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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. 

V priebehu školského roka došlo ku zmene zloženia členov a to nasledovne:  

- uznesením Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 37 zo dňa 29.5.2019 bol 

odvolaný MVDr. Dionýz Sipos a zároveň novým delegovaným členom sa stal Mgr. Ladislav 

Papp.    

 

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 

Mgr. Ladislav Papp  

Člen Za zriaďovateľa 

Delegovaný od 29.5.2019 

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 2018/2019: 

 

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 

- bežného 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 žiakov, prerokovala, iniciovala, dávala návrhy a prijímala opatrenia na 

skvalitnenie pedagogickej činnosti. Prerokovala inovovaný školský vzdelávací program, 

analyzovala otázky hodnotenia a klasifikácie žiakov, začlenených žiakov a žiakov 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 žiakov, plnenie tematických 

výchovnovzdelávacích plánov, pripravovali súťaže, iné aktivity so žiakmi, taktiež 

konzultovali postupy, formy a metódy práce so začlenenými žiakmi.  

 

 

P
.č

. 

Názov MZ a PK vedúci zastúpenie predmetov 

1. MZ 1. ročník PaedDr. Angela Tóthová 
vyučovacie predmety  

v 1. ročníku 

2. MZ 2. ročník Mgr. Erika Boczán 
vyučovacie predmety  

v 2. ročníku 

3. MZ 3. ročník Mgr. Szilvia Mondok 
vyučovacie predmety  

v 3. ročníku 

4. MZ 4. ročník Mgr. Judit Kovács 
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 2018/2019 
 
 

Počet žiakov školy na začiatku školského roka bol  445. 

 

 

 

Z celkového počtu všetkých žiakov boli 16 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 

42 22 2 4 2 

 

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 
Hlavná náplň výchovného poradcu bola zameraná na profesionálnu orientáciu žiakov 

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

o možnostiach štúdia na strednej škole. Rodičom žiakov 9. ročníka sme  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 možnosti štúdia. 

 

V školskom roku 2018/2019 končilo povinnú školskú dochádzku 55 žiakov. Z toho 31 žiakov 

9. ročníka a 24 žiakov končilo povinnú školskú dochádzku v nižších ročníkoch. 

 

Škola 
počet  

z 9. roč. 

počet  

z 5.-8. roč. 

počet  

z iných roč. 

Mimo SR 1   

gymnázium 16   

SOŠ 13 3  

Počet neumiestnených  - 1 17 4 

Spolu 31 20 4 

 

 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. 

2018/2019 439 179 260 232 22 9 13 
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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 
9 179 153 85,48 21 11,73 5 2,79 

5.-9. 

ročník 
13 260 214 82,31 36 13,84 10 3,85 

1.-9. 

ročník 
22 439 367 83,60 57 12,98 15 3,42 

 
 
 
b) Hodnotenie správania za školu 

 I.stupeň % II.stupeň % 
spolu za ZŠ 

počet/% 

správanie 2. stupeň 6 3,35 10 3,85 3,64 

správanie 3. stupeň 3 1,68 11 4,23 3,19 

správanie 4. stupeň 23 12,85 24 9,23 10,71 

riaditeľské pochvaly 4 0,2 0 0 0,01 

riaditeľské pokarhania 1   0,05 3 0,01 0,01 

  
 
c) Hodnotenie dochádzky        

Počet 

vymeškaných hodín 
I. stupeň 

priemer 

na žiaka 
II.stupeň 

priemer 

na žiaka 

priemer   

za ZŠ 

spolu I. polrok 17368 97,03 30987 119,18 110,15 

spolu II. polrok 20755 115,95 37886 145,72 133,58 

spolu za rok 38123 212,98 68873 264,90 243,73 

ospravedlnených / rok 20431 114,14 49925 192,02 160,26 

neospravedlnených / rok 17692 98,84 18948 72,88 83,46 

 

 
Príčiny vymeškaných neospravedlnených hodín: vysoká chorobnosť, záškoláctvo, neskoré 
príchody do školy. 
 

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 32 29 47,4 60,1 64,0 
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e) Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ 

 

 

 
IV. Zoznam učebných variantov  

 
 

V školskom roku 2018/2019 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 – IškVP 

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

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

- 7.-8. ročník: ISCED 2  - IŠkVP 

- 9. ročník: ISCED 2 

 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 

 

 

I. stupeň základnej školy 

Hodnotenie žiakov  1. – 4. ročníka  

 

 

 

Trieda Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

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

I.A 1,26 1,61 1,61 1,61    1,52   1,35 1,35 1,35 

I.B 1,41 1,86 1,86 1,95    1,73   1,59 1,55 1,59 

 1,34 1,74 1,74 1,78    1,63   1,47 1,45 1,47 

II.A 1 1,5 1,72 1,61    1,28   1,17 1 1 

II.B 1 1,44 1,5 1,5    1,17   1,22 1 1 

II.C 2,67 4 4 3,78    3,56   2,78 2,33 3,33 

 1,56 2,31 2,41 2,30    2,00   1,72 1,44 1,78 

III.A 1,65 2,35 2,4 2,35 2,25 2,1 2,4  2,35 2 2,05 1,85 1,95 

III.B 1,52 2,26 2,34 2,3 2,39 1,96 2,17  2,09 1,83 1,87 1,64 1,83 

 1,59 2,30 2,38 2,33 2,32 2,03 2,29  2,22 1,92 1,96 1,75 1,89 

IV.A 1,41 2,27 2,23 2,32 2,32 1,91 2,32  2,23 1,73 1,5 1,64 1,77 

IV.B 1,89 2,79 2,95 2,47 2,63 2,42 2,84  2,79 2,05 2,05 2,11 2,11 

  1,65 2,53 2,59 2,4 2,48 2,17 2,58  2,51 1,89 1,78 1,88 1,94 

 

 

 
Počet 

žiakov 
Z toho písalo 

Matematika  

Ø školy v %  

Maďarský  jazyk 

a literatúra 

Ø školy v % 

Celkom 82 59 38,1 42,8 
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II. stupeň základnej školy 

Hodnotenie žiakov  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 VUM MZI 

V.A 1,13 1,96 2,04 1,92  2,04 1,58  1,83  2 1,83  1,17 1,25 1,17 1,17   

V.B 1,12 2,44 2,56 2,48  2,44 1,56  2,24  2,24 2,32  1,16 1,72 1,4 1,16   

V.C 1,93 3,43 3,57 3,86  3,57 2,64  3,71  2,93 3,36  2,36 2,86 2,21 2,21  2,21 

V.D 3,38 4,75 4,75 4,83  4,63 4,31  4,56  4,5 4,56  4,38 3,56 4,13 3,44  3,63 

 1,89 3,15 3,23 3,27  3,17 2,52  3,09  2,92 3,02  2,27 2,35 2,23 2,00  2,92 

VI.A 1 2,12 2 1,72  2 1,32 2 1,88  2,36 1,96 1,36 1,16 1,2 1,16 1,22   

VI.B 1,12 2,32 2,4 2,28  2,48 1,48 2,36 2,2  2,52 2,36 1,48 1,28 1,48 1,32 1,33   

VI.C 2,13 4 4,27 4,21  3,8 3,13 4,13 4,13  3,93 3,93 3,27 2,47 2,4 1,67 1,2  1,4 

 1,42 2,81 2,89 2,74  2,76 1,98 2,83 2,74  2,94 2,75 2,04 1,64 1,69 1,38 1,25  1,4 

VII.A 1,14 2,18 2,36 2,36  2,36 1,5 2,36 1,86 2,14 2,45 2,05 1,41 1,27 1,32 1,18 1,3   

VII.B 1,16 2,79 2,68 2,74  2,63 1,32 2,84 2,47 2,47 3016 2,58 1,26 1,16 1,21 1,16 1,44   

  1,15 2,49 2,52 2,55  2,50 1,41 2,6 2,17 2,3 2,80 2,32 1,34 1,22 1,27 1,17 1,37   

VIII.A 1 2,33 2,72 2,78  2,67 2,56 2,67 2,67 2,78 2,72 2,72 1,22 1 1,56 1,06 1   

VIII.B 2,2 4,13 4013 4,14  4,13  4,13 4,13 4,14 4,07 4,07 4,13 3,4 3,53 2,67 2,6   

 1,6 3,23 3,43 3,46  3,4  3,4 3,4 3,46 3,40 3,40 2,68 2,2 2,55 1,87 1,8   

IX.A 1,06 2,69 2,69 2,69 2,38 2,25  2,06 2,06 2,56 2,31 2,44 1,19    1,14 1,06  

IX.B 1,13 3 2,69 3,06 2,5 2,94  2,75 2,63 2,81 2094 2,75 1,69    1,92 1,56  

 1,10 2,85 2,69 2,88 2,44 2,60  2,40 2,35 2,69 2,63 2,60 1,44    1,53 1,31  

 

 

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ : 96 

 

 

Školský klub detí 

 

Činnosť ŠKD bola realizovaná podľa výchovného programu a jednotlivých tematických 

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

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

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

podujatí. Aktivity boli zamerané na pohybové hry a kreatívne práce.  
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    2018/2019 174 7 24,85 0 0 0 7 7 
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Voľnočasové aktivity 

 

Názov záujmového krúžku 

 

Počet 

detí 
Vedúci 

Dejiny v obrazoch 13 Mgr. Valéria Hajduová 

Divadelný krúžok 23 Mgr. Ágnes Szücs 

Divadelný krúžok II. 20 Mgr. Adriana Kovács 

Futbal 16 Mgr. Zoltán Kanóc 

Futbalový krúžok I. 14 Mgr. Lóránt Balogh 

Futbalový krúžok II. 15 Mgr. Lóránt Balogh 

Hrajme sa na divadlo 15 Mgr. Emőke Urbán 

Jazykové cvičenia 16 Mgr. Judit László 

Krúžok biológie a chémie 14 Mgr. Ildikó Kaszonyi 

Literárny krúžok 17 Mgr. Kornélia Šaffová 

Príprava na TESTOVANIE 9 - MAT 15 Mgr. Henrieta Bodnár 

Príprava na Monitor 2018 z MJL 14 Mgr. Tímea Štofirová 

Príprava na monitor zo SJSL  15 

Mgr. Gabriela Wagnerová 

Šováryová 

SPEAK ENGLISH – Hovor po anglicky 15 Mgr.Katarína Jarabeková 

Stolný tenis 15 Mgr. Zoltán Dóczy 

Tanečné detské hry 18 Mgr. Lýdia Fazekasová 

Tanečné detské hry II. 21 Margita Špontáková 

Volejbal – loptové hry 15 Mgr.Tünde Szunyog-Simon 

Výtvarný krúžok 21 Mgr. Erika Boczán 

 

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

 
V. Kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov: 
 

Počet Spolu Kvalifikovaných Nekvalifikovaných 

- učiteľov 31 31  

- vychovávateľov 7 7  

- asistentov učiteľa zo SZP 1 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 žiakov vykonávala    

Mgr. Henrieta Bodnár. Plní úlohy v oblasti prevencie problémového vývoja žiakov. 
 

 
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 5 

Spolu: 8 8 

 

 

Vzdelávanie zamestnancov 

 
 

Ďalšie 

vzdelávanie 

Počet 

absolventov 

Počet 

študujúcich 

Aktualizačné: 

Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity 

žiakov v škole 

Integrácia ľudovej kultúry do edukačných procesov 

v predprimárnom a primárnom vzdelávaní 

Výchova a učenie pomocou nenásilnej komunikácie pre ped. a odb. 

zamestnancov – 1. úroveň 

Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odb. zamestnancov 

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 

 

 

1 

 

1 

 

1 

6 

7 

 

Inovačné: 

 

Správne držanie tela – uplatnenie Pilatesovej metódy v školskej 

praxi 

Zásady nenásilnej komunikácie vo vyuč. procese pre ped. a odb. 

zamestnancov – 2. Úroveň 

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Spolu: 20  
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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 
3.miesto strieborné pásmo  

Pekná maďarská reč 

1. miesto 

2. miesto 

 

2.miesto 5. miesto  

Tompa Mihály 

recitačná súťaž  

9x zlaté pásmo 

6x 1. miesto 

3x 2. miesto 

4x strieborné pásmo 

5x medené pásmo 

 
  

Kenguru – matematická súťaž    1. miesto  

II. Rákóczi Ferenc – dejepisná 

súťaž 
   2. miesto 

Rómska recitačná súťaž 2. miesto    

„Latorca Menti Tavasz“ 

súťaž divadelných súborov 
  medené pásmo  

XXX. Hevesy György Kárpát-

medencei Kémiaverseny 
  1.miesto  

Matematická olympiáda 1. miesto    

Pytagoriáda  
2. miesto 

3. miesto 
   

 
 

VII. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
Okrem rôznych súťaží  sme reprezentovali našu školu aj na školských a mestských 

udalostiach /organizovaných spoločenskými organizáciami/. 

 

Pripravili sme kultúrne  programy: 

-    na odhalenie sochy Dr. G. Herczegha / spoluorganizované s kultúrnou organizáciou  

     Csemadok / 

-    vianočný galaprogram pre žiakov našej školy  v MsKS 

-    vianočný kultúrny program pre osamelých dôchodcov a pri zapálení adventnej sviečky  

     pred MsÚ 

-    kultúrny program na 15. marec / mimoriadne krásne a náročné vystupovanie zastupiteľstvo 

     mesta ocenilo s Ďakovným listom / 

-    kultúrny program na Dni Jánosa Erdélyiho 

-    kultúrny program na Deň matiek 

-    na rozlúčku deviatakov 
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Pripomenili sme si významné pamätné dni: 

 

- v októbri :  

     - spomienka na 13 umučených  

     - Mécs László – jubilejný deň 

     - revolúcia 1956 

     - Medzinárodný deň školských knižníc 

- v januári: 

     - Deň maďarskej kultúry 

- v marci: 

- revolúcia 1848/49 

- Deň narcisov /deň proti rakovine/  

- Deň učiteľov 

- v apríli: 

- Dni Jánosa Erdélyiho 

- Deň poézie 

- Deň Zeme 

- v máji:  

- Deň matiek 

- Svetový deň atletiky 

- v júni: 

- Deň detí 

- Spomienkový deň na počesť 4. júna 1920 

 

Pre žiakov našej školy sme organizovali:  

 

-     netradičné hodiny: 

      - hudobno-literárnu pre I. stupeň ZŠ 

      - korčuľovanie v Sátoraljaújhelyi / MR /– netradičná hodina TSV       

      - poézia A. Józsefa – netradičná hodina z MJL pre II. st. ZŠ 

      - predstavenie knihy Sándora Neszlára – netradičná hodina z MJL pre II. st. ZŠ 

-     projektové dni: 

      - zdravej výživy 

      - pamätnú súťaž z biológie a geografie na počesť Jánosa Bogolya 

-     koncerty:    

      - Korpás Éva koncert – v MsKS 

      - výchovný koncert pre 1. roč. v Základnej umeleckej škole 

-     divadelné predstavenia:  

      - „Légy jó mindhalálig“ – v divadle Thália v Košiciach 

      - „Légy jó mindhalálig“ – v MsKS vo Veľ. Kapušanoch 

      - predst. Bábkového divadla z Rumunska v MsKS pod názvom „Aranytulipán“ 

-     divadelné predstavenia v Maďarsku: 

      - divadelné predstavenie pre I. stupeň – Nyíregyháza  

      - exkurzia pre žiakov II. stupňa do Národného  divadla  – Budapešť  

-     premietanie filmu:  

      - „A Pál utcai fiúk“ pre roč. 6.-9. 

      - „Lúdas Matyi“ pre ŠKD 

-     rôzne športové, hudobné a výtvarné udalosti 

-     návšteva Technického múzea  a  Hvezdárne v Košiciach  
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Realizovali sme celoslovenské testovanie pre 5. a 9. ročník. 

Organizovali sme zber druhotných surovín / gaštany, papier /. 

 

Vychovávateľky ŠKD okrem prípravy na vyučovanie zabezpečili deťom pútavé a pestré 

aktivity: 

-     Mikulášske  oslavy / spolu  s  CVČ    

-     páranie peria  / spolu  s  CVČ /   

-     príprava vianočných ozdôb  

-     vian. detské predst. /3.4.a 5. odd./ – v Reformovanom centre    

-     vizuálne divadlo – /1.2.6. a 7. odd. / – v Reformovanom centre 

-     sánkovanie v meste  

-     remeseľnícke aktivity  / 3. odd. / –  v Turistickom informačnom centre 

-     výroba valentínskych pozdravov / spolu s CVČ / 

-     maškarný ples                 

                                                           

Žiaci našej školy sa zúčastnili na: 

-     Lyžiarskom výcviku v Tatranskej Lomnici 

-     Plaveckom výcviku v Maďarsku   

-     Školy v prírode v Slovenskom raji  

 

Organizovali sme besedy s príslušníkmi mestského PZ v téme:  

-     Správaj sa normálne! – pre roč. 4.-5. 

-     Šikanovanie – pre roč. 6.-7.  

 

Zorganizovali sme rôzne aktivity: 

 

-     pre pedagogických zamestnancov: 

       - metodické stretnutie v Košiciach 

       - Deň učiteľov 

       - volejbalový  turnaj – Vanczák-kupa 

       - Vzdelávanie pedagógov v Ref. centre  /Boldogságóra képzés – prednáška Emőke Bagdy 

/  

-      pre ostatných zamestnancov a bývalých zamestnancov školy: 

       - vianočné posedenie / Együtt a szeretet ünnepén / 

-      pre súčasných zamestnancov školy: 

       - koncoročný trojdňový regeneračný pobyt v Maďarsku / Med Hotel / 

 

Spolupráca s rodičmi na našej škole je naozaj dobrá.  

Okrem finančnej podpory organizujeme spoločné podujatia: 

       - školský a rodičovský ples 

       - deň detí rodičov a pedagógov 

       - deň otvorených dverí pre budúcich prváčikov a pre ich rodičov 

       - venček pre deviatakov – spoločná aktivita 

       - spoločné brigády pre skrášľovanie budovy školy a okolia školy / ZMRS / 

       - metodický deň pre rodičov a pedagógov / ZMRS ,  ZMPS / 

       - Era  reforma - výstava v hlavnej budove školy / ZMRS / 

 

V spolupráci s ostatnými vzdelávacími inštitúciami aj v šk. roku 2018/2019 sme 

usporiadali rôzne aktivity a dni otvorených dverí:  

-      pre mestské materské školy a ZŠ a pre MŠ a ZŠ z okolitých dedín: 
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       - slávnostný zápis prvákov 

       - výchovný koncert pre 1. ročník   / ZUŠ /  

       - športové podujatia v ZŠ POH  Veľké  Kapušany a v ZŠ Užšia a Medzibodrožia 

-      pre stredné školy a gymnáziá:   

       - Mosty bez bariér – SOŠ Pribeník 

       - Deň poézie a prózy – SOŠ Kráľ. Chlmec 

       - Ekonomika v praxi – SOŠ Kráľ. Chlmec  

       - Deň techniky / Finančná gramotnosť – Gymnázium Kráľ. Chlmec 

       - Zaujímavé chemické pokusy – Gymnázium Máraiho Košice 

       - Deň vody – Gymnázium Máraiho Košice 

       - Deň otvorených dverí – SOŠ Veľké  Kapušany, SOŠ Szakkayho Košice,  

       - Deň otvorených dverí – Gymnázium Veľké  Kapušany 

       - GYMBIZNIS – Gymnázium Veľké Kapušany 

       - Deň školy  SOŠ -  Veľké  Kapušany    

       - Zdobenie veľkonočných kraslíc – Spojená škola Veľké  Kapušany 

 

Úzko spolupracujeme aj s priateľskými školami mimo územia SR: 

       - Futbalový turnaj – Sárospatak   / MR /     

       - Medzinárodný futbalový turnaj – Vásárosnamény  / MR / 

       - Medzinárodná recitačná súťaž  – Vásárosnamény  / MR /                  

       - II. Rákóczi Ferenc Emlékverseny  –  pamätná súťaž v Tokaji / MR / 

    

V minulom školskom roku učitelia ponúkali našim žiakom prácu v 18 záujmových 

krúžkoch. Našu vzdelávaciu inštitúciu pred širokou verejnosťou najčastejšie 

reprezentovali deti  divadelného krúžku „Hajnalka”;  žiaci záujmového krúžku  Hrajme 

sa na divadlo  a  deti tanečného  krúžku  „Fehér liliomszál”.  Vystupovali  sme  na  

školských,  mestských,  aj mimomestských kultúrnych podujatiach. 

 

Navzájom sme spolupracovali: 

 

-       s regionálnymi špeciálno-pedagogickými poradenstvami:  

        - CPPPaP –  Michalovce,  CŠPP – Michalovce 

-       s organizáciami: 

        - Csemadok – Veľké  Kapušany; Rákóczi Szövetség;  Nadácia K. Herczegha; 

        - Kultúrne stredisko Medzibodrožia;  ako aj partnermi školy: 

        - s MsKS – Veľké  Kapušany;  TIC – Veľ. Kapušany;  

        - s  cirkevmi  / žiaci našej školy sa každoročne zúčastnia  reformovanej  súťaži a  

          gréckokatolíckej Biblickej olympiády /, 

          a samozrejme aj s MsÚ ako zriaďovateľom našej školy.  

-         Z príležitosti Dňa otvorených dverí naši žiaci každoročne navštívia Duklianske 

          kasárne  v Michalovciach. 

 

Koncom školského roka sme zorganizovali pre naše deti exkurzie a koncoročné výlety.  

Navštívili nielen slovenské, ale aj maďarské kultúrno-historické pamiatky. 

 

Počas letných prázdnin naši žiaci sa zúčastnili v rôznych táboroch: 

        - gréckokatolícky tábor v Maďarsku 

        - tradičný reformovaný tábor vo Veľkých  Kapušanoch 

        - tábor v rámci programu ERASMUS 
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        - výmenný slovensko-maďarský tábor – projekt s názvom „Rozumieme si“ 

        - letný tábor KICKBOX  –  Kalokagathia Veľké Kapušany 

        - medzinárodný tábor pre talentovaných žiakov v ukrajinskej Berehove 

        - citarový tábor Fabotó na Zemplínskej Šírave 

 

Rôzne aktivity a významné súťažné výsledky sme pravidelne prezentovali v časopisoch 

a médiách.   

  
 

VIII. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy   

 

 
  Priestorové aj materiálne podmienky školy sú z roku na rok lepšie.  Napriek 

tomu neustále sa snažíme na ich zlepšovaní. Triedy ako aj chodby zútulniť, odborné učebne 

doplniť čo najviac učebnými pomôckami, didaktickými prvkami, aby vyučovanie pre žiakov 

bolo zábavné, zrozumiteľnejšie. Okrem vnútorných priestorov každý rok veľký dôraz 

kladieme na areál školy, kde sa nachádza detské ihrisko pre žiakov I. stupňa na ulici 

Komenského a dve multifunkčné ihriská a bežecká dráha, ktoré slúžia našim žiakom z II. 

stupňa. Dbáme nielen na ich čistotu a funkčnosť, ale hlavne na to, aby pre našich žiakov boli 

bezpečné.  Drobné údržbárske práce, maliarske práce sú samozrejmosťou. Tieto sa nám 

väčšinou podarí zvládnuť svojpomocne vďaka našim dvom údržbárom. Niekedy však musíme 

tieto opravy, údržbárske práce vykonať dodávateľským spôsobom, ak sa jedná o zložitejšie 

opravy. Prvoradé je bezpečnosť našich žiakov, preto každý rok vykonávame revíziu kotlov, 

komínov, čo sú práce obstarané dodávateľským spôsobom, na ktoré vždy si vyčleníme 

prostriedky.   

 Naše úsilie bolo spojené s prípravou školských kuchýň na narastajúci počet stravníkov 

z dôvodu avízovanej dotácie na stravovanie žiakov od MPSVaR. Nakoľko naše kuchyne 

kapacitne neboli vybavené na zvýšenie počtu stravníkov, museli sme dokúpiť základné 

kuchynské potreby ako taniere, poháre, tacky čo sa nám podarilo vyhospodáriť z nášho 

rozpočtu. Z vlastných peňazí  dali sme do opravy staré, nevyužité kuchynské zariadenia, ktoré 

sa ešte oplatilo opraviť. Museli sme obstarať aj nové, na kúpu ktorých museli sme požiadať 

pomoc nášho zriaďovateľa, Mesto Veľké Kapušany.   

 Vychádzajúc z demografického vývoja obyvateľstva, už dlhší čas pretrváva trend 

intenzívneho starnutia slovenskej populácie, čo znamená, že rastie podiel obyvateľstva 

v produktívnom veku, ale klesá podiel detí. Tento pre nás nepriaznivý demografický vývoj 

pociťujeme čoraz intenzívnejšie, nakoľko sa to odzrkadlí aj v našom rozpočte. Peniaze na 

udržanie chodu školy sú ešte postačujúce, ale aby sme sa pustili do väčších investícií, nie je 

reálne. Preto sa snažíme zapájať do rôznych projektov, výziev, reagujeme  na rôzne ponuky 

firiem, cieľom získať od nich vyradené, pre nich amortizované, ale pre výučbu našich žiakov 

funkčnú informačno-komunikačnú techniku. Vďaka úspešnému projektu z finančných 

prostriedkov od Nadácie SPP sa nám podarilo vytvoriť učebňu hudobnej výchovy. Starú, 

nevyužitú triedu sme vypratali, steny dostali nový náter. Na tieto práce bola potrebná len chuť 

pracovať a čas sa tomu venovať, t.j. vykonali sme to z vlastných síl a peňazí. Priestor sme 

zútulnili hudobnými nástrojmi, učebnými pomôckami, ktoré sme zdedili zo starých čias a 

zopár sme dostali ako dar. Z projektu sme však mohli nakúpiť aj nové pomôcky, pomocou 

ktorých výučba  hudobnej výchovy bude ľahšia a pre žiakov zábavnejšia.   

 V škole sme mali v školskom roku 2018/2019 22 kmeňových tried, dve počítačové 

učebne, 6 učebne s  interaktívnou tabuľou, 9 učebne s dataprojektorom, odborné učebne na 

vyučovanie cudzích jazykov, chémie, biológie, fyziky, technickej výchovy, dejepisu, 
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zemepisu a teraz už aj hudobnej výchovy. Využívame dve telocvične a školský areál, ktorý 

nám poskytuje primerané podmienky na napĺňanie školského vzdelávacieho programu.  

 

 ŠKD využíva účelne vybavenú učebňu, ktorá je obohatená interaktívnou tabuľou 

dataprojektorom a novým, veľkoplošným televízorom s uhlopriečkou 177cm, na kúpu ktorého 

sme využili nami usporené rozpočtové prostriedky. Priestor tak ponúka možnosť nielen na 

výučbu, ale aj na zábavu.   

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

využívajú žiaci aj  zamestnanci našej školy. Finančné prostriedky z nájmu, sú pre nás ďalším 

zdrojom finančných prostriedkov, ktoré môžeme využívať na zlepšenie materiálno-

technického vybavenia našej školy.  

 
 
IX. Zapojenosť školy do projektov  
 
 
o Projekt vyhlásený  Nadáciou SPP, a.s.:  

- Grantový program Regióny – „Rytmus, ako relax pre našich žiakov“ - úspešný – 

realizovaný.   

 

 

o Projekty vyhlásené nadáciou Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

      -  „ Festival pedagogických zborov“ - 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 2018/2019 nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 
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XI. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení  
     výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
 
 
 
 
 
  

 

Čerpanie dotácie - rok 2018 

prenesená kompetencia 

Schválená dotácia na  rok 2017 - prenesená kompetencia 864 096,00 

z toho  

na mzdy a odvody 752 732,00 

na tovary a služby 111 364,00 

Skutočné čerpanie bolo nasledovné 874 295,63 

 mzdy 583 016,72 a odvody 206 052,08  748 856,84 

 na mzdy a odvody čerpané o 36 336,25  € viac  

(12 534,60 doplnený z VP + 23 802,20 presun z TaS) 
 

  tovary a služby 85 226,83 

 čerpané o 26 137,17 € menej čo bolo použité na mzdy ZŠ 

z toho 23 802,20 € použité na mzdy a 2 334,97 € presunuté do roku 2019 

 Tovary a služby čerpané na:  

 631 cestovné náhrady 46,62 

 632 energia, voda, komunikácie 51 355,03 

 633 materiálové náklady 6 341,92 

 635 údržba 314,35 

 637 všeobecné služby 22 696,65 

 642 nemocenské 4 472,26 

Presun prostriedkov do roku 2019 2 334,97 
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Čerpanie dotácie - rok 2018 
  originálna kompetencia  

Schválené na ŠKD  108 761,00 

Čerpanie ŠKD: 

61 mzdy 77 297,86 

62 odvody 27 303,50  

63,64 tovary a služby  4 159,64 

z celkového čerpania na TaS: 

633 obchodný materiál, tlačivá  23,16 1 273,24 

637 všeobecné služby  1 241,71 

637 príspevok na stravovanie zam.    498,80 

637 prídel do SF    763,32 

nemocenské dávky    382,57 

Skutočné čerpanie na ŠKD  73 996,47 108 761,00 

Schválené na ŠJ 88 032,00 

Čerpanie ŠJ: 

61 mzdy 44 135,22 

62 odvody 15 297,99 

63 ,64 tovary a služby 28 598,79 

z celkového čerpania na TaS   

elektrická energia   4 274,45 

vodné, stočné   418,15 

plyn   1 931,57 

 

telefón, poštovné   168,00 

632 - Energia, voda, komunikácie  6 792,17 

kancelárske potreby  165,47 

čistiace prostriedky   1 320,29 

prevádzkové stroje, prístroje  2 601,90 

interiérové vybavenie  294,00 

údržbársky materiál  686,09 

obchodný materiál   1 725,68 

tlačivá, formuláre  112,77 

633 všeobecný materiál  6 906,20 

údržba prev. strojov  3 933,82 

35 rutinná, štandardná údržba  3 933,82 

školenie  22,00 

všeobecné služby (revízie,čistenie kanalizácie)   3 128,94 

odpad   1 219,68 

 

platba za poplašný systém  159,72 

poplatky banke  235,80 

prídel do SF – ŠJ  459,80 

prísp. na stravu zamestn.-ŠJ  1 204,08 

637 služby  6 430,02 

nemocenské – ŠJ   1 008,58 

odchodné  1 008,00 
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642 transfér jednotlivcom  2 016,58 

Kapitálový transfer – trojkomorová pec  2 520,00 

Čerpanie spolu:  88 032,00 

Dotácia na asistentov učiteľa - SZP: 15 950,00 

Čerpanie: 
61 12 123,72 

62 4 354,97  

Čerpanie spolu:  16 478,69  
Čerpanie na AU-SZP vo výške 528,69 doplnené z VP školy    

Dotácia na asistentov učiteľa - ZZ  6 720,00  

Čerpanie: 
61 5 100,04  

62 1 793,29  

Čerpanie spolu:  6 893,33  

Čerpanie na AU-ZZ vo výške 173,33 doplnené z VP školy    

Ostatné výdavky na asistentov hradené z VP z toho:   1 328,51  

Mzda asistenta ZZ a SZP  702,02  

príspevok na stravovanie asistentov   249,40  

prídel do SF   167,06  

nemocenské   210,03  

 

Vlastné príjmy: 

príjem za ŠKD   9 572,00  

réžia vlastných zamestnancov   7 018,00  

réžia cudzích zamestnancov   3 427,80  

príjem z prenájmu   10 694,66  

Príjmy – vratky z roč. zúčtovania OK  1 793,58  

Príjmy – vratky z roč. zúčtovania PK  1 530,85  

Grant od Nadácie SPP,a.s.  600,00  

Bethlen G. Alapkezelő Zrt.  1 521,14  

Sponzorský dar  480,16  

Vlastné príjmy spolu:   36 638,19  

Vlastné príjmy vrátené od zriaďovateľa  

(10 677,89+600,00+1521,14+480,16+1793,58+1530,85)   16 603,62  

Čerpane VP bolo nasledovné:      

Odmeny pre zamestnancov z nájmu  9 210,17  

Odmeny pre zamestnancov z preplatok r roč.zúčt.  3 324,43  

Výdavky na asistentov (dopl.mzdy, SF, nemoc, strava)  1 328,51  

Obchodný materiál  19,21  

Bankové poplatky   31,42  

Nadácia SPP, a.s.   600,00 

2 001,30 

 

Festival pedagogických zborov    

Z VP skutočne čerpané   16 515,04  

Zostatok k 31.12.2018:   88,58  
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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 lyžiarskeho výcviku, 

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

-    možnosť modernizácie odborných učební 

-    ochota zamestnancov vzdelávať sa, záujem pedagogických zamestnancov o ďalší  

     odborný rast, 

-    partneri školy – zriaďovateľ, nadácie, občianske združenia. 

-    modernizácia pomôcok a získanie ďalšej didaktickej techniky 

-    úspechy v súťažiach. 
 

 

Slabé stránky školy: 

 

- využívanie inovačných vyučovacích metód a didaktickej techniky, najmä 

interaktívnych tabúľ všetkými pedagógmi, 

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

- nedostatočná spolupráca s rodičmi problémových žiakov, častokrát neochota riešiť 

problém zo strany rodičov. 
 

 

Príležitosti, šance: 

 

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

výučby, 

- vo väčšej miere využívať interaktívnu tabuľu vo vyučovacom procese, 

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

hlásiť každú neprítomnosť žiakov v škole, 

- viesť žiakov k ochrane školského majetku. 

 
 

Ohrozenia: 

 

-  duplicitné režijné náklady z dôvodu prevádzkovania dvoch školských budov  

-  z dôvodu poklesu počtu žiakov pridelenie menej finančných prostriedkov na 

 zabezpečenie prevádzky školy 

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

dostatočné nástroje na znižovanie záškoláctva a riešenie sociálno-patologických 

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

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

- agresívne správanie niektorých rómskych rodičov voči zamestnancom a žiakom školy. 
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Prioritami školy naďalej zostávajú: 
 

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

➢ pokračovať vo formovaní zdravého životného štýlu žiakov s cieľom znížiť ich chorobnosť a 

zvýšiť ich zodpovednosť za dochádzku do školy  

➢ stabilizovať počet žiakov navštevujúcich našu školu, odolávať konkurenčným školám 

➢ zvýšiť úroveň čitateľskej a matematickej gramotnosti žiakov a vyučovanie  

      cudzích jazykov, 

➢ rozvíjať kultúrne a národné hodnoty 

➢ zvýšiť úroveň technických a manuálnych zručností žiakov, 

➢ motiváciou žiakov k učeniu a rešpektovaním ich učebných štýlov zvýšiť kvalitu 

vyučovacieho procesu 

➢ zlepšovať podmienky pre vyučovanie začlenených a nadaných žiakov, 

➢ zvýšiť informatickú gramotnosť pedagogických zamestnancov – využívanie 

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.  

 

 

 

Náš pedagogický kolektív sa snaží o to, aby v našej škole neustále vládla pozitívna klíma 

a preto sa riadi myšlienkou slávneho maďarského básnika Endre Ady. 

 

 

  

 

„Ak  život  kolíše  v  škole,  život  bude  tiež  veselou  školou.“ 

 
          

 

 

                                                                                                        Mgr. Lýdia Fazekasová 

                                                                                                               riaditeľka školy 

 

 

 


