knapp Lili   2. miesto   

Matematická olympiáda 
Bencsík Eszter 1. miesto     

Dóczé Mária Elizabeth 5. miesto     

A
P

R
ÍL

 Dôvera Cup-  malý futbal st. chlapci 3. miesto     

Dôvera Cup - malý futbal ml. žiačky 3. miesto     

Regionálna šachová súťaž Csémy Dániel- ml. žiaci  1. miesto     

M
Á J
 

Dopravná súťaž - mužstvo  Bresztyák Jázmin 1. miesto 3. miesto   
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Žigó Boglárka 

Kajan Norbert 

Molnár Andor 

Dopravná výtvarná súťaž Zsidek Dóra   1. miesto   

atletika - 1000 m Jakab Richard 3. miesto     

atletika - kriketová loptička Csonka Dávid 1. miesto 9. miesto   

atletika - vrh guľou Csintalan Anna 2. miesto     

atletika – 4x60 m csapat  3. miesto     

Hľadáme olympionikov Holecz Dániel 2. miesto     

Dobré výsledky: 

- členovia pedagogického zboru pristupovali k splneniu vytýčených úloh zodpovedne, 

-      vo výchovno-vyučovacom procese a v mimoškolskej činnosti sme využívali 
významné výročia a celospoločenské udalosti, 

-      učitelia školy vo svojej práci uplatňovali nové pedagogické metódy (použ. počítačov 
a did. techniky vo výučbe, využívanie jazykovej učebne atď.), 

-    metodické orgány pracovali dobre, 

-      venovali sme zvýšenú pozornosť morálnej, etickej a estetickej, environmentálnej 
výchove, 

-      pedagogickí pracovníci dodržali predpisy hodnotenia vedomostí a správania  žiakov, 

-      v priebehu šk. roka sme sa zúčastňovali na výchovných koncertoch, naši žiaci mali 
abonentky do Divadla Jókaiho  a navštívili sme rôzne výstavy , 

-      organizovali sme zber druhotných surovín – 2x za školský rok , 

-  zapojili sme sa do športových súťaží - futbal, atletika, gymnastika, šach, stolný tenis 
atď., kde sme dosiahli veľmi dobré výsledky,  

-  pre žiakov sme zorganizovali športový deň,     

-  zapojili sme sa do viacerých súťaží a organizovali sme rôzne súťaže – napr. futbalový a 
stolnotenisový turnaj pre družobné školy z obcí  Chotín, Iža, Marcelová, 
Pribeta, Hurbanovo, Búč, Moča, Bátorové Kosihy 

-  zapojili sme sa do predmetových súťaží, kde sme dosiahli veľmi dobré výsledky,  

-  z výchovných predmetov máme najlepšie výsledky z telesnej výchovy a z výtvarnej 
výchovy (krajské a celoštátne),  
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-      každý žiak sa dostal na vybranú strednú školu  

- v rámci environmentálnej výchovy sme využili „Deň Zeme“ na organizovanie brigády na 
čistenie obce od odpadu.  

- Na hodinách sme využívali multimediálne pomôcky.  

-organizovali sme Týždeň zdravia spojený s prednáškami a so súťažami v oblasti 
zdravého životného štýlu. 

-prehĺbili sme spoluprácu s rodičmi a s družobnou školou z Hernádu a zo 
Szombathelyu  (MR),  boli sme na dvojdňovej návšteve družobnej školy 
v Szombathelyi a žiaci z družobnej školy nás tak isto navštívili.  

Na podnet vedenia školy v máji a v júni 2016 na škole prebiehal prieskum spokojnosti, 
ktorú organizovala následne výsledky spracoval Pedagogický inštitút COMENIUS 
z Komárna. Z výsledkov vyplýva, že žiaci a rodičia sú spokojný so školou ( výsledky 
viď. na webovom sídle školy: www.kossanyiai.edupage.org.)    

 Nedostatky: 

I. -  napriek zvýšenému úsiliu učiteľov o zlepšenie, stále je nedostatočná kultúra 
správania  žiakov  a nedostatočná kultúra slovného prejavu u žiakov, nedodržovanie 
školského poriadku (neospravedlnene vymeškané hodiny, agresívne správanie, atď.)  
II.- organizačná štruktúra vyučovacích hodín a použité metódy sa zlepšujú, ale ešte 

stále neboli vždy správne volené podľa stanovených cieľov, 

III.-   slabá úroveň čítania, osvojovania si techniky čítania s porozumením, 

IV. – ešte stále nedostačujúca konverzačná schopnosť žiakov zo slovenského jazyka 
a z cudzích jazykov  

  V.- zlepšujúce sa, ale ešte stále nie celkom dostatočné využívanie dostupných 
učebných pomôcok, najmä na humánnych vyučovacích predmetoch, 

VI.-   stále nedostatočná pozornosť venovaná sexuálnej výchove, výchove  k 
manželstvu a rodičovstvu a právnej výchove, 

VII.-  nepripravenosť  žiakov na vyučovanie, žiaci sa nevedia učiť, 

VIII. - neporiadok v triedach, žiaci nevenujú pozornosť selektívnemu zbieraniu odpadu  

IX. –Okna na budove ŠKD sú zastarané a energeticky nevyhovujúce  

 Opatrenia: 
I. Dbať o to, aby žiaci dôsledne dodržiavali školský poriadok (uč. zbor), 
II. Učitelia budú dbať o to, aby normy správania u žiakov boli posudzované rovnako  
III. problematike správania  žiakov venovať väčšiu pozornosť na tr. hodinách,  

http://www.kossanyiai.edupage.org/
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IV. na hodinách maď. jaz. a cudzích jazykov zvýšiť percento ústneho prejavu (uč. 
jazykov), 
V.  počas hospitácií získané nedostatky prerokovať na metod. združ., (pred. met. 
združ.), 
VI.  dbať o to, aby štruktúra vyučovacích hodín, metódy a formy práce na 
vyučovacích hodinách boli v súlade s vytýčenými cieľmi, dbať na odbornú 
terminológiu  (uč. zbor), 
VII. v rámci vyučovania dať priestor väčšiemu počtu hodín na ktorých sa žiaci 
zaoberajú  s dramatizáciou, 
VIII. naďalej organizovať čitateľskú súťaž,  
IX. čo najširšie využívať  počítačovú, jazykovú (slov. jaz., cudzie jaz.) a technickú 
učebňu (chém,fyz., bio) vo vyučovaní (uč. cudzých jaz., uč. Ch, B,F), 
X. ďalej organizovať kurzy výpočtovej techniky pre učiteľov,  (uč. VT), 
XI. organizovať prednášky pre učiteľov, rodičov a žiakov so zameraním na oblasť 
primárnej prevencie   drogových závislostí, organizovať týždeň zdravej výživy (FP, uč. 
zbor), 
XII.  pre ďalšie skvalitnenie výchovy k manželstvu a rodičovstvu organizovať 
prednášky pre žiakov s  osobitným zreteľom na   prevenciu negatívnych javov, 
pohlavné choroby, AIDS atď. (PA, uč. zbor), 
XIII.   vo výchove žiakov účinnejšie využívať prvky lásky k prírode, k ochrane prírody 
a životného prostredia , (uč. zbor) 
XIV.  v rámci environmentálnej výchovy organizovať rôzne exkurzie a školské výlety, 
najmä do blízkeho okolia, organizovať deň zvierat, zber druhotných surovín, deň 
vyčistenia nášho okolia, naučiť žiakov separovať odpad, atď. (CsG.,  uč. zbor), 
 XV.  zabezpečiť prednášky k právnej výchove na hodinách obč. výchovy  (uč. ob. 
vých.), 
 XVI. pravidelne sa starať o talentovaných žiakov, zapojiť ich do rôznych súťaží a 
olympiád - Pyt, MO, GO, BO,  Dobré slovo,  Szép magyar beszéd,   športové súťaže 
atď.  (uč. zbor), 
XVII.  zaviesť nové metódy  vo vyučovacom procese (uč. zbor),  
XVIII. viac a účinnejšie využívať fond učebných pomôcok a školskú knižnicu (uč. 
zbor), 
 XIX. zvýšiť záujem žiakov o čítanie, vylepšiť techniku čítania (uč. maď.jaz.), 
 XX. na vyučovacích hodinách maďarského a slovenského jazyka využívať školskú 
knižnicu (uč. slov. a maď. jaz.), 
XXI.  na zvýšenie úrovne osvojenia si slovenského jazyka používať viac  konverzáciu v 
slovenskom jazyku na vyučovacích hodinách, delenie tried atď. (uč. slov.jaz.), 
XXII.  venovať zvýšenú pozornosť žiakom z menej podnetného prostredia, uskutočniť 
pohovory s rodičmi podľa   potreby  (tr.uč, vedenie šk.), 
XXIII.  úzko spolupracovať so školským špec. ped. v otázkach problémových detí 
(tr.uč, vedenie šk.), 
XXIV.    na triednických hodinách naučiť  žiakov metódam učenia sa  - nadobudnúť 
väčšiu motivácia k učeniu (tr.uč.), 
XXV. s pomocou zriaďovateľa sa snažiť riešiť stav budovy ŠKD  
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§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku 
Počet 
detí 

Počet 
skupín 

Vedúci 

anglický jazyk - angol nyelv  4   PaedDr. Zlatica Laczová 

Angol nyelv 10   Mgr. Ildikó Domjánová 

astronomický - csillagászat 18   Mgr. Peter Fekeč 

asztalitenisz 17   Tibor Bánsky  

futbal 10   RNDr. János Bukovszky 

futbalový - foci  20   Mgr. František Konkolyi 

informatika  15   Mgr. Dionýz Bóna 

Kézműves szakkör 27   Mgr. Adrianna Sýkorová 

Könyvmolyok köre 6   Anasztázia Sárközi 

logické hry - logikai játékok 18   Mgr. Agneša Bencsíková 

Maďarský jazyk - Magyar 
felkészítő 

12   PaedDr. Zlatica Laczová 

matek  15   Mgr. Nóra Bukovszky 

matek kör V-VII o 4   Mgr. Gizella Csalava 

Matek-fizika versenyek 4   Mgr. Anikó Kajanová 

matematika felkészítő 8   Mgr. Gizella Csalava 

Néptánc 4     

príprava na pr. poh - felvétele 
felkészítő  

17   Mgr. Anikó Kajanová 

Projekt - tablettal 6   
PaedDr. Adriana Palugyai 
Árvai 

Recitačný krúžok 7   Mgr. Nóra Bukovszky 

sakk 7   RNDr. János Bukovszky 

Slovenská konverzácia - 
szlovák konverzáció  

1   Mgr. Zita Fekečová 

slovenská konverzácia- 
szlovák konverzáció 

10   Mgr. Adrianna Sýkorová 

strelba - lövészet 16   
Mgr. František Konkolyi, 
Mgr. Dionýz Bóna 

Színjátszó 10   PaedDr. Zlatica Laczová 

Szlovák I o 11   Mgr. Peter Fekeč 

Školský klub detí - I 26   Anasztázia Sárközi 

Školský klub detí II 26   Agneša Pócsaová 

Tollaslabda 15   Mgr. František Konkolyi 

zongora, ének 14   Lovászová 
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§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy  

s poradnými orgánmi veľmi dobrá 

so žiakmi veľmi dobrá  

s rodičmi veľmi dobrá  

so spoločným školským úradom dobrá  

so zriaďovateľom dobrá  

s PPP dobrá 

s ďalšími inštitúciami  dobrá  

Záver 

Vypracoval: RNDr. Bukovszky János 

V Svätom Petre, 28. septembra 2016 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:  


