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

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy ZŠ Jánosa Stampayho s vyučovacím jazykom maďarským Gbelce 
Stampasy János Alapiskola Köbölkút  

Adresa školy Ul. J. Stampayho 929/80, 943 42 Gbelce 
Telefón +421 36 7592441 
E-mail director@stampay.sk 
www stránka www.stampay.sk 
Zriaďovateľ  Obec Gbelce 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 
Riaditeľ Mgr. Katarína Cziborová 0908745461 0905279115 director@stampay.sk 
Zást.riad. Mgr. Eva Pintérová 0918108980  0911942217 zastupca@stampay.sk 

Rada školy 

Rada školy pri ZŠ s VJM J. Stampayho Gbelce  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 dňa 29.februára 2016. Funkčné obdobie začalo dňom  1. marca 2016 na obdobie 4 rokov. 

 Členovia rady školy: 

 P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   
1.   Ágnes Varga člen Zvolený za rodičov 
2.   Agneša Dolezsaiová člen Zvolený za pedagog. prac. školy 
3.   Anett Fülöp člen Zvolený za rodičov 
4.  Szabolcs Bolya predseda  Delegovaný zástupca zriaďovateľa 
5.   Katarína Bertová podpredseda  Delegovaný zástupca zriaďovateľa 
6.   Estera Kečkésová člen Zvolený za rodičov 
7.   Denisa Pásztorová člen Zvolený za rodičov 
8.   Lívia Kucmanová člen Delegovaný zástupca zriaďovateľa 
9.   Soňa Feketeová člen Delegovaný zástupca zriaďovateľa 
10.   Gizella  Csepigová člen Zvolený za pedagog. prac. školy 
11.   Agneša Polomová tajomník Zvolený za nepedagog. prac. školy 
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017: 

         počet zasadnutí rady školy: 4 

    problematika, ktorou sa rada školy zaoberala: nový školský zákon, školský vzdelávací program, 
učebný plán školy, organizácia školského roka, podujatia a projekty školy, rozpočet školy, materiálno-
technické zabezpečenie vyučovania, školské výlety, plán práce školy, vnútorný poriadok školy, 
personálne zabezpečenie vyučovania, činnosť ŠKD, návrhy na zmeny učebných plánov, návrhy 
v skladbe vyučovacích predmetov, správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch školy, správa 
o výsledkoch hospodárenia školy. 

          jej pomoc pri plnení úloh školy: zostavenie výchovných cieľov na základe požiadaviek rodičov 
a žiakov, ich zapracovanie do plánu práce,  dlhodobé ciele /strategický plán rozvoja školy/,  účasť pri výbere 
nových pracovníkov školy, pomoc pri rozvoja  infraštruktúry školy, návrhy na odstránenie zistených 
nedostatkov, problémov hospodárenia a výchovno-vyučovacieho procesu školy.  

 Poradné orgány školy 

1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľky školy: 
- Rada vedenia školy: zástupca riaditeľky, vedúci MZ a PK, výchovný poradca 
- Pedagogická rada – všetci pedagogickí pracovníci 
- Metodické združenie: pedagog. na roč. 1.-4., vedúca: Mgr. Mária Kissová 
- Predmetové komisie:  

1. PK spoločenskovedných predmetov, vedúca: Mgr. Eva Pintérová  
2. PK prírodovedných predmetov, vedúci: Bc. Tomáš Kunyik 
3. PK výchovných predmetov, vedúca: Júlia Gulyás 

- Ostatné pomocné poradné orgány: Rada školy, Rada rodičov 

2.  Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy: 

- sústavu vnútroriadiacich a organizačných foriem tvorili: riadiace normy so všeobecnou 
platnosťou (príkaz, úprava a pokyn riaditeľa), organizačný poriadok, pracovný 
poriadok,  vnútorný mzdový predpis, plán vnútroškolskej kontroly a vnútorný poriadok školy, 
vnútorná smernica o hodnotení zamestnancov školy 

- plány poradných orgánov boli zohľadnené a zapracované do plánu práce školy 
- systém kontroly práce poradných orgánov zo strany vedenia školy: riaditeľom vymenovaní 

a poverení vedúci pracovníci boli v zmysle Plánu vnútroškolskej kontroly priamo zodpovední za 
správne, kvalitné, efektívne a včasné plnenie úloh a boli povinní osobne kontrolovať plnenie úloh 
nimi riadeného organizačného úseku, prijímali opatrenia na odstraňovanie nedostatkov, 
uplatňovali a predkladali návrhy. Súborný výkon kontroly podľa Plánu vnútroškolskej kontroly 
vykonávala riaditeľka školy.   
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§ 2. ods. 1 b 

Počet žiakov školy: 150 

Počet tried: 9 

Podrobnejšie informácie: 
 
Ročník Počet tried Počet žiakov Chlapci Dievčatá 
1. 1 10 7 3 
2. 1 22 14 8 
3. 1 11 7 4 
4. 1 15 9 6 
5. 1 15 8 7 
6. 1 19 10 9 
7. 1 23 9 14 
8. 1 16 9 7 
9. 1 19 11 8 
Spolu 9 150 84 66 
      
 
 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 
počet žiakov 10 22 11 15 15 19 23 16 19 150 
z toho ŠVVP* 2 2 2 2 2 1 3   14 
z toho v ŠK** 10 19 10 4      43 
 
  * Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
  
 ** Školský klub     
 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet 13 / 6 dievčat 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2017: súčet 12 / 5 dievčat 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 0/ počet dievčat 0 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017 

  Nižší 
ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov  0  0  0  0  0  19  19 

 

http://www.stampay.sk/


 
S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
za školský rok 2016/2017 

 

www.stampay.sk  stampay@zsmgbelce.edu.sk 
 
 

 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gymnáziá SOŠ SOŠ ostatné Spolu 
prihlásení 3 7 9 14 
prijatí 63 7 9 14 
% úspešnosti 15,80 36,80 47,40 100 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO CMJ CMA DEJ ETV Ev1-4 FYZ GEO HUV CHE INV INF KSJ MJL 
1                   1,1         1,4 
2                   1       1,24 1,38 
3 1                 1   1   1,3 1,64 
4 2                 1   1,07   1,43 1,8 
5 2,07 1,33     1,6       2,2 1     1 1,67 2,47 
6 2,74 2,37     2,26     2,16 2,68 1     1 1,74 2,68 
7 2,57 2,35     2,26     2,04 2,22 1 2,17   1 1,65 2,61 
8 2,5 2,63     2,06     2,81 2,63   2,63   1 1,94 2,75 
9 2,79 2,74     2,58     2,95 2,68   2,37   1 1,95 3 

 

Trieda MAT NAK NAR NV1-4 NEJ OBN OBV PPC PVY PRI Prospech1 PRV SJL/MJL SJL 
1 1,5                     1,1     
2 1,33                     1,48     
3 1,55                 1,1         
4 1,79                 1         
5 2,6                           
6 2,74         1                 
7 2,48       2,09 1,74                 
8 2,81       1,94 2,31                 
9 2,95       2,47                   
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Trieda SJSL SPR SVP TCHV TECH TSV TEV THF VUC VLA VYU VVY ZEM 
1 1,4 1         1,1         1,1   
2 1,38 1         1,05         1   
3 1,82 1         1     1,1   1   
4 1,87 1         1,07     1,13   1   
5 1,87 1   1   1,13           1   
6 2,42 1     1 1,06           1,05   
7 2,3 1 1     1,14           1,04   
8 2,75 1     1 1,13               
9 3,16 1       1,25         1     

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 
1. 10 10 0 0 
2. 22 21 0 1 
3. 11 11 0 0 
4. 15 15 0 0 
5. 15 15 0 0 
6. 19 19 0 0 
7. 23 23 0 0 
8. 16 16 0 0 
9. 19 19 0 0 

 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka 
1 10 1013 101,30 1013 101,30 0 0,00 
2 22 1561 74,33 1561 74,33 0 0,00 
3 11 1243 113,00 1243 113,00 0 0,00 
4 15 994 68,54 994 68,54 0 0,00 
5 15 1153 76,87 1153 76,87 0 0,00 
6 19 2291 120,58 2291 120,58 0 0,00 
7 23 2976 129,39 2976 129,39 0 0,00 
8 16 1773 110,81 1772 110,75 1 0,06 
9 19 2538 133,58 2535 133,42 3 0,16 
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Výsledky externých meraní 
 
1. 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % 
Testovanie 9-2017 
SJSL 19 53,4 

 Testovanie 9-2017 
MJL 19 57,5 

 Testovanie 9-2017 
MAT 19 39,5 

 

2. 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % 
 Testovanie 5-2017 
MJL 14 59,8 

 Testovanie 5-2017 
MAT 14 51,0 

 
 
 
§ 2. ods. 1 f 
 
Odbory a učebné plány 
 

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 
Počet tried v ročníku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
ISCED1(inovovaný s dodatkom) x x x x      4 
ISCED2     x x x x x 5 
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1. Štátny vzdelávací program  
 
Štátny vzdelávací program: 
ISCED 1 

 
1. 2. 3. 4. 

 
1-4. 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a 
slovenská literatúra 5,00 6 5,50 5,00 21,50 
maďarský jazyk a 
literatúra 8,00 6 5,50 5,00 24,50 
anglický jazyk     3,00 3,00 6,00 

              
Príroda a spoločnosť 

 
prírodoveda   

 
1,00 1,00 2,00 

vlastiveda   
 

1,00 1,00 2,00 
              

Človek a hodnoty 

etická výchova 
/náboženská 
výchova 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

              

Matematika a práca s 
informáciami 

matematika 4,00 4,00 3,00 3,00 14,00 
informatická 
výchova 

  
1,00 1,00 2,00 

              
Človek a príroda 

 Prvouka 1,00  2,00   
 

3,00 
              

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
hudobná výchova 

 
1,00 1,00 1,00 3,00 

              
Zdravie a pohyb telesná výchova 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 

              
Spolu povinná časť   22,00 23,00 25,00 24,00 94,00 
Školský vzdelávací program 

      hudobná výchova 
 

1,00 0,00 0,00 0,00 1,00  
konverzácia v slovenskom jazyku 

 
0,00 1,00 1,00 1,00 3,00  

matematika 
  

1,00 1,00 2,00 3,00 
spolu hodiny: 

 
1,00 2,00 2,00 3,00 8,00 

Spolu : povinná časť + hodiny 
ŠkVP 

 
23,00 25,00 27,00 27,00 102,00 
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Štátny vzdelávací program: ISCED 2: 5. 6. 7. 8. 9. 5. -9. 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a 
slovenská literatúra 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 24,00 
maďarský jazyk a 
literatúra 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 24,00 
anglický jazyk 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 
nemecký jazyk    1,00 1,00 1,00 3,00 

               

Človek a príroda 
fyzika   2,00 1,00 2,00 1,00 6,00 
chémia     1,00 2,00 1,00 4,00 
biológia 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 

              0,00 

Človek a spoločnosť 
dejepis 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 6,00 
geográfia 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 
občianska náuka  1,00 1,00 1,00   3,00 

              0,00 

Človek a hodnoty 
etická výchova 
/náboženská výchova 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 4,00 

               
Matematika a práca s 

informáciami 
matematika 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 19,00 
informatika 1,00 1,00 0,00 0,00   2,00 

              0,00 

Človek a svet práce svet práce     1,00 0,00 0,00 1,00 
Technika  1,00  1,00 0,00 1,00   3,00 

               

Umenie a kultúra 
výtvarná výchova 1,00 1,00 1,00     3,00 
hudobná výchova 1,00 1,00 1,00     3,00 
výchova umením        1,00 1,00 

               

Zdravie a pohyb telesná a športová 
výchova 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 

Spolu povinná časť   29,00 30,00 27,00 30,00 27,00 143,00 

Školský vzdelávací 
program 

maďarský jazyk a 
literatúra       1,00     1,00 
informatika   1,00 1,00 1,00 3,00 
konverzácia v slovenskom 
jazyku 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 
matematika 1,00  2,00 1,00 1,00 5,00 
nemecký jazyk    1,00 1,00 1,00 3,00 

Slovenský jazyk a slov.lit.          00,00 
spolu hodiny :   2,00 1,00 6,00 4,00 4,00 17,00 
Spolu : povinná časť + 
voliteľné hodiny   31,00 31,00 33,00 34,00 31,00 160,00 
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§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 
 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. 
prac. 

Počet nepedag. 
prac. 

Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

TPP  19  4  14,02  3,20 
DPP  2  0  0,37  0 
Znížený 
úväzok  8  2  5,38  1,2 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 
učiteľov  1  16  17 
vychovávateľov  1  1  2 
asistentov učiteľa  0  1  1 
spolu  2  18  20 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 
5-9 BIO 6 
5-9 GEO 6 
5-9 DEJ 6 
5,6,7 SJSL 14 
2-9 HUV 6 
5-9 OBN 3 
3,4,5 MAT 14 
3-9 INF 4 
1-9 ETV 3 
7 SVP 1 
9 VYU 1 
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§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 
1.kvalifikačná skúška  8  0 
2.atestácia  3  1 
štúdium školského manažmentu  1  0 
špecializačné inovačné štúdium  0  0 
špecializačné kvalifikačné  0  0 
postgraduálne  0  0 
doplňujúce pedagogické  0  0 
vysokoškolské pedagogické  0  1 
vysokoškolské nepedagogické  0  0 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže Počet 
žiakov 

Okr. 
kolo 

Kraj. 
kolo 

Národ. 
kolo 

Medzinár. 
kolo 

Prednes poézie a prózy – Tompa 
Mihály 8 5 3     

Ister Granum – – súťaž v prednese 
rozprávky 5    7 

Ipolyi Arnold – súťaž v prednese 
rozprávky 5  5   

Ister Granum výtvarná súťaž 5      5 
Simonyi Zsigmond -  maď. pravop. 
súťaž 3 3     

Dobré slovo - SJSL 1 1 1      
Šport - futbal 15 15       
Matematická olympiáda 2 2       
Pytagoriáda 8 8       
Ľudový spev 2 8       
Chemická olympiáda 1 1    
Maďarský jazyk a literatúra 6 6    
Anglický jazyk  3 3    
DEJ – Szülőföldem szeretlek 3     
Pekná maďarská reč 1 1    
„Pislákoló mécses“-prednes nábož. 
poézie 5 5    

 

 

http://www.stampay.sk/


 
S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
za školský rok 2016/2017 

 

www.stampay.sk  stampay@zsmgbelce.edu.sk 
 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

V tomto školskom roku sem organizovali početné kultúrne, športové a spoločenské akcie pre 
žiakov a pre rodičov, pre verejnosť obce: Deň Zeme, Deň Detí, Deň Matiek, Týždeň 
slovenského jazyka, Deň poézie, Štedrý večer, .... pravidelné vystúpenia pre miestnu káblovú 
televíziu, vystúpenia na schôdzach a podujatiach spoločenských organizácií, Deň Obce, .... 
(viď. - Plán aktivít na šk. rok 2016/17) 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu sme predkladali projektový zámer 
na vybudovanie jazykovej učebne. V školskom roku 2016/2017 boli školou organizované 
vlastné projekty pre žiakov.  

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: február 2016 

Druh inšpekcie: tematická inšpekcia: Úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov v oblasti 
finančnej gramotnosti 9. ročníka ZŠ 

Záver: Dosiahnutá úroveň žiakov: 44,36%, horšia o 6,27% v porovnaní s národným 
priemerom: 50,63%)  

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 2013 apríl 

Druh inšpekcie: kontrola Školského vzdelávacieho programu školy 

Opatrenia boli vykonané, realizované.  

V šk. roku 2016/2017 bola vykonaná  pravidelná štvrťročná finančná kontrola hlavnej 
kontrolórky z OÚ.  

Dňa 28.04.2017 vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových 
Zámkoch všeobecnú kontrolu. 

 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

V súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie: 
- učebne (triedy): 9 
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- z toho triedy vybavené interaktívnou tabuľou a projektorom: 9 
- učebňa informatiky  (počet žiackych počítačov 20, 1 tlačiareň, server, skener, tablety 20, 
reproduktory): 1 
- telocvičňa  
- informačno-komunikačné centrum (knižnica - multimediálna učebňa): 1, 
vybavená: 21 notebookov, interaktívna tabuľa, projektor, fond školskej knižnice 
- priestory pre aktívne využitie voľného času, relaxáciu a spoločné činnosti: multimediálna 
učebňa, telocvičňa, posilňovňa, vonkajší fitnes, chodba školy, školský dvor 
- priestory pre hromadné stretávanie žiakov celej školy alebo tried, učiteľov, rodičov: veľká 
chodba školy, telocvičňa, školský dvor 
- priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (školský klub, krúžková a klubová činnosť): 
učebne roč. 1.-4., čitateľský kútik na chodbe, vonkajší fitnes 
- priestory pre prípravnú prácu učiteľa, jeho relaxáciu, priestory pre uloženie pomôcok: 
zborovňa (2 PC, tlačiareň, skener), kuchyňka školy (mikrovlná rúra, kávovar, chladnička, 
kútik na sedenie), posilňovňa, vonkajší fitnes 
- priestory pre vedenie školy a administratívnej pracovníčky: riaditelňa (3 PC, 3 tlačiareň, 2 
skenery, 3 telefóny) 
- priestory pre odkladanie odevov a obuvi: na veľkej chodbe pre každého žiaka skriňa  
- priestory pre hygienu žiakov a učiteľov: toalety pre mužov a žien  
- učebnice, didaktické pomôcky, ďalšie potreby a pomôcky uložené v 3 kabinetoch.  

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov normatívny rozpočet na rok 2017 spolu: 379.600 
EUR.  
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 650,00 EUR. 
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 
financovaných aktivít 4 736,00 EUR. 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 
osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít: 2,000 
EUR. 
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 
 Dopravné náklady žiakov: 6 785,00  EUR, príspevok na jazykové učebnice 0,00 EUR, 
príspevok na učebnice – prvouka 55,00 EUR, príspevok na LVK 2 250,00 EUR, príspevok na 
ŠvP 1 500,00 EUR, príspevok na asistenta učiteľa 6 024,00 EUR. 

§ 2. ods. 1 o 

 Úspechy a nedostatky 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie 
jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  
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Ciele vo výchovno-

vyučovacom 
procese 

Úlohy Spôsob akým sa cieľ 
sleduje Plnenie 

1. 

Zabezpečenie 
osvojenia si 
základných 
vedomostí a 

zručností, rozvoj 
osobnosti a 
poznávacích 

schopností žiakov 

dodržiavanie uč. plánov a osnov hospitačná činnosť uč.plány a osnovy 
boli dodržiavané 

efektívne využiť vyučovacie hodiny s 
dôrazom na uplatňovanie vlastnej tvorivosti 
spojenej s rozvíjaním poznávacích 
schopností 

hospitačná činnosť splnené - vo väčšine 
dominuje práca 
žiakov, dominuje 
práca na 
interaktívnej tabuli 

Uplatňovať vnútornú a podľa možnosti aj 
vonkajšiu diferenciáciu 

hospitačná činnosť- 
skupinová práca na hodine, 
rozdelenie žiakov do skupín 
podľa uč. plánov 

splnené 

Zabezpečiť úspechy v rôznych oblastiach 
vých.-vyučovacieho procesu 

hospitačná činnosť, 
vyhodnotenie 
vnútroškolských súťaží, 
podujatí, vyhodnotenie 
doučovacej činnosti školy, 
vyhodnotenie práce s 
talentami 

splnené 

Zabezpečiť úspechy v rôznych oblastiach 
vých.-vyučovacieho procesu. 

vyhodnotenie záujmovo-
vzdelávacej činnosti, 
hospitačná činnosť,  

splnené 

Vytvárať žiakom priestor na vlastnú tvorbu, 
na sebarealizáciu, prezentovať ich výsledky 

vyhodnotenie záujmovo-
vzdelávacej činnosti, 
hospitačná činnosť, 
vyhodnotenie 
vnútroškolských súťaží a 
výstav 

splnené 

Zúčastňovať sa na výchovných koncertoch, 
divadelných predstaveniach, viesť žiakov ku 
kultúrnemu správaniu.  

vyhodnotenie plánu 
mimovyučovacej činnosti 
školy, vyhodnotenie plánu 
práce triednych učiteľov, 
kontrola dodržiavania 
vnútorného poriadku školy  

splnené 

Príprava žiakov na prijímacie skúšky analýza rozmiestňovania 
žiakov 

Vyhovujúci stav 

príprava žiakov na Testovanie 9 analýza výsledkov  
Testovania 9 

výsledky 
vyhovujúce 

uskutočňovať vstupné a výstupné testy kontrola Plánu práce MZ a 
PK, javové analýzy testov  

vyhovujúce 
štandardom 

2. 

 Vytvorenie 
príjemnej 

atmosféry na 
škole, 

zabezpečenie 
telesného a 

psychického 
zdravia na škole 

Realizovať  efektívny a účinný vnútorný 
poriadok 

vyhodnotenie dodržiavania 
vnútorného poriadku školy, 
meranie spokojnosti žiakov a 
rodičov 

splnené 

Uplatňovať nedirektívny demokratický štýl 
riadenia vyučovania a humanistický prístup 
k hodnoteniu žiakov 

hospitačná činnosť, kontrola 
pedag. dokumentácie, 
žiackych prác, kontrola a 
vyhodnotenie plnenia plánu 
práce, kontrola zásad 
hodnotenia na škole 

Splnené  
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Vytvoriť vzťahy učiteľ-žiak, žiak-učiteľ, 
žiak-žiak na základe vzájomného 
rešpektovania, dôvery 

hospitačná činnosť, ankety, 
besedy, vyhodnotenie 
výchovných opatrení z 
dôvodu neslušného 
správania, sebahodnotenie 
učiteľa, mimovyučovacie 
aktivity  

splnené 

Uvádzať do činnosti humanistický 
hodnotiaci systém na škole. Nehodnotiť len 
výsledok učenia, hry, práce, ale hodnotiť aj 
vzťah detí k činnosti, ich chuť, prístup, 
zaujatosť, usilovnosť. 

hospitačná činnosť, kontrola 
plánu práce PK a MZ, 
realizácia vnútornej smernice  

splnené 

Zabezpečiť, aby sa žiaci mohli učiť 
v čistom, hygienickom a v estetickom 
prostredí. 

pravidelná kontrola areálu 
školy, kontrola práce 
upratovačiek, školníka 

splnené 

3. 

Rozvíjanie  
všestrannej 

komunikačnej 
schopnosti žiakov 

Zabezpečiť, aby si žiaci mohli osvojiť 
základy práce s počítačom 

Zvýšenie počtu hodín 
informatiky 

splnené 

Lepšie využívanie internetu vo všetkých 
predmetoch, služba email 

kontrola Plánu práce MZ a 
PK, hospitačná činnosť 

splnené 

Zvýšenú pozornosť venovať dvojjazyčnému 
vyučovaniu odbornej terminológie v 
prírodovedných predmetoch 

kontrola žiackych zošitov, 
hospitačná činnosť, testy a 
previerky 

splnené 

Posilnenie vyučovania cudzích jazykov - 
krúžková činnosť, delenie do skupín, nové a 
efektívne formy vyučovania 

uč. plány, hospitačná 
činnosť, kontrola a 
vyhodnotenie žiackych prác, 
 

čiastočne splnené, 
nekvalifikovaný 
ped.zamestnanec 

V záujme zvyšovania úrovne vyučovania 
slov. jazyka používať hravé a lákavé formy 
práce, delenie do skupín, zvýšenie 
efektívnosti vyučovania 

Plán práce MZ a PK, 
hospitačná činnosť, zvýšený 
počet hodín, zavedenie 
predmetu konverzácia vo 
všetkých ročníkoch 

splnené 

4. Enviromentálna 
výchova 

uplatňovať prierezové učebné osnovy 
envirom. výchovy 

kontrola pedagogickej 
dokumentácie 

splnené 

Organizovať prednášky, mimovyučovacie 
aktivity na tému: výstavy, súťaže, aktivity 

vyhodnotenie 
mimoškolských podujatí a 
aktivít 

splnené 

Zber druhotných surovín, Deň zeme – zber 
odpadu v dedine 

vyhodnotenie 
mimoškolských podujatí a 
aktivít 

splnené 

Starostlivosť o školský areál, obnova, 
starostlivosť a udržiavanie zelene 

kontrola učební, školského 
areálu 

splnené 

5. 

Výchova k 
prevencií 

drogových 
závislostí 

Protidrogová prevencia sa stane integrálnou 
súčasťou obsahu Ev, Nv, Ov, Pr a Ch 

kontrola pedagogickej 
dokumentácie 

splnené 

Organizovať Deň protidrogovej prevencie vyhodnotenie 
mimovyučovacích podujatí 

splnené 

Aktivity v pláne práce v akt.šk.roka  Plán práce MZ a PK, 
hospitačná činosť 

splnené 

6. 
Výchova k 

manželstvu a 
rodičovstvu 

Vnútroškolské aktivity: výstavy, súťaže na 
tému 

vyhodnotenie 
mimovyučovacích podujatí 

Splnené 

Je integrovanou súčasťou obsahu Ev, Nv, 
Ov, Pr a Prv 

kontrola pedagogickej 
dokumentácie 

splnené 

Ciele v materiálno-technickej oblasti Spôsob akým sa cieľ sleduje Plnenie 

1. 
Obnova a rekonštrukcia školského dvora, areálu 
školy Kontrola realizácie, rozpočtu splnené 

2. Rozšírenie vybavenia výpočtovej techniky 
kontrola rozpočtu a hospodárenia, 
kontrola učební 

Podľa koncepcie 
splnené 
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rozovojé projekty školy – vyhodnotenie 
účasti a úspešnosti 

4. Obnova športového ihriska kontrola rozpočtu a hospodárenia nesplnené 

5. Postupné obnovenie školského nábytku 
kontrola rozpočtu a hospodárenia, 
kontrola učební 

Výmena žiackeho 
nábytku podľa potreby 

6. 
Postupné obnovenie a modernizácia učebných 
pomôcok 

kontrola rozpočtu a hospodárenia, 
kontrola kabinetov, požiadavky 
učiteľov 

nákup nových 
pomôcok pre TV a – 1-
9. 

Ciele v koncepcii ľudských zdrojov Spôsob akým sa cieľ sleduje Plnenie 

1. Zabezpečiť odborný rast pedagógov 

vyhodnotenie porád, účasť na  
odborných a metodických podujatí, 
kariérový list pedagógov, účasť 
v programe Ďalšie vzdelávanie ped. 
zamestnancov 

Splnené podľa Plánu 
kontinuálneho 
vzdelávania 

3. 
Zvýšiť aktivitu pedagógov v oblasti rekvalifikácie, 
ďalšieho vzdelávania 

vyhodnotenie a sledovanie plánu 
ďalšieho vzdelávania čiastočne splnené 

 
 
 
n) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň 
výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o).   
 
SILNÉ STRÁNKY 

 odbornosť pedagogických zamestnancov 
 práca so žiakmi ŠVVP, so žiakmi 

s poruchami učenia 
 vysoká úroveň ovládania práce s PC 
 výborná pracovná atmosféra 
 vysoká úroveň práce s talentami 
 vysoká úroveň školských aktivít, podujatí 
 účasť školy vo verejnom živote obce 
 dobrý manažment školy 
 stály materiálno-technický rozvoj  
 výborné ukazovatele rozmiestňovania žiakov 
 estetické prostredie 

SLABÉ STRÁNKY 
 nedostatočná odbornosť vo vyučovaní 

niektorých predmetov (geografia, biológia, 
dejepis) 

 nedostatočná rozmanitosť vyučovacích 
metód a foriem 

 nedostatočná  úroveň kontrolnej činnosti  
MZ a PK 

 
 

PRÍLEŽITOSTI 
 zavádzanie nových metód a spôsobov 

vyučovania – alternatívna škola? 
 dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov 
 výborné podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných technológií 
 podpora zriaďovateľa 
 podpora rodičovského združenia 
 ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov na rozvoj kompetencií 
 spolupráca s pedagogicko – psychologickou 

poradňou 
 ďalšie vzdelávanie pedagógov 
 spolupráca so psychológom a špeciálnym 

pedagógom 

RIZIKÁ 
 nepriaznivý demografický vývoj 
 preťaženosť pedagogických zamestnancov 
 zvyšujúci počet žiakov s poruchami 

pozornosti, správania a učenia sa 
 zníženie počtu pedagogických pracovníkov 
 zvýšený počet žiakov zo sociálno-

znevýhodneného prostredia 
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Návrhy opatrení: 
Výchovno – vyučovací proces: 
 

- zlepšiť úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov, zaviesť prvky čítania s porozumením vo 
všetkých predmetoch 

- zlepšiť oblasť vnútroškolskej kontroly, plánovanie v riadení, odborná práca MZ a PK 
- podporovať so zabezpečením ďalšieho vzdelávania, kurzov, školení 
- skvalitniť výučbu cudzích jazykov /venovať pozornosť výučbe AJ/ 
-     systematicky pracovať s tematickými plánmi a so štandardami 
- vytvárať podmienky a príležitosti na sebahodnotenie práce žiaka, využívať rôzne 

formy a metódy hodnotenia žiakov 
-     naďalej podporovať rozvoj mimoškolskej činnosti žiakov 
- dbať na uvedomelú disciplínu žiakov 
- zabezpečiť plynulý proces integrácie žiakov 
- v ŠK využívať pestrejšie a zaujímavejšie formy a metódy výchovnej práce, dbať na 

zefektívnenie prípravy na vyučovanie,  
- Skvalitniť prácu MZ a PK  v oblasti plánovaní a realizovaní inovácií na škole 
- V všetkých  ročníkoch budeme zvýšenú pozornosť venovať čítaniu s porozumením. 

Zaviesť formy a metódy práce na rozvoj čitateľskej gramotnosti aj v prírodovedných 
predmetoch. 

- Zvýšenú pozornosť budeme venovať slaboprospievajúcim a neprospievajúcim žiakom, 
ich príprave na vyučovanie. Kontrolné testy zameriame na zisťovanie medzier vo 
vedomostiach žiakov a konkrétnym odporučeniam na spôsob ich odstránenia. Naďalej 
budeme venovať pozornosť slovnému hodnoteniu žiakov.   

 
Personálne zabezpečenie vyučovania: 
 

- naďalej udržať vhodnú aprobačnú skladbu učiteľov 
- získať rodičov a externých pracovníkov na mimoškolskú činnosť a prácu so žiakmi. 

 
Materiálno – technické vybavenie školy: 
 

- modernizovať učebné pomôcky podľa finančných možností školy 
- zlepšiť vzhľad školského parku a dvora školy (osadenie odpadkových košov a lavičiek 

v areáli školy,  úprava ihriska,  využívať výzvy a projekty  
- zlepšiť priestorové a materiálne vybavenie ŠK (ihrisko, spoločenské hry) 

 
Spolupráca s rodičmi : 
 

- zlepšiť spoluprácu s rodičmi problémových a integrovaných žiakov 
- zvýšiť záujem rodičov o dianie v škole 
- získať rodičov pre vedenie krúžkov a sponzorstvo 
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§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 
Anglický jazyk 20  1 Mgr. Renáta Dudeková 
Basketbal 16  1 Mgr. Anikó Cselédka 
Fitnes 9  1 Mgr. Anikó Cselédka 
Futbal 15  1 Mgr. Anikó Cselédka 
Maďarský jazyk 23  1 Mgr. Renáta Dudeková 
Matematika 5 15  1 Mgr. Csaba Geri 
Matematika 6 19  1 Mgr. Magdaléna Kádárová 
Matematika 9 19  1 Mgr. Magdaléna Kádárová 
Mažoretky 9  1 Monika Lévárdy 
Slovenský jazyk  9 19  1 Mgr. Valéria Fodorová 
Stolný tenis 6  1 Mgr. Anikó Cselédka 
ŠKD 1. skupina 20  1 Karolina Kunyik 
ŠKD 2. skupina 23  1 Monika Lévárdy 
Tanečný krúžok - Kisvirágok 15  1 Mgr. Ágnes Dolezsaiová 
Tanečný krúžok - Rozmaring 12  1 Mgr. Ágnes Dolezsaiová 
Výtvarno-umelecká činnosť 26  1 Mgr. Gizela Csepigová 

 

 

 

 

 

Záver 

Vypracovala: Mgr. Katarína Cziborová 

V Gbelciach, 3. augusta 2017 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 7.9.2017 
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