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I. Základné identifikačné údaje o škole:  
 

1. Názov školy:     Základná škola Jánosa Erdélyiho  s vyučovacím jazykom maďarským   

2. Adresa školy:    Fábryho 36,  Veľké Kapušany 079 01 

3. telefónne číslo:  056/6284871                         faxové číslo:     056/6284870 

4. Internetová adresa: www.erdelyi.eu.sk   e-mailová adresa: zserdelyivkapusany@gmail.com 

5. Zriaďovateľ:     Mesto Veľké Kapušany 

 

Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Lýdia Fazekasová riaditeľka školy (menovaná od 01.02.2017) 

Mgr. Judit László   ZRŠ pre I. stupeň  (od 01.02.2017) 

Mgr. Emőke Urbán   ZRŠ pre II. stupeň  (od 01.02.2017) 

Ing.  Erika Szabová vedúca ekonomických činností a projektov 

Tünde Fečiková vedúca ŠJ 

 

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

Údaje o rade školy: 

 

Rada školy pri ZŠ Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých 

Kapušanoch 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 po voľbách zástupcov rodičov, ktoré sa konali dňa 25.5.2016, po voľbách 

zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktoré prebehli dňa 23.5.2016 a 

delegovaní zástupcov za zriaďovateľa. Ustanovujúca schôdza Rady školy sa konala 

24.10.2016.  

 

Členovia rady školy: 

 

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

1. JUDr. Ferenc Boczán Člen Za zriaďovateľa 

2. Rudolf Gabri Člen Za zriaďovateľa 

3. Mgr. Gábor Mihók Člen Za zriaďovateľa 

4. MVDr. Dionýz Sipos Člen Za zriaďovateľa 

5. Mgr. Henrieta Bodnár Člen Za pedagogických zamestnancov 

6. Mgr. Melinda Petőczová Člen Za pedagogických zamestnancov 

7. Mgr. Annamária Bálint člen Za rodičov 

8. Mgr. Barnabáš Iván predseda Za rodičov 

9. Tomáš Kondor Člen Za rodičov 

10. Sándor Tóbiás Člen Za rodičov 

11. Lívia Kaszonyiová Člen Za nepedagogických zamestnancov 

 

http://www.erdelyi.eu.sk/
mailto:zserdelyivkapusany@gmail.com
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017: 

  

Rada školy zasadala 4-krát. Posudzovala a vyjadrovala sa k činnosti školy. Na kaţdé 

zasadnutie bola prizvaná riaditeľka školy, ako aj vedenie. Rada školy bola informovaná o: 

- výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

- školskom vzdelávacom programe 

- beţnom chode školy. 

 

 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  

 

Pedagogická rada: 

 prejednáva otázky výchovy a vzdelávania z pohľadu koncepcie školy, 

 usiluje sa o dosiahnutie potrebnej zhody v postupe pedagogických zamestnancov školy 

pri výchove a vzdelávaní ţiakov. 

 

MZ a PK školy:  

 zaoberajú sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami, koordinujú ďalšie 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov,  

 riešia odborné otázky z jednotlivých predmetov,  

 podieľajú sa na príprave plánu školy na jednotlivé školské roky,  

 podieľajú sa organizovaní súťaţí a olympiád. 

 

 

 

P
.č

. 

Názov MZ a PK vedúci zastúpenie predmetov 

1. MZ 1. ročník Mgr. Szilvia Mondok 
vyučovacie predmety  

v 1. ročníku 

2. MZ 2. ročník Mgr. Judit László 
vyučovacie predmety  

v 2. ročníku 

3. MZ 3. ročník Mgr. Kornélia Šaffová 
vyučovacie predmety  

v 3. ročníku 

4. MZ 4. ročník Mgr. Eleonóra Kanócová 
vyučovacie predmety  

v 4. ročníku 

5. MZ ŠKD Alica Bruňanská  

6. PK MJL, DEJ Mgr. Emőke Urbán MJL, DEJ 

7. PK ANJ Mgr. Katarína Jarabeková                  ANJ, NEJ 

8. PK SJL Mgr Anita Ivánová SJL 

9. PK MAT, FYZ Mgr. Csilla Dutková MAT, FYZ, INF 

10. PK BIO, GEO, CHEM Mgr. Ildikó Kaszonyi BIO, GEO, CHEM 

11. PK ETV, HUV, 

VYV,OBN 
Mgr. Zoltán Dóczy 

ETV, HUV, VYV, 

OBN,TECH,VUM 

12. PK TŠV Mgr. Tünde Szunyog-Simon TEV, TŠV 

 

 

II. Údaje o žiakoch školy za školský rok 2016/2017 
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Počet ţiakov školy na začiatku školského roka bol  463, na konci školského roka klesol počet 

ţiakov na 457. 

 

 

 

Z celkového počtu všetkých ţiakov boli 15 so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Boli vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu.  

 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 

 

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

SPOLU 
dievčatá 

 

odklady 

 

nezaškolení v MŠ 

 
samostatné 

36 21 3 2 2 

 

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 
Práca výchovnej poradkyne sa člení na prácu: 

 

so ţiakmi: 

 informovať ţiakov o dňoch otvorených dverí, zabezpečiť besedy s náborovými 

pracovníkmi 

 informovať o moţnostiach štúdia na jednotlivých školách 

 práca s programom „Proforient“ 

 

s triednym učiteľom: 

 informovať o záujmoch ţiakov 

 riešiť výchovné a problémové prípady 

 v spolupráci s triednymi učiteľmi a CPPPaP zabezpečiť individuálne výchovno-

vzdelávacie plány pre integrovaných ţiakov  

 

s rodičmi: 

 zrealizovať rodičovské zdruţenia  

 zabezpečiť podpísanie prihlášok rodičmi a ich včasné odposlanie 

 

s CPPPaP: 

 zabezpečiť všetky potrebné materiály a písomnosti nevyhnutné pre začlenenie 

integrovaných ţiakov do beţnej základnej školy 

 zabezpečiť vyplnenie dotazníkov o problémových ţiakov a odoslať na CPPPaP. 

 Spolu z toho: 
z toho  

dievčat 

spolu z toho: 

školský rok: počet žiakov 1.-4. roč. 5.-9. roč. 

počet 

tried 1.-4. roč. 5.-9. roč. 

2016/2017 457 215 242 235 22 10 12 
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V školskom roku 2016/2017 končilo povinnú školskú dochádzku 46 ţiakov 9. ročníka.                   

V niţších ročníkoch 19 ţiakov v nasledovnom členení:  1 sa prihlásil na 8-ročné gymnázium 

a 18 ţiakov končilo povinnú školskú dochádzku v niţších ročníkoch. Spolu 65 ţiakov.  

 

Škola 
počet  

z 9. roč. 

počet  

z 5.-8. roč. 

počet  

z iných roč. 

Mimo SR 0   

gymnázium 20 1  

SOŠ 25 6  

Počet neumiestnených  - 1 9 3 

Spolu 46 16 3 

 
 

III. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 
a) Hodnotenie prospechu za školu  

Ročník 
Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

PROSPELI NEPROSPELI NEHODNOTENÍ 

počet % počet % počet % 

1.-4. 

ročník 
10 215 172 80,00 43 20,00 

  

5.-9. 

ročník 
12 242 206 85,12 28 11,57 8 3,31 

1.-9. 

ročník 
22 457 378 82,71 71 15,54 8 1,75 

 

b) Hodnotenie správania za školu 

 I.stupeň % II.stupeň % 
spolu za ZŠ 

počet/% 

správanie 2. stupeň 8 3,72 4 1,65 2,62 

správanie 3. stupeň 7 3,25 3 1,24 2,19 

správanie 4. stupeň 36 16,74 31 12,81 14,66 

riaditeľské pochvaly 11 5,12 18 7,44 6,35 

riaditeľské pokarhania 0 0 8 3,31 1,75 

  
c) Hodnotenie dochádzky        

Počet 

vymeškaných hodín 
I. stupeň 

priemer 

na žiaka 
II.stupeň 

priemer 

na žiaka 

priemer   

za ZŠ 

spolu I. polrok 21524 100,11 28549 117,97 109,57 

spolu II. polrok 26246 122,07 36439 150,57 137,17 

spolu za rok 47770 238,06 64988 323,81 246,74 

ospravedlnených / rok 19985 83,91 45024 185,76 142,25 

neospravedlnených / rok 27785 154,15 19964 138,05 104,48 
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Školu uţ mnoho rokov trápi nepravidelná školská dochádzka niektorých ţiakov. Opatrenia zo 
strany školy sú neúčinné a problém pretrváva naďalej. 
 
Neospravedlnené hodiny zameškali ţiaci, ktorí zanedbávajú povinnú školskú dochádzku. 
Riaditeľstvo školy vo všetkých prípadoch zanedbávania povinnej školskej dochádzky 
postupovalo podľa platných usmernení. Pravidelne sme o záškoláctve ţiakov informovali 
rodičov, ÚPSVaR vo Veľkých Kapušanoch, obecné úrady v obciach, odkiaľ ţiaci pochádzajú, 
Mestský úrad Veľké Kapušany a políciu. 
 
Počas školského roka 2016/2017 riaditeľstvo školy riešilo niekoľko prípadov záškoláctva, 
prejavov šikanovania a porušovania školského poriadku. Všetky prípady boli doriešené 
pohovormi so ţiakmi a rodičmi. Pri opakovanom porušovaní školského poriadku nasledovalo 
pokarhanie triednym učiteľom, upozornenie riaditeľom školy a v poslednom rade pokarhanie 
riaditeľom školy a zníţenou známkou zo správania. 
 
 
 

d) Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ 

 

 

e) Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ 

 

 
 
 

IV.  Zoznam učebných variantov  
 
 

V školskom roku 2016/2017 vyučovanie v jednotlivých ročníkoch prebiehalo nasledovne:  

- 1. ročník: ISCED 1 – IŠkVP 

- 2. ročník: ISCED 1 – IŠkVP  

- 3. ročník: ISCED 1 (variant A v triedach III.A,B, variant  B v triede III.C) 

- 4. ročník: ISCED 1 ( variant A v triedach IV.A,B, variant B v triede IV.C) 

- 5. ročník: ISCED 2 - IŠkVP  

- 6. ročník: ISCED 2 – IškVP (variant A v triedach VI.A, variant B v triede VI.B) 

- 7. ročník: ISCED 2 (variant A v triedach VII.A,B a variant B v triede VII.C)  

- 8.-9. ročník: ISCED 2 

 

 

 

 

 
Počet 

žiakov 
Z toho písalo 

Matematika  

Ø školy v %  

Maďarský  jazyk 

a literatúra 

Ø školy v % 

Slovenský jazyk a  

slovenská literatúra 

Ø školy v % 

Celkom 46 42 47,5 62,9 60,4 

 
Počet 

žiakov 
Z toho písalo 

Matematika  

Ø školy v %  

Maďarský  jazyk 

a literatúra 

Ø školy v % 

Celkom 63 51 39,66 50,26 
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Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 

 

 

I. stupeň základnej školy 

Hodnotenie ţiakov  1. – 4. ročníka  

 

Trieda Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

  Spr SJSL MJL MAT ANJ INV PDA PVO VLA PRV HUV TSV TEV VÝV SPN  

I.A 1,52 2,26 2,43 2,48    2,17   1,83 1,74  1,83  

I.B 1,63 2,56 2,67 2,67    2,44   2,19 1,81  2,15  

 1,58 2,41 2,55 2,58    2,31   2,01 1,78  3,98  

II.A 1 1,74 1,84 1,79    1,63   1,32 1,11  1,16  

II.B 2,22 3,11 3,06 3    3,06   2,5 1,89  2,33  

 1,61 2,43 2,45 2,40    2,35   1,91 1,5  1,75  

III.A 1,48 2,08 2,08 2,2 2 2 1,92  2  1,8  1,8 1,8  

III.B 1,13 1,54 1,75 1,79 1,58 1,25 1,46  1,63  1,17  1,17 1,17  

III.C 2,47 3,6 3,80 3,47 3,79 3,86 3,87  3,87  2,86  2,79 2,93 2,79 

 1,69 2,41 2,54 2,49 2,46 2,37 2,42  2,5  1,94  1,92 1,97 2,79 

IV.A 1,26 1,91 1,96 1,7 1,87 1,61 1,78  1,83 1,52 1,57  1,52 1,52  

IV.B 1 1,35 1,52 1,52 1,39 1,13 1,22  1,39 1 1  1 1  

IV.C 3,00 4,22 4,17 4,11 4,17 4 4,17  4,28 3,11 3,44  2,94 2,78 3,61 

  1,75 2,49 2,55 2,44 2,48 2,25 2,39  2,5 1,88 2,00  1,82 1,77 3,61 

 

 

II. stupeň základnej školy 

Hodnotenie ţiakov  5. – 9. ročníka  

 

Trieda    Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

  
Spr SJSL MjL ANJ NEJ MAT INF FYZ BIO CHEM DEJ GEO OBN THD HUV VYV TSV SVP VUM MAP 

 

 

V.A 1,41 1,86 2,18 2,05  2,05 1,73  1,91  1,95 2,05  1,36 1,82 1,41 1,48     

V.B 1,3 2,3 2,2 2,35  2,6 1,6  2,35  2,35 2,5  1,4 2,05 1,4 1,4     

V.C 3,09 4 4,17 4,14  3,96 3,61  4  4,13 4,17  3,83 3,3 3,35 3   3,22  

 1,93 2,72 2,85 2,85  2,87 2,31  2,75  2,81 2,91  2,20 2,39 2,05 1,96   3,22  

VI.A 1 2,11 2,37 2,68  2,68 1,11 2,53 2,63  2,58 2,58 1,21 1,05 1 1,11 1,05     

VI.B 2,57 3,93 3,71 4  3,79 3,57 4,07 4,14  4,21 4,07 4 3,64 3021 3,43 2,57   2,5  

 1,79 3,02 3,04 3,34  3,24 2,34 3,3 3,39  3,40 3,33 2,61 2,35 2,11 2,27 1,81   2,5  

VII.A 1,18 2,29 2,59 2,35 2,59 2,35  2,06 2,47 2,35 2,59 2,53 1,41 1,18 1,88 1,24 1,47     

VII.B 1,06 2,75 2,88 2,63 2,94 2,81  2,75 2,88 2,56 2,63 2,69 1,38 1,25 2,56 1,25 1,71     

VII.C 1 4 4,07 4,23 4,08 4,29  4,14 4,14 4,31 4,14 4,21 4,21 3,93 3,29 3,36 3,21   1,93  

  1,08 3,01 3,18 3,07 3,20 3,15  2,98 3,16 3,07 3,12 3,14 2,33 2,12 2,58 1,95 2,13   1,93  

VIII.A 1,36 3,05 3,09 2,95 3,14 3,14  2,95 2,73 2,82 3,09 2,91 1,68    1,52     

VIII.B 1 2,32 2,32 2,05 2,15 2,59  2,5 2,32 2,4 2,59 2,32 1,77    1,82     

 1,18 2,69 2,71 2,5 2,65 2,87  2,73 2,53 2,61 2,84 2,62 1,73    1,67     

IX.A 1,26 3,3 3 3,09 3,26 3,35  3,09 3,09 3,48 2,7 3,22 1,7    1,64  1,48   

IX.B 1,13 2,26 2,17 2 1,86 2013  2,13 2,13 2,17 2 2,17 1,7    1,32  1,57   

 1,20 2,78 2,59 2,55 2,56 2,74  2,61 2,61 2,83 2,35 2,70 1,7    1,48  1,53   
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Počet ţiakov navštevujúcich ZUŠ:  52    

 

Školský klub detí 
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    2016/2017 158 7 22,57 0 0 0 7 7 

 

 

Voľnočasové aktivity 

 

Názov záujmového krúžku 

 

Počet 

detí 
Vedúci 

Angličtina hravo 24 Mgr. Eva Tóbiásová 

Čítanie s porozumením 17 Mgr. Anita Ivánová 

Čitateľský krúţok zo slovenského jazyka 18 Mgr. Kornélia Šaffová 

Divadelný krúţok 21 Mgr. Ágnes Szücs 

Futbal 18 Mgr. Lóránt Balogh 

Hravá informatika 19 Mgr. Judit László 

Krúţok kreatívnych nápadov 15 Mgr. Ildikó Kaszonyi 

Krúţok matematiky 15 Mgr. Henrieta Bodnár 

Príprava ţiakov na monitor zo SJSL  16 Mgr. Gabriela Šováryová 

Príprava ţiakov na Testovanie 9 MAT 15 Mgr. Csilla Dutková 

Príprava ţiakov na Testovanie 9 - MJL 15 Mgr. Emőke Urbán 

SPEAK ENGLISH – Hovorte po anglicky 17 Mgr.Katarína Jarabeková 

Spevácky krúţok 28 Mgr. Lýdia Fazekasová 

Svet rozprávok 15 Mgr. Lýdia Fazekasová 

Zábavná informatika 15 Mgr. Henrieta Bodnár 

Základy futbalu 24 Mgr.Zoltán Kanóc 

Spolu 292          

 

 

Časová dotácia záujmového útvaru 60 hodín ročne bola dodrţaná a splnená.  
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V. Kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov: 
 

Počet Spolu Kvalifikovaných Nekvalifikovaných 

- učiteľov 31 31  

- vychovávateľov 7 7  

- asistentov učiteľa 2 
do 31.12.2016 

2  

- vyučujúcich náboženskú 

výchovu 
3 3  

z toho:   kňazov 2 2  

              katechétov    

              s aprobáciou  NAV 1 1  

 
Riadiaci zamestnanci 
 

Štúdium PVVPZ 

  
Ukončené Prebieha Zaradený Začiatok Ukončenie 

RŠ      

ZRŠ 2. st. Áno    2015 

ZRŠ 1. st. Áno    2013 

 
Funkciu výchovnej poradkyne a funkciu koordinátorky začlenených ţiakov v prvom polroku  

vykonávala  Mgr. Anita Ivánová. Od druhého polroku zastáva p. Mgr Henrieta Bodnár. Plní 

úlohy v oblasti prevencie problémového vývoja ţiakov. 
 
Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy 
 

  
Počet 

fyzický 

Počet 

prepoč. 
 

Pracovný pomer 

ukončený k....... 

Vedúca ekonomických činností a projektov 1 1,0 TPP  

Personálna a  mzdová referentka 1 1,0 TPP  

Administratívna pracovníčka 1 0,5 TPP  

Školník 2 2,0 TPP  

Upratovačky 8 8,0 TPP  

spolu: 13 12,50   

 
Údaje o zamestnancoch školskej kuchyne a školskej jedálne 

 Fyzický počet Prepočítaný počet - úväzky 

Vedúca ŠJ 1 1 

Hlavná kuchárka 2 2 

Kuchárka 5 4,67 

Administratívny 

zamestnanec 
0 0,5 

Spolu: 8 8,17 
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Vzdelávanie zamestnancov 
 

Ďalšie 

vzdelávanie 

Počet 

absolventov 

Počet 

študujúcich 

Inovačné: 

 

Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre 

pedagogických a odborných zamestnancov - 2.úroveň 

Záţitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese 

s vyuţitím med., dig. a int. prvkov 

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 

 

 

1 

 

12 

 

3 

 

Špecializačné 

 

Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ 

 

 

2 

 

Aktualizačné 

 

Vyuţitie grafických editorov v edukačnom procese 

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 

Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre 

pedagogických a odborných zamestnancov - 1.úroveň 

Tvorba a vyuţitie myšlienkových máp v edukačnom procese                                

s podporou IKT 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

Vykonanie prvej atestácie 2  

Adaptačné vzdelávanie 1  

Spolu: 25  

 

 

VI. Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach,  súťažiach, 
medzinárodných súťažiach 
 

Názov súťaže, olympiády 
Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Poznaj slovenskú reč 

okresné kolo 3x  zlaté pásmo 2 x 1. a 1x 2. miesto , krajské kolo 1x 

zlaté, 2  x strieborné pásmo, celoslovenské kolo 1x strieborné pásmo- 

5.miesto 

Pekná maďarská reč 

okresné kolo 3x  zlaté pásmo 1x 1. a 1x 2.  a 1x 3.miesto , krajské kolo 

1x zlaté 2x strieborné pásmo, celoslovenské kolo 1x zlaté pásmo- 

2.miesto/ 

Olympiáda z matematiky okresné kolo  1 x 1.miesto, 2 x 3.miesto, 1 x 4.miesto, 1 x 5.miesto 

Pytagoriáda  okresné kolo 1 x 3. miesto a 1 x 4.miesto  

Tompa Mihály 

recitačná súťaţ  

regionálne kolo 7 x zlaté pásmo 1.miesto,2 x zlaté pásmo 2.miesto 

celoslovenské predkolo 4 x zlaté pásmo 2 x1. miesto,2 x 2.miesto,               

4 x strieborné pásmo, 3 x bronzové pásmo, celoslovenské kolo 1 x 

strieborné pásmo, 3 x bronzové pásmo, 1x mimoriadna cena 

Medzinárodná mat.súťaţ 

Klokan 
1. miesto, 2 x 7. miesto 

Zrínyi I. - matematická súťaţ 2 x 1. miesto, 2 x 3.miesto, 1 x 5. miesto 

Nota Bene – reg.súťaţ regionálne kolo 1 x 1.miesto 

„Betűvetők” - medzinárodná 

súťaţ v krasopise 
3 x 1.miesto, 2 x 2.miesto, 1 x 3.miesto  
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Olympiáda z anglického jazyka                                           okresné kolo - 6. miesto  

Študentská olympiáda 

III. 

                      Celoslovenské  kolo –  1 x 2.miesto šach 

                                                            1 x 3.miesto atletika 

                                                            1 x 2.miesto futbal 

„Vízverseny“ 

vedomostná súťaţ 
regionálne kolo – 5.miesto 

Medzinárodná dejepisná súťaţ 

Szent László 
1 x 3.miesto 

Medzinárodná športová súťaţ - 

Ófehértó 
1 x 1 miesto, 1 x 2.miesto, 1 x 4.miesto 

Šach ţiakov ZŠ 1 x 1.miesto, 1 x 4.miesto 

Medzinárodná gála              

v ľudovom speve - 

„ Erdélyi János népdalverseny“ 

7x 1. miesto 

Študentská olympiáda – Čierna 

nad Tisou 
4 x 1. miesto, 3 x 2. miesto, 2 x 3. miesto 

Futbalový turnaj I. Dobóa – 

Veľké Slemence 
1 x 2. miesto 

Súťaţ“ Kapušianska paleta“ 1 x 1. miesto  

Medzinárodná dejepisná súťaţ - 

Tokaj 
1 x 4. miesto 

Celoslovenská súťaţ                      

o Z. Kodályovi 
Strieborné pásmo 

Dejepisná a geografická súťaţ 
„Fényes Újhely, fényes Zemplén“ 

4. miesto 

 
 

VII. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

V školskom roku 2016/2017 sme sa snaţili otvoriť školu širokej verejnosti, 

organizovali sme rôzne aktivity.  

 Medzi tradičné aktivity, ktorými sa dostávame do povedomia verejnosti sú zápis do 

1.ročníka, rozlúčka so žiakmi 9. ročníka, Týždeň zdravej výživy - výstava ovocia a zeleniny 

v rámci školy, 15. marec, Vianočný galaprogram, Detský karneval, Deň detí, Deň matiek, Deň 

učiteľov – oceňovanie pedagógov primátorom mesta, Záverečný venček – spoločný večierok 

s rodičmi. 

Ţiaci 3. a 4. ročníka/ spolu 47 ţiakov /od 22.5 2017 do 26. 5. 2017 absolvovali školu 

v prírode. V tomto školskom roku boli v Slovenskom raji v Čingove /Grand Hotel Spiš/. 

Vedúcou ŠvP bola Mgr. Lýdia Fazekasová. Ţiaci 5.-9. ročníka pod vedením Mgr. Emőke 

Urbán sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Tatranskej Lomnici. V júni od 12.6.2017 do 16. 6. 

2017 v Termálnom kúpalisku Sárospatak pod vedením Mgr. Judit László sa organizoval 

plavecký výcvik pre ţiakov 4. a 5. ročníka. 

 Aj v letných mesiacoch ţiaci mali moţnosť zúčastniť sa na rôznych exkurziách 

a v táboroch: 

- V mesiaci jún, z titulu národnej súdrţnosti, 20 ţiaci, ako odmena za ich prácu v oblasti 

kultúry, zúčastnili sa dvojdňového výletu v Budepešti v sprievode pani učiteľky 

Valérie Hajduovej a Etelky Tóth.  

- 5 ţiaci s pani učiteľkou Csilla Abaházi rozvíjali svoje zručnosti v Karpátsko – 

kotlinskom remeselníckom tábore v maďarskom obci Tuzsér.  
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- Nezabudnuteľné dni strávili 20 naši ţiaci s učiteľkami Ildikó Kaszonyi a Henrieta 

Bodnár v kempe Erzsébet Tábor Fonyódliget, ktorý leţí priamo na brehu jazera 

Balaton. 

 Záujmovú a umeleckú prácu mohli ţiaci rozvíjať v 16 krúţkoch, v ktorých pracovalo 

292 detí, ktoré uplatnili vzdelávací poukaz a ďalšie na základe záujmu. Ţiaci školy sú 

učiteľmi vedení k zmysluplnému tráveniu voľného času a všestrannému rozvoju na základe 

záujmov. Okrem krúţkovej činnosti ich pripravujeme (sú pripravovaní) na súťaţe, olympiády. 

Zapojenosť do značného počtu a rôznych druhov súťaţí, ktorých vyhlasovateľom bolo 

MŠVVaŠ SR, ako aj do ostatných súťaţí, bola vysoká.  

 

 Zoznam súťaží a akcií, do ktorých sa naša škola zapojila: 

 

Súťaže 

 Internetová súťaţ „Felvidéki értékőrzők“ 

 Pravopisná súťaţ z maďarského jazyka 

 Súťaţ v speve ľudových piesní 

 Výtvarná súťaţ na tému: Rozprávka „Mese, mese, mátka“ 

  „Zober loptu a nie drogy“ – futbalový turnaj 

 Pytagoriáda P3 –P8 

 Olympiáda z anglického jazyka  

 Matematická olympiáda 

 Pekná maďarská reč - Szép magyar beszéd 

 Geografická olympiáda  

 Svet peňazí – Gimit Tud Kráľovský Chlmec 

 Dejepisná súťaţ – „II.Rákóczi Ferenc élete“ 

 Poznaj slovenskú reč 

 Chemická olympiáda 

 Recitačná súťaţ – Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny 

 Medzinárodná matematická súťaţ Klokan 

 Rómska recitačná súťaţ 

 Celoslovenská súťaţ o Z. Kodályovi 

 Vedomostná súťaţ o športe – Ófehértó 

 Dejepisná súťaţ – Szent László 

 Vojaci očami detí – výtvarná súťaţ ? 

 Študentská olympiáda III. – celoslovenské kolo 

 Futbalový turnaj – Michalovce 

 Atletika pre ţiakov druhého stupňa 

 Kapušianske pero- výtvarná súťaţ 

 Nota Bene – prídodovedná súťaţ 

 Fényes Újhely, fényes Zemplén – dejepisná a geografická súťaţ 

 Divadelný festival – „Latorca menti tavasz“ 

 Pamätná súťaţ na počesť Jánosa Bogolya 

 Deň vody -  Prírodopisná súťaţ – Vízverseny 

 Športová olympiáda Medzibodroţia  

 

Aktivity  

 Mosty bez bariér – Pribeník 

 Konferencia – Erdélyi János Emlékkonferencia 

 Zber gaštanov 

 Výstava z jesenných plodov 
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 Umelecká tvorivá dielňa 

 Netradičná hodina dejepisu 

 Zdravá výţiva zo školskej záhrady 

 Projekt: „Határtalanul“ 

  „Stroj času“ – exkurzia 

 Metodický deň – pohybová terápia 

 Metodický deň – rozvíjanie matematickej kompetencie 

 Projektový deň: Deň rozprávky + rozvoj čitateľskej gramotnosti (roč. 1.-5.) 

 Mikulášske oslavy 

 Tvorivá dieľňa s blíţiacim s Adventom  

 Vianočná tvorivá dielňa 6.-9. ročník 

 Vianočný koncert – Gymnázium a ZŠ S. Máraiho 

 Vianočné oslavy 

 Lyţiarsky výcvik 

 Maškarný ples 

 Otvorená hodina pre MŠ 

 Školské oslavy – 15. marec 

 Netradičná hodina z literatúry – Arany János  

 Národné divadlo Budapešť – exkurzia 

 Deň poézie  

 Zdobenie kraslíc 

 Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov (aj z okolitých obcí) 

 Slávnostný zápis prvákov 

 Divadelné predstavenie Thália pre 9. ročník - Árvíz  

 Deň matiek 

 Škola v prírode 

 Deň Zeme spojená s výstavou, upratovanie areálu školy 

 Exkurzia – Széphalom 

 Deň detí 

 Deň otvorených dverí – Duklianske kasárne Michalovce 

 Spomienka na počesť 4. júna 1920 

 Plavecký výcvik pre ţiakov 4.-5. ročníka 

 Záverečný venček – 9.roč. 

 

 V rámci triednických hodín a prostredníctvom obsahu vyučovania boli ţiaci 

informovaní o nebezpečenstve návyku uţívania omamných látok.  

  
 

VIII. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy   
 
 Z hygienických dôvodov a kvôli bezpečnosti ţiakov  boli vykonané údrţbárske práce 

v hlavnej budove školy. Všetky triedy a chodby boli vymaľované, ale nakoľko sa jedná 

o starú budovu,  najprv bolo  nutné vykonať opravu stien (zoškrabať starú farbu, opraviť 

praskliny, spadnutú omietku a pod.). Nakoľko dvere na jednotlivých triedach boli 

v zdevastovanom stave, boli nakúpené nové. Okrem tried boli vymaľované niektoré kabinety, 

boli zriadené nové sklady (sklad učebníc) , kancelárie (kancelária výchovnej poradkyne), bola 

zriadená jazyková učebňa, kde bolo potrebné vykonať murárske, maliarske ako aj 

elektroinštalačné práce. Nový vzhľad dostala aj kancelária zástupkyne, zborovňa a jedálenský 

kútik pre pedagógov, kde tieţ boli vykonané maliarske práce, a bola vymenená podlaha. Tieto 

drobné údrţbárske práce sa nám podarilo zvládnuť svojpomocne, z beţného rozpočtu školy 
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ako aj pomocou rodičov, niektorých zamestnancov, ktoré nešetriac čas ani peniaze veľmi radi 

nám pomáhali v tom, aby stará budova znovu oţila. Jednotlivé miestnosti sme sa pokúsili 

zútulniť. Nepotrebné staré nábytky, vybavenia neskončili medzi odpadmi, ale rodičia, či 

zamestnanci radi darovali našej škole, kde sa trošku opravili, natreli a pod. a teraz esteticky 

skrášľujú jednotlivé miestnosti školy.   

 Z dôvodu havarijného stavu sme museli poţiadať  o pomoc aj nášho zriaďovateľa, 

nakoľko na odstránenie týchto veľkých problémov naše sily, ani financie nestačili. Budova po 

veľkých búrkach opätovne zatekala, hlavný vchod budovy bola nebezpečná, nakoľko steny, 

strop bol tak premočený, ţe padala omietka. Problém bolo nutné okamţite riešiť tak kvôli 

bezpečnosti ako aj kvôli zdraviu, veď  vlhkosť je ţivnou pôdou pre rast nebezpečných plesní. 

Nakoľko podľa odborníkov zatekanie spôsobilo chybne realizované oplechovanie, nefunkčné 

odkvapy, t.j. zlý odvod daţďovej vody, potrebovali sme postaviť lešenie, a odstrániť príčinu 

zatekania.  Potom došlo k izolácii balkónu nad hlavným vchodom a aţ potom   sme mohli 

začať s odstraňovaním dôsledkov zatekania. (vysušenie stien, zoškrabanie starej omietky, 

aplikácia novej omietky,  maliarske práce).  Jednalo sa o zloţitú, finančne i fyzicky náročnú 

prácu ale vďaka finančnej pomoci  Mesta Veľké Kapušany, sa nám to podarilo zvládnuť,            

za čo veľmi pekne ďakujeme.  

 Čo sa týka materiálneho zabezpečenia školy, vďaka úspešnému zapojeniu sa                     

do projektu vyhláseného MŠVVaŠ – „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania 

pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 

2017“ sa nám podarilo realizovať školenie pre našich pedagógov a nakúpiť učebné pomôcky, 

pomocou ktorých sa dá ľahšie implementovať téma „finančná gramotnosť“ do jednotlivých 

vyučovacích hodín. Počas roka sa budeme snaţiť postupne doplňovať chýbajúce učebné 

pomôcky, ako to nám naše financie dovolia. 

 

IX.  Zapojenosť školy do projektov  
 

o Projekt vyhlásený  MŠVVaŠ SR:  

- „Regionálna a multikultúrna výchova ţiakov patriacim k národnostným menšinám 

2016“ – „Stroj času“ -  úspešný – realizovaný.   

 

o  Projekt vyhlásený Úradom vlády SR:  

- Stretnutie drevorezbárov - Tvorivá umelecká dielňa pre ţiakov - úspešný - 

realizovaný.  

 

o Projekty vyhlásené nadáciou Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

- „Magyar gyereket magyar iskolába-rendezvénysorozat“- úspešný - realizovaný. 

- „Színház az egész világ“ (vybudovanie menšieho javiska) - úspešný - nerealizovaný, 

nakoľko bývalá riaditeľka odchodom z funkcie peniaze na realizáciu projektu vrátila 

nadácii. 

-  „Érték a gyerek, érték a hagyomány – vissza a gyökerekhez“ (oplotenie budovy školy 

na ulici Komenského) - úspešný - realizovaný.  

 

o  Projekt vyhlásený nadáciou Pázmány Péter Alapítvány:  

- Az óvodák és alapiskolák regionális sportversenyeinek megrendezése – úspešný – 

realizovaný v školskom roku 2017/2018  

 

o Medzinárodný projekt: Székely kapuk – Zöld kapuk  

 

o Projekt: Vizuálna dielňa – ZMPS 



 

 

15 

 
X. Výsledky inšpekčnej činnosti 
 
 
 V školskom roku 2016/2017 bola vykonaná inšpekčná činnosť zameraná                             

na identifikáciu faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania ţiakov základnej školy v oblasti 

finančnej gramotnosti. Inšpekčná činnosť prebiehala od 22.3.2017 do 24.3.2017. Jednalo sa 

o následnú inšpekciu, t.j. išlo o preverenie ako škola vyuţívala odporúčania, ktoré dávala 

ŠŠI  počas tematickej inšpekcie dňa 4.2.2016 vykonanej kvôli slabým výsledkom našich 

deviatakov v testovaní na tému finančnú gramotnosť. Počas tematickej inšpekcie v školskom 

roku 2015/2016 ŠŠI dala niekoľko odporúčaní, ako zlepšiť výsledky našich ţiakov. (zabezpečiť 

implementáciu NŠFG v plnom rozsahu do obsahu vzdelávania v súlade s uplatňovaným štátnym vzdelávacím 

programom, kontrolnú činnosť zamerať na uplatňovanie NŠFG vo výchovno-vzdelávacom procese, pravidelne 

sledovať úroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov v oblasti FG žiakov, zabezpečiť uplatňovanie odbornej 

terminológie súvisiacej s FG pri výchove a vzdelávaní žiakov v slovenskom a maďarskom jazyku) 

Tieto odporúčania neboli dodrţané, pretoţe o inšpekcii a ani o odporúčaniach ŠŠI bývalá  

riaditeľka nedala vedieť učiteľom na ţiadnej porade.  

  

 Nedostatky sa preto zistili aj počas následnej inšpekcii vykonanej v marci 2017. 

            Závery školskej inšpekcie boli nasledovné: 

- Škola nevenovala pozornosť rozvíjaniu FG za obdobie od vykonania tematickej 

inšpekcie z roku 2015/2016, nevyuţívala odporúčania ŠŠI, rozvíjaniu FG vo 

výchovno-vzdelávacom procese sa dostalo málo pozornosti. Úroveň rozvíjania FG 

ţiakov v kontrolovanom subjekte nebola dostatočná. Faktory, ktoré boli príčinou 

neuspokojivého stavu v danej oblasti sa týkali formálneho, nekomplexného 

zapracovania obsahu FG do ŠkVP, personálneho zabezpečenia (nestanovenie 

koordinátora a nevzdelávanie sa učiteľov v oblasti FG), materiálno-technického 

vybavenia (nedostatok učebných pomôcok, odbornej a metodickej literatúry) a málo 

účinného rozvíjania ČG a FG vo výchovno-vzdelávacom procese v predmetoch 

SJaSL, MJL a MAT.  

- ŠŠI voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatňuje tieto opatrenia: 

1. Zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti FG 

2. Ustanoviť funkciu koordinátora FG 

3. Vypracovať podrobný prehľad implementácie tém NŠFG, celkových a čiastkových 

kompetencií do jednotlivých ročníkov a predmetov 

4. Doplniť fond materiálno-technického zabezpečenia školy v oblasti FG (odborná 

a metodická literatúra, učebné pomôcky) 

 

 

 Škola úspešne sa zapojila do rozvojového projektu vyhláseného MŠVVaŠ SR 

„Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov 

v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017“. Z tohto projektu 

podarilo sa nám vyškoliť našich zamestnancov v témach NŠFG, a zakúpiť nástenné 

didaktické pomôcky.   

 Kvôli zlepšeniu výsledkov našich ţiakov v téme FG sa budeme snaţiť dodrţať aj 

ostatné odporúčania ŠŠI. 

   

 

 

 



 

 

16 

 

XI. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení  
     výchovno - vzdelávacej činnosti školy  
 
 

 

 

          

Čerpanie dotácie - rok 2016 

prenesená kompetencia 

          
          

Schválená dotácia na  rok 2016 - prenesená kompetencia 846 003,00 

z toho  
na mzdy a odvody 721 810,00 

na tovary a služby 124 193,00 

Skutočné čerpanie bolo nasledovné  

 mzdy 569 080,92 a odvody 196 208,84  765 289,76 

 táto suma zahŕňa mzdy asistentov doplnený z PK vo výške 4 759,05 

na mzdy a odvody čerpané o 38 720,71 € viac  

(7 699,45 doplnený z VP + 31 021,26 presun z TaS) 

 

  tovary a služby 83 991,70 

 čerpané o 40 201,30 € menej (31 021,26 presun na mzdy + 4 759,05 mzdy asistentov) 

 Tovary a sluţby čerpané na:  

 631 cestovné náhrady 48,45 

 632 energia, voda, komunikácie 49 824,67 

 633 materiálové náklady 8305,52 

 635 údrţba 734,93 

 637 všeobecné sluţby 22 174,71 

 642 nemocenské  2 903,42 

Presun prostriedkov do roku 2017 4 420,99 

 Odchodné 2 189,00 

Prostriedky presunuté z roku 2015 14 457,00 

 čerpané v roku 2016 na:   

  632 energia, voda, komunikácie 14 430,21 

  633 materiálové náklady 26,79                 

       

      

  
 

    



 

Čerpanie dotácie - rok 2016 
  originálna kompetencia  

  

Schválené na ŠKD  88 565,00 

Čerpanie ŠKD: 

61 mzdy 64 414,67 

62 odvody 22 722,81  

63 tovary a sluţby  1 427,52  

z celkového čerpania na TaS:   

633 obchodný materiál, tlačivá  23,16 29,95  

637 príspevok na stravovanie zam.    524,32  

637 prídel do SF    642,08  

nemocenské dávky    231,17  

Skutočné čerpanie na ŠKD  73 996,47 88 565,00  

Schválené na ŠJ 78 515,00  

Čerpanie ŠJ: 

61 z OK 48 523,84 

62 z OK 16 896,95 

63 z OK 13 094,21 

z celkového čerpania na TaS   

elektrická energia   3 994,26  

vodné, stočné   376,20  

plyn   821,68 

 

telefón, poštovné   168,00 

632 - Energia, voda, komunikácie  5 360,14 

čistiace prostriedky   1 103,94 

prevádzk. stroje-notebook pre ŠJ  417,00 

tlačivá, formuláre  107,44 

obchodný materiál   56,38 

633 všeobecný materiál  1 684,76 

údrţba prev. strojov  582,08  

635 rutinná, štandardná údržba  582,08  

všeobecné sluţby (revízie,čistenie kanalizácie)   921,19 

odpad   1 219,68 

 

platba za poplašný systém  159,72 

poplatky banke  274,80 

prídel do SF – ŠJ  533,00 

prísp. na stravu zamestn.-ŠJ  1 456,96 

637 služby  4 565,35  

nemocenské – ŠJ   901,88  

642 transfér jednotlivcom  901,88  

Čerpanie spolu:  78 515,00 
Kapitálový transfér – umývačka 

riadu+príslušenstvo  4 750,80 
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Dotácia na asistentov učiteľa: 11 661,00 

Čerpanie: 

61 12 123,15 

62 4 296,90  

63 0,00  

Čerpanie spolu:  16 420,05  

Prečerpaná dotácia – doplnená z pren. výkonu  4 759,05  

Ostatné výdavky na asistentov hradené z VP   810,63  

z toho:      

príspevok na stravovanie asistentov   198,36  

prídel do SF   115,09  

nemocenské   497,18  

 

Vlastné príjmy: 

granty, sponzorské príspevky     

príjem za ŠKD   9 355,00  

réţia vlastných zamestnancov   7 762,72  

réţia cudzích zamestnancov   3 260,76  

príjem z prenájmu   9 323,14  

úroky   5,51  

Príjmy – vratky z roč. zúčtovania  3 830,60  

Vlastné príjmy spolu:   33 537,73  

Vlastné príjmy vrátené od zriaďovateľa + 100 projekt 

Stroj času:   9 423,14  

Čerpane VP bolo nasledovné:      

odmeny pre zamestnancov    7 699,45  

Výdavky na asistentov (SF, nemoc, strava)  810,63  

Drevo na „székely“ brána   569,22  

Erdélyi J. futbalový zápas – vecné dary   93,84  

Stroj času – spoluúčasť mesta   100,00 

32,36 

 

Bankové poplatky    

Z VP skutočne čerpané   9 305,50  

Zostatok:   117,64  
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XII. Úspechy a nedostatky   
 

 

Silné stránky školy: 

 

- modernizácia pomôcok a získanie ďalšej didaktickej techniky 

- široká paleta mimoškolských aktivít, organizovanie plaveckého a lyţiarskeho výcviku, 

škôl v prírode a mnoţstvo výletov, exkurzií aj v zahraničí, 

- záujem pedagógov v osobnom rozvoji a vzdelávaní a ich podpora zo strany vedenia 

školy, 

- estetické prostredie školy - novozrekonštruované priestory školy 

- minimálny počet odchádzajúcich ţiakov z 5. ročníka na 8-ročné gymnázium, 

- záujem ţiakov z okolitých obcí o vzdelávanie sa v našej škole, 

- partneri školy – zriaďovateľ, nadácie, občianske zdruţenia. 
 

 

Slabé stránky školy: 

 

- vyuţívanie inovačných vyučovacích metód a didaktickej techniky, najmä 

interaktívnych tabúľ všetkými pedagógmi, 

- agresivita a ľahostajný prístup ţiakov k interiéru a exteriéru školy, ničenie majetku, 

- zvyšovanie počtu ţiakov s vývinovými poruchami učenia, 

- nezáujem o výchovno-vzdelávacie výsledky ţiakov zo strany rodičov, 

- problémy s fajčením ţiakov. 
 

 

Príležitosti, šance: 

 

- nedostatky vo finančnej oblasti naďalej kompenzovať vypracovaním projektov,  

- naďalej získavať ţiakov pestrým vyučovacím procesom, novými metódami a formami 

výučby, 

- vo väčšej miere vyuţívať interaktívnu tabuľu vo vyučovacom procese, 

- dbať na dôslednú kontrolu dochádzky, zlepšiť spoluprácu s rodičmi v tejto oblasti, 

hlásiť kaţdú neprítomnosť ţiakov v škole, 

- pokračovať v skvalitňovaní dozoru nad ţiakmi, 

- viesť ţiakov k ochrane školského majetku. 

 
 

Ohrozenia: 

 

-  duplicitné reţijné náklady z dôvodu prevádzkovania dvoch školských budov  

-  z dôvodu poklesu počtu ţiakov menej pridelených finančných prostriedkov na 

 zabezpečenie prevádzky školy 

- zvyšovanie byrokratických poţiadaviek na prácu učiteľa a školy, škola nemá 

dostatočné nástroje na zniţovanie záškoláctva a riešenie sociálno-patologických 

prejavov správania sa ţiakov a postih ich zákonných zástupcov. Spolupráca školy 

s ÚPSVaR a políciou je prebyrokratizovaná, zdĺhavá a málo funkčná, 

- prijímanie rómskych detí nezaškolených v MŠ do prvého ročníka, 

- agresívne správanie niektorých rómskych rodičov voči zamestnancom a ţiakom školy. 
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Naďalej zostávajú prioritami školy: 
 

 

 zvýšiť úroveň čitateľskej a matematickej gramotnosti ţiakov a vyučovanie  

      cudzích jazykov, 

 rozvíjať kultúrne a národné hodnoty 

 zvýšiť telesnú a fyzickú zdatnosť ţiakov, zdravý ţivotný štýl, 

 zvýšiť úroveň technických a manuálnych zručností ţiakov, 

 zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu motiváciou ţiakov, rešpektovaním jeho 

osobnosti, 

 zlepšovať podmienky pre vyučovanie začlenených a nadaných ţiakov, 

 zvýšiť informatickú gramotnosť pedagogických zamestnancov – vyuţívanie 

interaktívnych tabúľ a počítačov vo vyučovaní, 

 organizovať prezentačné aktivity pre rodičov a širokú verejnosť (Deň otvorených 

dverí, Deň rodiny, ...), 

 skvalitňovať webovú stránku školy, 

 spolupracovať s regionálnymi médiami- rozhlas, televízia, tlač pri prezentácii školy, 

 pokračovať v estetizácii tried a spoločných priestorov školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Lýdia Fazekasová 

                                                                                                              riaditeľka školy 


