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I. Základné identifikačné údaje o škole:  
 

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

                              Erdélyi János Alapiskola 

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  

Mgr. Judit László   ZRŠ pre I. stupeň   

Mgr. Emőke Urbán   ZRŠ pre II. stupeň   

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. Má 11 členov: 7 volených a 4 delegovaných zástupcov zriaďovateľom školy.   

 

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 2017/2018: 

 

Základným dokumentom činnosti je Štatút, ktorý obsahuje zákonné prvky práce ako 

i základné povinnosti a práva členov RŠ. 

  

Rada školy zasadala podľa potreby. Na zasadnutiach prerokovala za prítomnosti riaditeľky 

školy otázky týkajúce sa: 

- školského vzdelávacieho programu 

- beţného chodu školy 

- zameranie školy, jej rozvojom a prioritami. 

 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  

 

Pedagogická rada: 

Je poradným orgánom riaditeľa školy. Zaoberala sa výchovno-vzdelávacími potrebami 

a problémami ţiakov, prerokovala, iniciovala, dávala návrhy a prijímala opatrenia na 

skvalitnenie pedagogickej činnosti. Prerokovala inovovaný školský vzdelávací program, 

analyzovala otázky hodnotenia a klasifikácie ţiakov, začlenených ţiakov a ţiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. 

 

MZ a PK školy:  

Pracovali v školskom roku podľa stanovených úloh vyplývajúcich z POP a hlavných úloh 

školy. Na zasadnutiach hodnotili úroveň vedomosti ţiakov, plnenie tematických 

výchovnovzdelávacích plánov, pripravovali súťaţe, iné aktivity so ţiakmi konzultovali 

postupy, formy a metódy práce so začlenenými ţiakmi.  

 

 

P
.č

. 

Názov MZ a PK vedúci zastúpenie predmetov 

1. MZ 1. ročník Mgr. Alica Boczán 
vyučovacie predmety  

v 1. ročníku 

2. MZ 2. ročník Mgr. Szilvia Mondok 
vyučovacie predmety  

v 2. ročníku 

3. MZ 3. ročník Mgr. Eva Tóbiásová 
vyučovacie predmety  

v 3. ročníku 

4. MZ 4. ročník Mgr. Ágnes Szücs 
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 
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II. Údaje o žiakoch školy za školský rok 2017/2018 
 

Počet ţiakov školy na začiatku školského roka bol  444, na konci školského roka ostal počet 

nezmenený. 

 

 

 

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 

43 20 3 4 3 

 

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 
Hlavná náplň výchovného poradcu bola zameraná na profesionálnu orientáciu ţiakov 

a usmerňovanie ich záujmu o stredné školy. Ţiakom boli poskytované všetky informácie 

o moţnostiach štúdia na strednej škole. Rodičom ţiakov 9. ročníka s poskytli informácie 

o postupe pri podávaní prihlášok ako aj o odvolacom konaní.  

Škola s výchovným poradcom zorganizovala besedy so zástupcami stredných škôl 

a prezentovaní ich odborov a moţnosti štúdia. 

 

V školskom roku 2017/2018 končilo povinnú školskú dochádzku 38 ţiakov 9. ročníka.                   

a 15 ţiakov v niţších ročníkoch. Spolu 53 ţiakov.  

 

Škola 
počet  

z 9. roč. 

počet  

z 5.-8. roč. 

počet  

z iných roč. 

Mimo SR 1   

gymnázium 9   

SOŠ 26 1  

Počet neumiestnených  - 2 12 2 

Spolu 38 13 2 

 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. 

2017/2018 444 201 243 220 22 10 12 
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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 
10 201 178 88,56 16 7,96 7 3,48 

5.-9. 

ročník 
12 243 193 79,43 41 16,87 9 3,70 

1.-9. 

ročník 
22 444 371 83,56 57 12,84 16 3,60 

 
 
 
b) Hodnotenie správania za školu 

 I.stupeň % II.stupeň % 
spolu za ZŠ 

počet/% 

správanie 2. stupeň 14 6,97 8 3,29 4,95 

správanie 3. stupeň 2 1,00 4 1,65 2,19 

správanie 4. stupeň 30 14,93 35 14,40 14,64 

riaditeľské pochvaly 2 0,1 2 0,82 0,1 

riaditeľské pokarhania 1   0,05 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 17450 86,82 27636 113,73 101,55 

spolu II. polrok 22449 111,69 33894 139,48 126,90 

spolu za rok 39899 198,50 61530 253,21 228,44 

ospravedlnených / rok 17979 89,44 43490 178,97 142,25 

neospravedlnených / rok 21920 109,05 18040 74,24 90 

 

 
V porovnaní s minulým školským rokom sa nám podarilo zníţiť počet a následne i priemer 
vymeškaných hodín na ţiaka. Napriek tomu tejto oblasti musíme i naďalej venovať zvýšenú 
pozornosť a vyčerpať všetky zákonné moţnosti nápravy. 
 
 

d) Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ 

 

 
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 39 34 45,4 62,9 60,9 
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e) Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ 

 

 
 
 

IV.  Zoznam učebných variantov  
 
 

V školskom roku 2017/2018 vyučovanie v jednotlivých ročníkoch prebiehalo nasledovne:  

- 1. ročník: ISCED 1 – IŠkVP 

- 2. ročník: ISCED 1 – IŠkVP  

- 3. ročník: ISCED 1 - IŠkVP 

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

- 5. ročník: ISCED 2 - IŠkVP (variant A v triedach V.A,B a variant B v triede V.C) 

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

- 7. ročník: ISCED 2  - IŠkVP 

- 8.-9. ročník: ISCED 2 

 

 

 

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 SLF MJL MAT ANJ INV PDA PVO VLA PVC HUV TSV TEV VYV INF  

I.A 1,37 1,47 1,63 1,68    1,42   1,32 1,39  1,32  

I.B 1,15 1,65 1,6 1,6    1,4   1,3 1,30  1,3  

I.C 2,82 3,82 3,82 3,82    3,73   3,18 3  2,64  

 1,78 2,31 2,35 2,37    2,18   1,93 1,90  1,75  

II.A 1,18 1,82 1,88 1,88    1,24   1,18 1,06  1,12  

II.B 1,65 1,95 2 1,95    1,9   1,6 1,50  1,65  

 1,41 1,88 1,94 1,92    1,57   1,39 1,28  1,39  

III.A 1,55 2,27 2,36 2,32 2  2,36  2,36 1,95 1,95 1,64  1,95 2 

III.B 2,19 3,05 3,05 3,05 2,62  2,86  3,19 2,24 2,52 1,95  2,29 2,57 

 1,87 2,66 2,70 2,69 2,31  2,61  2,78 2,10 2,24 1,80  2,12 2,29 

IV.A 1,13 1,71 1,79 1,83 1,83 1,54 1,75  1,71 1,42 1,29  1,33 1,33  

IV.B 1,26 1,74 1,87 1,91 2 1,48 1,83  1,83 1,65 1,57  1,35 1,43  

IV.C 1,94 3,24 3,41 3,29 3,47 3,18 3,29  3,29 2,76 3,06  2,53 2,24  

  1,44 2,23 2,36 2,34 2,43 2,07 2,29  2,28 1,94 1,97  1,74 1,67  

 

 
Počet 

žiakov 
Z toho písalo 

Matematika  

Ø školy v %  

Maďarský  jazyk 

a literatúra 

Ø školy v % 

Celkom 78 53 53,0 65,7 



 7 

II. stupeň základnej školy 

Hodnotenie ţiakov  5. – 9. ročníka  

 

Trieda    Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

  
Spr SLF MJL ANJ NEJ MAT INF FYZ BIO CHEM DEJ GEG OBN THD HUV VYV TSV SVP VUM MAN 

 

 

V.A 1,21 2,11 2,07 1,89  1,89 1,57  1,93  1,86 2  1,46 1,5 1,46 1,5     

V.B 1,24 2,08 1,96 2,04  2,08 1,56  1,96  1,88 2  1,48 1,4 1,44 1,44     

V.C 3,38 4,05 4,33 4,05  4,38 3,86  4,38  4,38 4,38  3,81 3,57 3,33 2,67   3,19  

 1,94 2,75 2,79 2,66  2,78 2,33  2,76  2,71 2,79  2,25 2,16 6,23 5,61   3,19  

VI.A 1 1,74 2 2  1,95 1,05 1,95 1,68  1,68 1,68 1,11 1 1,16 1 1,06     

VI.B 1 2,16 2,53 2,63  2,58 1,47 2,84 2,47  2,68 2,42 1,11 1,32 1,05 1 1,16     

VI.C 2,13 4,63 4,69 4,6  4,5 4,25 4,75 4,56  4,5 4,81 4,06 4,5 4,06 3,69 3,13   3,31  

 1,38 2,84 3,07 3,08  3,01 2,26 3,18 2,90  2,95 2,97 2,09 2,27 2,09 1,90 1,78   3,31  

VII.A 1 2,32 2,63 3  2,84 1,16 2,58 2,79 2,53 2,79 2,68 1,37 1 1,84 1 1     

VII.B 2,46 4,38 4,38 4,42  4,38 4,08 4,38 4,46 4,42 4,46 4,38 4,15 4,23 4 3,77 3,54     

  1,73 3,35 3,51 3,71  3,61 2,62 3,48 3,63 3,48 3,63 3,53 2,76 2,62 2,92 2,39 2,27     

VIII.A 1 2,72 2,56 2,53 2,24 2,44  2,39 2,44 2,41 2,33 2,39 1,5    1,44     

VIII.B 1,41 3 3 3,18 2,94 3,06  2,65 2,94 3 3,06 3,06 1,88    2,4     

 1,21 2,86 2,78 2,86 2,59 2,75  2,52 2,69 2,71 2,70 2,73 1,69    1,92     

IX.A 1,6 2,85 2,8 3 3 2,95  3,15 2,6 2,95 3,1 2,95 1,85    1,3  1,3   

IX.B 1,16 2,21 1,95 2,21 1,63 2,32  2 2,05 2,11 2,42 2 1,63    1,53  1,53   

 1,38 2,53 2,38 2,61 2,32 2,64  2,58 2,33 2,53 2,76 2,48 1,74    1,42  1,42   

 
 

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ : 53 

 

Školský klub detí 

 

Činnosť ŠKD bola realizovaná podľa výchovného programu a jednotlivých tematických 

oblastí. Zábavnou formou, didaktickými hrami, pracovnými listami ţiaci boli vedení 

k samostatnému vypracovaniu úloh pri príprave na vyučovanie. V rámci oddychovej činnosti 

sa zameriavali na relax, vyuţívali vychádzky do okolia, organizovali návštevy rôznych 

podujatí. Aktivity boli zamerané na pohybové hry a kreatívne práce.  

 

školský rok: 
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    2017/2018 169 7 24,14 0 0 0 7 7 

 

Aktivity v oddeleniach ŠKD: 

 Mikulášska diskotéka 

 Páranie peria  

 Príprava vianočných ozdôb 

 Výroba valentínskych pozdravov 

 Interaktívne detské predstavenie (I.-III. odd. ŠKD) 

 Karneval  
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Voľnočasové aktivity 

 

Názov záujmového krúžku 

 

Počet 

detí 
Vedúci 

Čítanie s porozumením 16 Mgr. Anita Ivánová 

Dejiny v obrazoch 16 Mgr. Valéria Hajduová 

Divadelný krúţok 15 Mgr. Ágnes Szücs 

Divadelný krúţok II. 15 Mgr. Adriana Kovács 

Futbalový krúţok 21 Mgr. Zoltán Kanóc 

Futbalový krúţok II. 16 Mgr. Lóránt Balogh 

Hravá angličtina 25 Mgr. Eva Tóbiásová 

Krúţok biológie a chémie 16 Mgr. Ildikó Kaszonyi 

Literárny krúţok v slovenskom jazyku 20 Mgr. Kornélia Šaffová 

Príprava na TESTOVANIE - MAT 15 Mgr. Henrieta Bodnár 

Príprava na monitor zo SJSL  15 Mgr. Gabriela Šováryová 

Príprava TESTOVANIE - MJL 15 Mgr. Emőke Urbán 

SPEAK ENGLISH – Hovorte po anglicky 15 Mgr.Katarína Jarabeková 

Stolný tenis 16 Mgr. Zoltán Dóczy 

Tanečné detské hry 15 Mgr. Szilvia Mondok 

Tanečné detské hry II. 15 Margita Špontáková 

Zábavná informatika 17 Mgr.Tünde Szunyog-Simon 

Zaujímavé chemické a biologické pokusy 15 PaedDr. Csilla Abaházi 

 

 

Časová dotácia záujmového útvaru 60 hodín ročne bola dodrţaná a splnená.  

 
V. Kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov: 
 

Počet Spolu Kvalifikovaných Nekvalifikovaných 

- učiteľov 30 30  

- vychovávateľov 7 7  

- asistentov učiteľa zo SZP 

- asistent učiteľa so ZZ 
3 
1 

3 

1 
 

- vyučujúcich náboženskú 

výchovu 
3 3  

z toho:   kňazov 3 3  

 
Riadiaci zamestnanci 
 

Štúdium PVVPZ 

  
Ukončené Prebieha Zaradený Začiatok Ukončenie 

RŠ Áno    2018 

ZRŠ 2. st. Áno    2015 

ZRŠ 1. st. Áno    2013 
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Funkciu výchovnej poradkyne a funkciu koordinátorky začlenených ţiakov vykonávala  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  

Školník 2 2,0 TPP  

Upratovačky 7 7,0 TPP  

spolu: 11 11   

 
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 

Spolu: 8 7,67 

 

 

 

Vzdelávanie zamestnancov 
 

Ďalšie 

vzdelávanie 

Počet 

absolventov 

Počet 

študujúcich 

Funkčné: 

 

Riadenie školy a školského zariadenia 

 

 

1 

 

Inovačné: 

 

Správne drţanie tela – uplatnenie Pilatesovej metódy v školskej 

praxi 

Tvorba a riadenie projektov škôl a školských zariadení 

 

 

5 

 

3 

 

 

Vykonanie prvej atestácie 3  

Adaptačné vzdelávanie 4  

Spolu: 16  
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VI. Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach,  súťažiach, 
medzinárodných súťažiach 
 

Názov súťaže, olympiády 
Umiestnenie – dosiahnuté výsledky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

obvodné krajské celoslovenské medzinárodné 

Poznaj slovenskú reč 
1. miesto 

3. miesto 
strieborné pásmo   

Pekná maďarská reč 

2. miesto 

3. miesto 

 

3.miesto   

Tompa Mihály 

recitačná súťaţ  

7x zlaté pásmo 

3x 1. miesto 

4x 2. miesto 

2x zlaté pásmo 

2x  1. miesto 

1x strieborné pásmo 

4x medené pásmo 

 

1x zlaté pásmo 

1. miesto 

1x strieborné 

pásmo 

 

Zrínyi I. - matematická súťaţ  

2x 2. miesto 

3. miesto 

4. miesto 

  

Nota Bene – reg.súťaţ 1. a 3. miesto    

Olympiáda z anglického jazyka 2. miesto    

II. Rákóczi Ferenc – dejepisná 

súťaţ 
   3. miesto 

Rómska recitačná súťaţ 2. miesto    

„Latorca Menti Tavasz“ 

súťaţ divadelných súborov 
  medené pásmo  

Medzinárodná športová súťaţ - 

Ófehértó 
   2. miesto 

Biblická olympiáda  2.miesto   

 
 
 

VII. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

V tomto školskom roku našim cieľom bolo utvárať pozitívnu a príjemnú klímu 

v základnej škole, vytvárať podmienky pre zlepšenie vzťahov medzi pedagógmi a ţiakmi.    
Realizovanými aktivitami sme zámerne vytvárali podmienky a prostredie na moţnosť 

aktívneho získavania nových poznatkov, skúseností, vedomostí a tým sme ţiakom poskytovali 

aj priestor na sebarealizáciu  a sebaprezentáciu. 

 

Ţiaci 3. a 4. ročníka/ spolu 41 ţiakov /od 11.6 2018 do 15. 6. 2018 absolvovali školu 

v prírode. V tomto školskom roku boli v Tatranskej Lomnici Penzión ZORA. Vedúcou ŠvP 

bola Mgr. Ágnes Szücs. Ţiaci 5.-9. ročníka pod vedením Mgr. Emőke Urbán sa zúčastnili 

lyžiarskeho výcviku v Tatranskej Lomnici. V máji od 21.5.2018 do 25. 5. 2018 v Termálnom 

kúpalisku Sárospatak pod vedením Mgr. Judit László sa organizoval plavecký výcvik pre 

ţiakov 4. a 5. ročníka. 
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 Aj v letných mesiacoch ţiaci mali moţnosť zúčastniť sa na rôznych exkurziách 

a v táboroch: 

- V mesiaci jún, z titulu 200. výročia narodenia Jánosa Aranya, 20 ţiaci, ako odmena za 

ich prácu v oblasti kultúry, zúčastnili sa trojdňového výletu v Budapešti v sprievode 

pani učiteliek Emőke Urbán, Lýdie Fazekasovej a Tünde Szunyog-Simon.  

- Nezabudnuteľné dni strávili 7 naši ţiaci s učiteľkami Ágnes Szücs a Judit Kovács  

v letnom odmeňovacom tábore v Chorvátsku od 11.7.2018 do 18.7.2018. 

 

 Záujmovú a umeleckú prácu mohli ţiaci rozvíjať v 17 krúţkoch, v ktorých pracovalo 

298 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.  

 

Škola v rámci Plánu práce školy, metodických orgánov, školského klubu detí a 

činností koordinátorov zorganizovala mnoţstvo podnetných, kreatívnych a tematicky 

zameraných športových, kultúrno-spoločenských, výtvarných, vedomostných akcií pre ţiakov 

školy, zorganizovali sa besedy, návštevy divadelných predstavení, z ktorých vyberáme:  

 

Súťaže 

 Školské kolo súťaţe „Betűvetők – 2017“ 

 Medzinárodný futbalový turnaj J. Erdélyiho 

 Súťaţ v speve ľudových piesní a ľudových rozprávok 

 Olympiáda z anglického jazyka 

 „Zober loptu a nie drogy“ – floorbalový turnaj 

 Matematická olympiáda – okresné kolo 

 Pekná maďarská reč  

 Geografická olympiáda – Michalovce 

 Zrínyi Ilona medzinárodná matematická súťaţ 

 Medzinárodný futbalový turnaj – SOŠ Veľké Kapušany 

 Recitačná súťaţ – Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny 

 „Zober loptu nie drogy“ – Liga majstrov 

 Poznaj slovenskú reč – okresné kolo 

 Pytagoriáda P3, P4, P5 – okresné kolo 

 Pytagoriáda P6, P7, P8 – okresné kolo 

 Medzinárodná matematická súťaţ Klokan 

 Matematická súťaţ Kalmár László – Kráľovský Chlmec 

 Rómska recitačná súťaţ – Drahňov 

 Matematická olympiáda – MO6, MO7, MO8 

 Súťaţ – NOTA BENE – Veľké Trakany 

 Volejbalový zápas – Veľké Slemence 

 Corvin Mátyás súťaţ Veľké Slemence 

 Športová vedomostná súťaţ v Maďarsku Ófehértó 

 „XII. Latorca Menti Tavasz“ – súťaţ v Kráľovskom Chlmci 

 Kapušianske pero- výtvarná súťaţ 

 Volejbalový turnaj – Vanczák István  

 Liga majstrov – futbalové ihrisko Veľké Kapušany 

 Študentská olympiáda – regionálne súťaţe 
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 Svetový deň atletiky – beţecké preteky 

 Futbalový turnaj na počesť I. Dobóa 

 Korešpondenčná anglická súťaţ 

 Floorbalový turnaj – CVČ 

 Pamätná súťaţ na počesť J. Bogolya  

 Futbalový turnaj – Vojany 

 Regionálna športová olympiáda 

 Biblická olympiáda – regionálne a krajské súťaţe 

 

Aktivity  

 V rámci slávnostného otvorenia šk.r. 2017/2018 rozdávanie prváčikom symbolickej 

ochutnávky maďarského chleba   

 Jubilejný beh 

 Rozdávanie finančnej výpomoci pre prvákov – zdruţenie Rákóczi 

 Výstava pod názvom „Hímző műhely“ 

 Mosty bez bariér 

 Medzinárodný halový futbal 

 Arany János – jubilejná konferencia 

 Projektový deň zdravej výţivy (tradičné varenie slivkového lekváru)  

 Spomienka na 13 umučených  

 Spomienka na revolúciu 1956 

 I. Školský ples 

 Galaprogram k 200. výročiu narodenia Jánosa Aranya 

 Testovanie T5 2017 

 Mikulášske oslavy 

 Vianočný kultúrny program pre osamelých dôchodcov – Hajnalka divadelný súbor 

 Adventné vystúpenie hudobnej skupiny KOBOLD 

 Zapálenie III. adventnej sviečky – vystúpenie speváckeho  a tanečného súboru  

 Divadlo SCÉNA Prešov – interaktívne detské predstavenie 

 Vianočný galaprogram 

 Spoločné vianočné posedenie pre zamestnancov a bývalých zamestnancov (dôchodcov) 

 Lyţiarsky výcvik – Tatranská Lomnica 

 „NYITNIKÉK“ -  filmové a kniţné predstavenie 

 Pilótne testovanie pre 5. a 9. ročník 

 Korčuľovanie – Sátoraljaújhely , Maďarsko 

 15. marec – školská oslava 

 Testovanie 9-2018 

 Zdobenie veľkonočných kraslíc 

 Exkurzia pre ţiakov 6.-9. ročníka – Budapešť, Národné divadlo 

 Divadelné predstavenie Nyíregyháza 

 Dni Jánosa Erdélyiho – privítanie školy z Maďarska v rámci projektu „Határtalan“ 

 Deň učiteľov 

 Stretnutie maďarských pedagógov v Roţňave 

 Deň poézie – školská oslava 

 Exkurzia do MR – Jósa András Múzeum Nyíregyháza 

 PISA – Testovanie 

 Testovanie pre 8.ročník 

 Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov 

 Deň Zeme 

 Slávnostný zápis prvákov 
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 Deň matiek 

 Vystúpenie tanečnej skupiny v Maťovciach 

 Deň otvorených dverí – MŠ Tolstého 

 Plavecký výcvik pre 4. a 5. ročník 

 Výchovný koncert pre 1. ročník  (ZUŠ) 

 Záverečný venček pre 9.ročník 

 Deň detí a rodičov 

 Stretnutie učiteľských speváckych zborov 

 Exkurzia do Budapešti pre úspešných reprezentantov školy 

 Škola v prírode – Tatranská Lomnica 

 Koncoročné školské výlety 

 Slávnostné prijatie úspešných reprezentantov škôl – primátor mesta 

 Vystúpenie detskej folklórnej skupiny – ZŠ Buzica 

 Teoratická a praktická časť OŢZ 

 Rozlúčka deviatakov 

 

 

 V rámci triednických hodín a prostredníctvom obsahu vyučovania boli ţiaci 

informovaní o nebezpečenstve návyku uţívania omamných látok.  

 

 V COPUS novinách bolo uverejnených niekoľko článkov o našej škole, čím sme 

zviditeľňovali nielen úspechy, ale i beţnú činnosť našej školy. 

 

 Pravidelne sme informovali rodičov i verejnosť na našej webovej stránke a facebooku 

o úspechoch a aktivitách našej školy. Priebeţne bola aktualizovaná i fotodokumentácia 

z aktivít školy.  

  
 

VIII. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy   

 
 Aj keď povaţujeme priestorové podmienky školy v školskom roku 2017/2018 

vyhovujúce, stále sa snaţíme na ich zlepšovaní. Pracovali sme s pedagógmi a ţiakmi na 

skrášlení areálu našej školy a zlepšení podmienok pre výchovno-vzdelávací proces. Snaţíme 

sa o čo najlepšie vybavenie tried, ktoré spĺňajú hygienické normy. I napriek našej snahe nájdu 

sa nedostatky. Na základe mimoriadnej cielenej kontroly vykonanej v rámci štátneho 

zdravotného dozoru dňa 25.9.2017 zamestnankyňou RÚVZ so sídlom v Michalovciach 

v priestoroch našej školy bolo zistené, ţe v budove na ul. Fábryho 36 v telocvični nie je 

zabezpečená nepoškodená ľahko zmývateľná úprava podlahy. V roku 2009 škola nemalú 

investíciu vloţila do rozsiahlej rekonštrukcie podlahy v telocvični (farebná parketová podlaha 

bola nabrúsená, nanovo vyčiarkovaná a nalakovaná). Je pravda, ţe kvôli vyťaţeniu od toho 

času došlo k značnému opotrebeniu. Na odstránenie vzniknutého problému sme museli 

poţiadať o pomoc aj nášho zriaďovateľa, nakoľko naše financie nestačia na pokrytie 

výdavkov.  Snaha zo strany školy ako aj zo strany zriaďovateľa je získať finančné prostriedky 

v rámci projektu na rozsiahlu rekonštrukciu. 
 Pokračovali sme aj v drobných údrţbárskych a maliarskych prácach v obidvoch 

budovách školy. Tieto drobné údrţbárske práce sa nám podarilo zvládnuť svojpomocne, 

z beţného rozpočtu školy. 

 Reagujeme i na rôzne ponuky firiem, ktoré ponúkajú počítače, monitory, tlačiarne, 

ktoré nám pomáhaj zlepšiť pracovné prostredie nielen pre ţiakov, ale aj pre zamestnancov. 
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 Zlepšujeme podmienky pre vyučovanie aj vďaka zberom druhotných surovín, 

príspevkami od rodičov ( 2% - z ich daní), ktoré príspevky získavame cez ZMRS na finančné 

pokrytie rôznych podujatí a súťaţí.  

 V škole sme mali v školskom roku 2017/2018 22 kmeňových tried, dve počítačové 

učebne, 5 učebne s  interaktívnou tabuľou, 4 učebne s dataprojektorom, odborné učebne na 

vyučovanie cudzích jazykov, chémie, biológie, fyziky, technickej výchovy. Vyuţívame dve 

telocvične a školský areál, ktorý nám poskytuje primerané podmienky na napĺňanie školského 

vzdelávacieho programu.  

 ŠKD vyuţíva účelne vybavenú učebňu, ktorá je obohatená interaktívnou tabuľou 

a dataprojektorom.  

 V škole sú prenajaté priestory pre zubnú ambulanciu a školské bufety, ktorých sluţby 

vyuţívajú aj ţiaci a zamestnanci našej školy. 

 

 

 
IX. Zapojenosť školy do projektov  
 

 
 
o Projekt vyhlásený  MŠVVaŠ SR:  

- „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov 

v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017“ - úspešný – 

realizovaný.   

 

o Projekty vyhlásené nadáciou Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

      -  „ Nagykaposon a magyar elsősökért “ - úspešný – realizovaný /v spolupráci so ZMRS / 

  

  

o Medzinárodný projekt: Székely kapuk – Zöld kapuk  -  úspešný – realizovaný   

 

 

o Projekt: Vizuálna dielňa – ZMPS  -  úspešný – realizovaný   

 
 
 
 
X. Výsledky inšpekčnej činnosti 
 
 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:  

Inšpekčná činnosť vykonaná v dňoch 22.03.2017 do 24.03.2017. 

 

 

V školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 
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XI. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení  
     výchovno - vzdelávacej činnosti školy  
 
 
 

 

          

Čerpanie dotácie - rok 2017 

prenesená kompetencia 

          
          

Schválená dotácia na  rok 2017 - prenesená kompetencia 817 774,00 

z toho  
na mzdy a odvody 705 038,00 

na tovary a služby 112 736,00 

Skutočné čerpanie bolo nasledovné 831 525,78 

 mzdy 554 004,20 a odvody 194 852,64  748 856,84 

 na mzdy a odvody čerpané o 43 818,84  € viac  

(13 751,78 doplnený z VP + 30 067,06 presun z TaS) 
 

  tovary a služby 82 668,94 

 čerpané o 30 067,06 € menej čo bolo použité na mzdy ZŠ 

 Tovary a sluţby čerpané na:  

 631 cestovné náhrady 55,65 

 632 energia, voda, komunikácie 47 282,28 

 633 materiálové náklady 10 125,59 

 635 údrţba 448,55 

 637 všeobecné sluţby 21 260,80 

 642 nemocenské  3 496,07 

Presun prostriedkov do roku 2018 0,00 

 Odchodné 1 339,00 

Prostriedky presunuté z roku 2016 4 420,99 

 čerpané v roku 2017 na:   

  632 energia, voda, komunikácie 4 420,99 

 Rozvojový projekt od MŠVVaŠ – finančná gramotnosť 937,00 

 Čerpané na učebné pomôcky 844,00 a odmenu lektora 186,00 937,00 



Čerpanie dotácie - rok 2017 
  originálna kompetencia  

Schválené na ŠKD  99 789,00 

Čerpanie ŠKD: 

61 mzdy 72 465,26 

62 odvody 25 570,83  

63 tovary a sluţby  1 752,91  

z celkového čerpania na TaS:   

633 obchodný materiál, tlačivá  23,16 163,86  

637 príspevok na stravovanie zam.    429,20  

637 prídel do SF    750,25  

nemocenské dávky    409,60  

Skutočné čerpanie na ŠKD  73 996,47 99 789,00  

Schválené na ŠJ 80 885,00  

Čerpanie ŠJ: 

61 z OK 48 767,14 

62 z OK 16 867,25 

63 z OK 15 250,61 

z celkového čerpania na TaS   

elektrická energia   4 269,67  

vodné, stočné   350,12  

plyn   923,41 

 

telefón, poštovné   168,00 

632 - Energia, voda, komunikácie  5 711,20 

čistiace prostriedky   1 964,76 

interiérové vybavenie  210,00 

údrţbársky materiál  117,76 

obchodný materiál   822,49 

tlačivá, formuláre  182,32 

maliarsky materiál  8,28 

Pracovná odev a obuv  351,60 

633 všeobecný materiál  3 657,21 

údrţba prev. strojov  796,26  

635 rutinná, štandardná údržba  796,26  

všeobecné sluţby (revízie,čistenie kanalizácie)   317,88 

odpad   1 219,68 

 

platba za poplašný systém  213,72 

poplatky banke  274,80 

prídel do SF – ŠJ  527,44 

prísp. na stravu zamestn.-ŠJ  1 443,04 

637 služby  3 996,56  

nemocenské – ŠJ   1 089,38  

642 transfér jednotlivcom  1 089,38  

Čerpanie spolu:  80 885,00 

Kapitálový transfer – statická pec  2 496,00 
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Dotácia na asistentov učiteľa - SZP: 10 573,00 

Čerpanie: 

61 4 673,58 

62 1 621,36  

63 4 278,06  

Čerpanie spolu:  10 573,00  

Dotácia na asistentov učiteľa - ZZ  3 200,00  

Čerpanie: 
61 2 650,53  

62 943,73  

Čerpanie spolu:  3 594,26  

Ostatné výdavky na asistentov hradené z VP   538,68  

z toho:      

Mzda asistenta ZZ  394,26  

príspevok na stravovanie asistentov   61,48  

prídel do SF   82,94  

nemocenské   0,00  

 

Vlastné príjmy: 

granty, sponzorské príspevky     

príjem za ŠKD   9 578,00  

réţia vlastných zamestnancov   6 810,36  

réţia cudzích zamestnancov   3 202,76  

príjem z prenájmu   10 659,26  

Príjmy – vratky z roč. zúčtovania OK  1 802,56  

Príjmy – vratky z roč. zúčtovania PK  2 691,68  

Vlastné príjmy spolu:   34 744,62  

Vlastné príjmy vrátené od zriaďovateľa  

(nájom 10 642,49+1 802,56+2 691,68):   15 136,73  

Čerpane VP bolo nasledovné:      

Odmeny pre zamestnancov  13 751,78  

Výdavky na asistentov (dopl.mzdy, SF, nemoc, strava)  538,68  

Erdélyi J. futbalový zápas – vecné dary   58,39  

Bankové poplatky   29,50 

639,90 

 

Rozvojový projekt – fin. gramotnosť spoluúčasť 460 +179,90   

Z VP skutočne čerpané   15 018,25  

Zostatok k 31.12.2017:   118,48  
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XII. Úspechy a nedostatky   
 

 

Silné stránky školy: 

 

- vylepšené pracovné a estetické prostredie, skvalitňované podmienky práce deťom   

      i zamestnancom školy a ŠKD 

-    pozitívna klíma pre zamestnancov 

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

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

-    moţnosť modernizácie odborných učební 

-    ochota zamestnancov vzdelávať sa, záujem pedagogických zamestnancov o ďalší  

     odborný rast, 

-    partneri školy – zriaďovateľ, nadácie, občianske zdruţenia. 

-    modernizácia pomôcok a získanie ďalšej didaktickej techniky 

-    úspechy v súťaţiach. 
 

 

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, 

- nedostatočná spolupráca s rodičmi problémových ţiakov, častokrát neochota riešiť 

problém zo strany rodičov. 
 

 

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 pridelenie menej 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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Prioritami školy naďalej zostávajú: 
 

 
 zvýšenú pozornosť venovať komunikácii so ţiakmi a rodičmi v oblasti dochádzky do školy  

 pokračovať vo formovaní zdravého ţivotného štýlu ţiakov s cieľom zníţiť ich chorobnosť a 

zvýšiť ich zodpovednosť za dochádzku do školy  

 stabilizovať počet ţiakov navštevujúcich našu školu, odolávať konkurenčným školám 

 zvýšiť úroveň čitateľskej a matematickej gramotnosti ţiakov a vyučovanie  

      cudzích jazykov, 

 rozvíjať kultúrne a národné hodnoty 

 zvýšiť úroveň technických a manuálnych zručností ţiakov, 

 motiváciou ţiakov k učeniu a rešpektovaním ich učebných štýlov zvýšiť kvalitu 

vyučovacieho procesu 

 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, 
 postupnými plánovanými účelovými dotáciami zriaďovateľa alebo projektom realizovať 

rekonštrukciu telocvične.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Lýdia Fazekasová 

                                                                                                              riaditeľka školy 


