Základná škola Gergelya Czuczora
s vyučovacím jazykom maďarským

Czuczor Gergely Alapiskola
Ul. Gergelya Czuczora 10, Nové Zámky – Érsekújvár

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2018/2019

Vypracovali:
PaedDr. Priskin Zoltán
Mgr. Zoltán Péter
Mgr. Oľga Krošláková
Marta Baraová
Eva Fónodová

-

riaditeľ školy
zástupca riaditeľa pre 2. stupeň ZŠ
zástupca riaditeľa pre 1. stupeň ZŠ
účtovníčka / hospodárka školy
PaM / mzdárka
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Predkladá:
PaedDr. Zoltán Priskin
riaditeľ Základnej školy G.Czuczora s VJM, Nové Zámky

Prerokované:
Na pedagogickej rade dňa 24. 09. 2019
Pedagogická rada odporúča schváliť Koncepciu rozvoja Základnej školy G.Czuczora s VJM,
Nové Zámky

__________________________
PaedDr. Zoltán Priskin
riaditeľ školy

Rada školy odporúča schváliť Koncepciu rozvoja Základnej školy G.Czuczora s VJM, Nové
Zámky

__________________________
Mgr. Zsolt Ördögh
predseda rady školy

Stanovisko zriaďovateľa:
Mesto Nové Zámky
a) schvaľuje
b) schvaľuje s pripomienkami
c) neschvaľuje
Koncepciu rozvoja Základnej školy G.Czuczora s VJM, Nové Zámky
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1.
a) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
Zriaďovateľ školy: Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky
Škola

Adresa

Tel. č.

Základná škola
Gergelya Czuczora
s vyučovacím jazykom
maďarským – Czuczor
Gergely Alapiskola

Ul. G.
Czuczora 10,
Nové Zámky,
940 53

035
6401942

Vedúci zamestnanci

1.
2.
3.
4.
5.

Mgr. Monika Novák
Mgr. Zoltán Péter
Mgr. Oľga Krošláková
Zuzana Juhászová
Mgr. Beáta Kovácsová

Fax. č.

Internetová
adresa

035
www.czuczora.eu
6400260

funkcia

riaditeľka
zástupca pre 2. stupeň ZŠ
zástupca pre 1. stupeň ZŠ
vedúca ŠKD
vedúca ŠJ

Elektronick
á
adresa
skola@czuczora.eu,
skola.czuczora@gmail.com

Počet
členov rady
školy

Predseda
rady školy

Iné
poradné
orgány

11

Mgr. Zsolt
Ördögh

Metodické
orgány

Členovia rady školy
1. Mgr. Ördögh Zsolt
2. Ing. Kis Péter
3. Ing. Újhelyiová Zuzana
4. MUDr. Radvanská Eva
5. Mgr. Szolár Géhry Mónika
6. Mgr. Némethová Zuzana
7. Mgr. Kovácsová Beata
8. Ing. Pivoda Štefan
9. Ing. Nagy Péter
10. Ing. Török Jozef
11. Ing. Pavol Uhrin

-

rodič
rodič
rodič
rodič
učiteľka
učiteľka
nepedagogická pracovníčka
člen delegovaný zriaďovateľom/poslanec
člen delegovaný zriaďovateľom/poslanec
člen delegovaný zriaďovateľom/poslanec
člen delegovaný zriaďovateľom/poslanec

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2018/2019
Rada školy je poradným a kontrolným orgánom školskej samosprávy. Vyjadruje a presadzuje
verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov
školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje
sa k činnosti školy, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a ďalších inštitúcií resp.
orgánov školskej samosprávy z pohľadu školskej problematiky. Na svojich zasadnutiach riešila
otázky týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti, materiálno-technického vybavenia
a personálneho obsadenia školy.
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Rada školy v školskom roku 2018/2019 zasadala 6-krát. Prerokovala správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (podľa § 5 ods.7 písm. f) z. č. 596/2003 Z.
z.), vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy (podľa § 5 ods.7 písm.h) zákona č.
596/2003 Z. z.), ročný plánu kontinuálneho vzdelávania (podľa § 35 ods.8 z. č. 317/2009 Z. z.),
informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu v škole (podľa § 5 ods.7 písm. i) zákona č. 596/2003 Z. z.), štruktúru
kariérových pozícií v škole (podľa § 32 ods.3 zákona č. 317/2009 Z.z.), dodatky k školskému
vzdelávaciemu programu a výchovnému programu pre 1. a 2. stupeň (podľa § 5 ods.7 písm. c)
zákona č. 596/2003 Z. z.), ďalej správu o čerpaní rozpočtu školy, prijala stanovisko k finančným
pásmam na nákup potravín na jedlo resp. výšky mesačných príspevkov zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a venovala sa ďalším problémom, ktoré súvisia s
fungovaním školy. Rada školy má 11 členov, pričom 4 členovia zastupujú rodičov, 2 členovia sú
predstaviteľmi pedagogických zamestnancov školy, 1 člen zastupuje nepedagogických
zamestnancov školy a 4 členovia sú menovaní zriaďovateľom. V školskom roku 2018/2019
došlo k personálnym zmenám v rade školy z dôvodu odvolania doterajších zástupcov
delegovaných zriaďovateľom, v dôsledku čoho členovia - zástupcovia zriaďovateľa RNDr. Peter
Lénárt a Ing. Forró László ukončili svoje pôsobenie v rade školy. Do rady školy boli delegovaní
Ing. Štefan Pivoda, Ing. Pavol Uhrin a dvaja staronoví zástupcovia a to menovite Ing. Jozef
Török a Ing. Peter Nagy. V školskom roku 2018/2019 došlo zároveň k vykonávaniu
najpodstatnejšej kompetencie rady školy, ktorou je voľba riaditeľa školy, nakoľko
predchádzajúca riaditeľka školy Mgr. Monika Novák odišla z postu riaditeľky s účinnosťou k
01.03.2019. Rada školy na svojom 14. zasadnutí dňa 27.06.2019 v rámci výberového konania
zvolila za nového riaditeľa školy PaedDr. Zoltána Priskina.

Ďalšie poradné orgány riaditeľa školy
Metodické orgány školy sa v školskom. roku 2018/2019 aktívne podieľali na realizácií úloh
stratégie a koncepcie rozvoja školy. Ťažisko práce metodických orgánov spočíva v nasledovných
činnostiach:
 organizačno-riadiacej,
 odborno-metodickej,
 kontrolno-hodnotiacej,
 usmerňujúcej.
Zo strany vedenia školy bola pravidelná účasť na zasadnutiach predmetových komisií
a metodického združenia, kontrola materiálov a zápisníc.
Zoznam predmetových komisií a metodických združení:
Metodické orgány

Vedúci

MZ 1.stupňa

Mgr. Baloghová Zuzana

MZ školského klubu

Juhászová Zuzana

PK maďarského jazyka a literatúry

Liszka Eva

PK jazykov (SJSL, ANJ, NEJ)

Mgr. Čerňanová Andrea

PK chémia, biológia, geografia (CHE, BIO, GEG)

Mgr. Zelenaiová Judita

PK človek a spoločnosť (DEJ, OBN, VYV, VU, HUV, SP, THD)

Mgr. Szolár Géhry Monika

PK matematika a práca s informáciami, fyzika (MAT, INF, FYZ)

Zahoranová Judita

PK etickej výchova a náboženskej výchovy (ETV, NAV)

Melegová Mária

PK telesnej a športovej výchovy (TEV)

Mgr. Oros Attila
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Metodické orgány školy pracujú na základe ročného plánu činnosti, plánu zasadnutí. Vypracúvajú
a riadia výchovno-vzdelávací proces z hľadiska metodického. Vyhodnocujú a analyzujú výsledky za
predchádzajúce vzdelávacie obdobie, stanovujú ciele a úlohy, systém a formy vzdelávanie, kontroly a
hodnotenie práce žiakov. Spracúvajú podklady do ročného plánu práce, štvrťročne robia odpočet úloh –
ich plnenie, za klasifikačné obdobie spracúvajú analýzy, východiská a doporučenia pre Správu o VVČŠ.

Práca metodických orgánov školy (MO)
Počet realizovaných
Počet
MO

9

otvorených
hodín
pre rodičov

otvorených
hodín pre
iných učiteľov

hodín pre
praktikantov

metodicko-pedagogických dní aj pre
iné školy

1 deň:
2 hodiny
v každej
triede

390
2 hodiny

(hospitačná činnosť,
výstupová prax,
súvislá prax)

V rámci jarných metodických dní:
5 dní

➢ sme cvičnou školou pre UKF Nitra
➢ otvorené hodiny aj pre študentov Univerzity Selye J. v Komárne
➢ deň otvorených dverí pre rodičov našich žiakov, detí z MŠ a pre ich rodičov i pre kolegov
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b) ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV (K 30. 6. 2019)
ročník

trieda

Počet žiakov

Poč. žiakov so špec. vv potr.

Triedny/a učiteľ/ka

1.

1.A

18

2

Mgr.Agneša Krpelánová

1.

1.B

21

0

Mgr.Aneta Dékányová

2.

2.A

20

2

PaedDr.Salgóová Gabriela

2.

2.B

23

1

Mgr.Kováčová Sylvia

3.

3.A

20

1

Mgr.Kollárová Alžbeta

3.

3.B

21

2

Mgr.Štifnerová Ivett

4.

4.A

27

6

Mgr.Baloghová Zuzana

4.

4.B

26

1

Mgr.Kollár Tibor

Spolu 1 – 4.

8

176

15

5.

5.A

26

2

RNDr. Mojzes Ildiko

5.

5.B

25

3

Mgr. Pethes Emese

6.

6.A

20

3

Mgr.Čerňanová Andrea

6.

6.B

27

3

Mgr.Földyová Judita

7.

7.A

17

1

Mgr.Benyovszky Ágnes

7.

7.B

20

3

Mgr.Horváth Melinda

8.

8.A

20

4

Mgr.Horváth Enikő

8.

8.B

21

3

Mgr.Szolár Géhry Mónika

9.

9.A

21

2

Mgr.Fülöpová Judita

9.

9.B

19

2

Liszka Eva

Spolu 5 – 9.

10

216

26

SPOLU 1 – 9.

18

392

41

Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ






V priemere za 1 mesiac sa stravovalo: 207 žiakov
V priemere za mesiac na 1. stupni sa stravovalo: 107 žiakov
V priemere za mesiac na 2. stupni sa stravovalo: 100 žiakov
V priemere za mesiac sa stravovalo: 28 dospelých
V priemere za mesiac sa stravovalo: 71 dôchodcov
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Počet oddelení v ŠKD, počet žiakov v nich, vychovávateľka k 30. júnu 2019
oddelenie

Počet žiakov

triedy

vychovávateľka

1.

I.

1.A,2.A

18

Katalin Gondžala Kondiczová

2.

II.

2.B

23

Mihalovicsová Zuzana

3.

III.

3.B, 4.A

24

Adriana Mandák

4.

IV.

4.A,4.B

24

Zuzana Juhászová

5.

V.

1.B

17

Agneša Huszlicsková

SPOLU 5 oddelení

106

c) POČET BUDÚCICH PRVÁKOV A STREDOŠKOLÁKOV
Počet budúcich prvákov
Zapísaných do 1. ročníka k 30. 6.

Z nultého ročníka postupujú
do 1.ročníka

Z toho odkladov

58

15

0

Počet budúcich stredoškolákov
Žiaci z 9. ročníka
prihlásení

prijatí

40

39

žiaci z 5. ročníka na 8 r.
gymnázium
prihlásení
0

prijatí

Žiaci z nižších ročníkov
Ročník

0

prihlásení

8

Prijatí

1

1

Výsledky z preverovania piatakov TESTOVANIE 5
Maďarský jazyk a
literatúra

Matematika

Výsledok školy

59,8 %

59,4 %

Celoslovenský
priemer

51,4 %

59,3 %

Výsledky z preverovania deviatakov TESTOVANIE 9
Maďarský jazyk a
literatúra

Slovenský jazyk a
slovenská literatúra

Matematika

Výsledok školy

60,6 %

76,5 %

56,6 %

Celoslovenský priemer

58,2 %

63,1 %

63,1 %

Poznámka: Priemer klasifikácie predmetov z horeuvedených predmetov v 9. ročníku je porovneteľný
s výsledkami testovaní.
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d) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
Koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu a prehľad vymeškaných hodín –
ospravedlnených aj neospravedlnených - podľa ročníkov.
Ročník

Počet
žiakov

Prospeli

Neprospeli

Počet
vymeškaných
ospravedlnených hodín

Priemer
na žiaka

Počet
vymeškaných
neospravedlnených hodín

Priemer
na žiaka

1.

39

38

1

971

28

0

0

2.

43

43

0

829

22

0

0

3.

41

41

0

1077

32

0

0

4.

53

53

0

1317

30

0

0

5.

51

50

1

700

17

0

0

6.

47

47

0

804

20

0

0

7.

37

37

0

1115

32

0

0

8.

41

41

0

1633

40

60

1,5

9.

40

38

2

1401

40

53

1,3

Spolu

392

388

4

9847

29

12,5

0,3

Výchovné opatrenia na konci školského roka 2018/2019 podľa jednotlivých roč. a prehľad znížených
známok zo správania :
Ročník

Počet
žiakov

Pokarhanie
triednym
učiteľom

Pokarhanie
riaditeľom
školy

Znížená známka zo správania
2

3

4

Pochva
ly

1.

39

0

0

0

0

0

0

2.

43

0

0

0

0

0

1

3.

41

0

0

0

0

0

0

4.

53

0

0

0

0

0

0

5.

51

0

0

0

0

0

4

6.

47

0

0

0

0

0

0

7.

37

3

0

0

0

0

0

8.

41

0

1

0

0

0

1

9.

40

3

0

1

1

0

5

Spolu

392

6

1

1

1

0

11
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Ročníky 5 –9
- hodnotenie výchovných
predmetov

Ročníky 1 – 4
- počet tried (vrátane 1. ročníka), v ktorých je hodnotenie:
slovné -všetky
predmety

slovné - len
výchovné
predmety

Kombinovane
-slovne hodnotíme NV/EV

známkami

2
(1.ročníky)

0

6
(2-4.ročníky)

10
(5-9.ročníky)

Prospech žiakov na konci školského roka
Prospeli k 30.6.

Neprospeli
/opakujú ročník/

Neklasifikovaní
k 30.6.

Komisionálna skúška
/len opravná/

I.

175

0

0

1

II.

215

0

1

3

Za školu

390

0

1

4

Stupeň

Poznámka: Neklasifikovaní boli 7 žiaci 4. ročníka, ktorí majú udelené povolenie o štúdium mimo SR.

Individuálne sa vzdelávali
Trieda

Počet žiakov

dôvod

8.A

1

Zo zdravotných dôvodov na odp. detského lekára

1.A

1

Zo zdravotných dôvodov na odp. detského lekára

2 žiaci

SPOLU:

Schválené štúdium v zahraničí
trieda

Počet žiakov

dôvod

1.A

1

Absolvuje časť štúdia mimo Slovenska.

1.B

3

Absolvuje časť štúdia mimo Slovenska.

2.A

4

Absolvuje časť štúdia mimo Slovenska.

2.B

2

Absolvuje časť štúdia mimo Slovenska.

3.A

3

Absolvuje časť štúdia mimo Slovenska.

3.B

4

Absolvuje časť štúdia mimo Slovenska.

4.A

5

Absolvuje časť štúdia mimo Slovenska.

4.B

4

Absolvuje časť štúdia mimo Slovenska.

5.A

6

Absolvuje časť štúdia mimo Slovenska.
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5.B

4

Absolvuje časť štúdia mimo Slovenska.

6.A

3

Absolvuje časť štúdia mimo Slovenska.

6.B

3

Absolvuje časť štúdia mimo Slovenska.

7.A

1

Absolvuje časť štúdia mimo Slovenska.

7.B

1

Absolvuje časť štúdia mimo Slovenska

8.A

0

------------------------------------------------

8.B

0

------------------------------------------------

9.A

2

Absolvuje časť štúdia mimo Slovenska

9.B

3

Absolvuje časť štúdia mimo Slovenska.

SPOLU

49 žiakov

f) ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV (VARIANTOV)
(STAV K 30. 6. 2018)
Z toho počet tried
Počet tried
na škole

S klasickým
variantom

S rozšíreným vyučovaním
cudzích jazykov

So športovou
prípravou

S inými
variantami

Poznámka

18

18

-

-

-

-

g) ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV (PREPOČÍTANÝ STAV
K 30. 6. 2018)
Počet nepedagogických

Počet pedagogických

Z toho kvalifikovaných

v škole

v ŠJ

učiteľov

v ŠKD

učiteľov

v ŠKD

8,01

6,0

30,44

4,72

30,26

4,72

Celkový prepočítaný stav zamestnancov školy: 49,17
Asistent učiteľa - schválená dotácia z KŠÚ Nitra: 1 fyz. osoba započítaný do stavu ped. zamestnancov
Asistent učiteľa – financované z projektu „V ZŠ úspešnejší“: 2 fyz. osoby započítané do stavu ped.zam.
1 učiteľka vyučovala NJ na 0,18 úväzok – absolventka VŠ I. stupňa s jazykovou skúškou.
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Odbornosť vyučovania (v percentách) za školský rok 2018/2019
SPOLU
✓ na 1.stupni bola odbornosť vyučovania:
✓ na 2.stupni odbornosť podľa predmetov:

94,8 %
100,0 %
92,2 %

Mj

Sj

Aj

Nj

D

G

Ov

M

F

100

100

100

100

100

100

0

100

100

Ch

B

Tchv

Vv

Hv

Tv

Ev

Nv

I

100

100

0

0

100

100

0

100

100

h) ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV
Počet zapojených učiteľov na vzdelávaní
Zvyš. alebo dopl.
kval.

I.kvalif.- 3učitelia
II.kvalif. – 1 učiteľ

Kurzy IKT
v rámci
Infoveku

Kurz
ECDL

Externé vzdelávacie
aktivity

Interné vzdelávacie aktivity

-

-

20 učiteľov
( rozpis pod tabuľkou)

25 učiteľov
( rozpis pod tabuľkou)

Externé vzdelávacie aktivity
 „Prvky zážitkovej pedagogiky vo vyučovacom procese primárneho vzdelávania a v ŠKD na
základných školách s vyučovacím jazykom maďarským” (5 dní ) MPC – Komárno / lektor:
Pálinkáš Mária
1
ped.
 „Šťastná hodina, šťastná škola“ - Galanta / lektor: Németh Andrea
1 ped.
 Stretnutie vedúcich škôl – Patince /lektor: Birizló Szabó Irén – pszichoterapeuta 1 ped.
 Matematika, Hejnýho metóda - Bratislava / lektor : R.Haláková
1 ped
 Give Me Five! - Bratislava /lektor: Donna Shaw /Španielsko
1 ped
 Interaktívna hodina anglického jazyka - Tvrdošovce
1 ped
 Začlenení žiaci na vyučovaní, alebo ako začlenňovať – Gbelce /lektor:Melecski Júlia,
Zács Olga
1 ped
 XXVIII. Letná univerzita Móra Jókaiho –Komárno:
„Inovatívna výučba telesnej výchovy na I.stupni ZŠ / lektor: Dobay Beáta
1 ped
 XXIV. Komároňanské pedagogické dni :
Poliuniversum vo vzdelávaní na školách
1 ped
 Akú podporu majú dostať talentovaní žiaci? – Komárno / lektor: Bajor Péter
2 ped
 Metodický deň Univerzity v Debrecíne na UKF v Nitre
2 ped
 Erasmus – PUSE program – Špnielsko, Pamplona
2 ped
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 Metodický deň pre učiteľov chémie – UJS, Komárno
 Krajské letné aktivity katechétov

2 ped
1 ped
1 ped
1 ped
1 ped

 Dni vedy, Kolárovo
 Deň DNS, genetická a molekulárna biológia, UK, Bratislava
 Atestačné minimum, MPC Komárno
SPOLU NA EXTERNÝCH VZDEL.:

20 učiteľov

Interné vzdelávacie aktivity
V rámci XXVI. Pedagogických odborných dní:
 Digitálna pedagogika –lektor: Prievara Tibor
 Extrémizmus v rodinách a v škole –lektor: Farkas Zsolt
 Hravá hodina anglického jazyka v 3.roč. –lektor: Zuzana Némethová
 Alternatívna hodina literatúry v 2.ročníku – lektor: Nyulász Péter
 Netradičná hodina literatúry v 6.ročníku – lektor: Majoros Nóra
 Knižnica v knižnici – lektor: Kovačic Gizella
 Prezentačná prednáška vydavateľstva Móra Könyvkiadó
 Erasmus – PUSE program –Nové Zámky
SPOLU NA INTERNÝCH:

i) ÚDAJE
O AKTIVITÁCH
VEREJNOSTI
Počet nepovinných
predmetov
v týždni

Počet záujmových
krúžkov
na škole

0

34

6 ped
5 ped
2 ped
2 ped
4 ped
5 ped
2 ped
3 ped
25 učiteľov

A PREZENTÁCII

ŠKOLY

NA

Aktivity pre rodičovskú verejnosť

Detská olympiáda, Aerobic pre rodičov s deťmi,
Tancujme spolu folklórne tance,
Ples rodičov a učiteľov školy,
Deň matiek, Deň otvorených dverí,
Vianočná oslava, Hrajme sa spolu
Odovzdávanie cien najúspešnejším žiakom školy
Juniáles

Úspechy v súťažiach – počet umiestnení do 3. miesta
V mestských
súťažiach

V okresnom kole

V krajskom kole

V celoslovenskom kole

1.m

2.m

3.m

1.m

2.m

3.m

1.m

2.m

3.m

1.m

2.m

3.m

Uznanie,
ocenenie

0

0

0

6
+
10
zlaté
p.

3
+
18
strieb
p.

5
+
4
bron
p.

2
+
4
zlaté
p.

3
+
2
strieb
p.

0
+
1
bron
p.

11

8
+
1
striebp
.

2

0
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Ako základná škola s VJM sme sa zapojili nielen do súťaží vyhlásených MŠ SR, ale aj do súťaží
organizovaných Maďarskou republikou a maďarskými inštitúciami na Slovensku.
Názov súťaže

miesto

kolo

Hevesy György chemická súťaž 7.roč.

3.

celoslovenské

Katedra literárna súťaž

2.

celoslovenské

Katedra literárna súťaž

2.

celoslovenské

Katedra literárna súťaž

2.

celoslovenské

Katedra literárna súťaž

2.

celoslovenské

Katedra literárna súťaž

2.

celoslovenské

Katedra literárna súťaž

2.

celoslovenské

Korešpondenčná súťaž MAKSÍK, MAKS-matem.

1.

celoslovenské

Korešpondenčná súťaž MAKSÍK, MAKS-matem.

1.

celoslovenské

Korešpondenčná súťaž MAKSÍK, MAKS-matem.

1.

celoslovenské

Korešpondenčná súťaž MAKSÍK, MAKS-matem.

1.

celoslovenské

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

1.

celoslovenské

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

2.

celoslovenské

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

bronzové pás.

celoslovenské

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

zlaté pásmo

celoslovenské

Súťaž v rúnovom písme

1.

celoslovenské

Súťaž v rúnovom písme

1.

celoslovenské

Súťaž v rúnovom písme

2.

celoslovenské

Súťaž v rúnovom písme

3.

celoslovenské

strieborné p.

celoslovenské

Súťaž v speve Reformátska obec

Tel.: 035/640 19 42, e-mail: skola.czuczora@gmail.com, www.czuczora.eu,
IČO: 36110752 DIČ: 2021549332
Adresa školy: Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským – Czuczor Gergely
Alapiskola, Ul. Gergelya Czuczora 10, 940 53 Nové Zámky - Érsekújvár
13/27

Súťaž v speve Reformátska obec

zlaté pásmo

celoslovenské

Súťaž v speve Reformátska obec

zlaté pásmo

celoslovenské

Zrínyi Ilona matematická súťaž

1.

celoslovenské

Zrínyi Ilona matematická súťaž

1.

celoslovenské

Zrínyi Ilona matematická súťaž

1.

celoslovenské

Zrínyi Ilona matematická súťaž

1.

celoslovenské

Pekná maďarská reč - 1. kategória

1.

krajské

Pekná maďarská reč - 2. kategória

1.

krajské

Atletické preteky

2.

krajské

Olympiáda v nemeckom jazyku

2.

krajské

Poznaj slovenskú reč - 2.kategória

2.

krajské

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

bronzové pás.

krajské

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

strieborné p.

krajské

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

strieborné p.

krajské

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

zlaté pásmo

krajské

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

zlaté pásmo

krajské

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

zlaté pásmo

krajské

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

zlaté pásmo

krajské

Súťaž v rúnovom písme

1.

medzinárodné

Súťaž v rúnovom písme

1.

medzinárodné

Súťaž v rúnovom písme

2.

medzinárodné

Súťaž v rúnovom písme

3.

medzinárodné

Verőfény festival básne

1.

medzinárodné

Verőfény festival básne

1.

medzinárodné

Pekná maďarská reč - 1. kategória

1.

okresné

Pekná maďarská reč - 1. kategória

2.

okresné

Pekná maďarská reč - 2. kategória

1.

okresné

Pekná maďarská reč - 2. kategória

2.

okresné
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Atletické preteky

1.

okresné

Atletické preteky

3.

okresné

Dobré slovo 4. kategória

1.

okresné

Dobré slovo 4. kategória

2.

okresné

Dobré slovo 4. kategória

3.

okresné

Matematická olympiáda

3.

okresné

Olympiáda v nemeckom jazyku

1.

okresné

Poznaj slovenskú reč - 1.kategória

3.

okresné

Poznaj slovenskú reč - 2.kategória

1.

okresné

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

bronzové pás.

okresné

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

bronzové pás.

okresné

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

strieborné p.

okresné

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

strieborné p.

okresné

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

strieborné p.

okresné

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

zlaté pásmo

okresné

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

zlaté pásmo

okresné

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

zlaté pásmo

okresné

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

zlaté pásmo

okresné

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

zlaté pásmo

okresné

Prednes poézie a prózy Tompa Mihály

zlaté pásmo

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

bronzové pás.

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

bronzové pás.

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

strieborné p.

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

strieborné p.

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

strieborné p.

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

strieborné p.

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

strieborné p.

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

strieborné p.

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

strieborné p.

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

strieborné p.

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

strieborné p.

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

strieborné p.

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

strieborné p.

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

strieborné p.

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

strieborné p.

okresné
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Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

strieborné p.

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

strieborné p.

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

zlaté pásmo

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

zlaté pásmo

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

zlaté pásmo

okresné

Súťaž v speve maďarských ľudových piesní

zlaté pásmo

okresné

Recitačná súťaž Kaszás Attila

1.

regionálne

Regionálna súťaž v anglickom jazyku

strieborné p.

regionálne

Súťaž v rúnovom písme

zlaté pásmo

regionálne

j) ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ
Podporované
z fondov EÚ
ERASMUS + PUSE
12 212,00 €

celoslovenské

mestské
Kultúrne činnosti školy
Športové činnosti školy
2 000,00 €

V rámci trojročného medzinárodného projektu ERASMUS+ „PUSE-Poly-Universe in School
Education” zúčastnení partneri (Fínsko, Španielsko, Maďarsko a Slovensko) hľadali možnosti
na využitie sady geometrickej stavebnice POLIUNIVERZUM vo vyučovacom procese. Nápady
a skúsenosti učiteľov matematiky zo štyroch štátov boli vydané vo forme príručky, ktorá
obsahuje úlohy a ich riešenia, ako aj metodické odporúčenia pre žiakov 1-12. ročníka.
Na mestských projektoch sme v školskom roku 2018/2019 získali 2 000,- EUR. Finančné
prostriedky boli využité na organizovanie nasledovných kultúrnych a športových podujatí pre
žiakov školy:
✓ Hrajme sa spolu
✓ Juniáles pre rodiny
✓ Projektový týždeň Renesancia
✓ Detská športová olympiáda
✓ Športový tábor pre deti
Združenie rodičov pri škole úspešne podalo žiadosť pod názvom „Hviezdoslavové
hviezdičky” na NSK a získalo finančné prostriedky na letný turistický tábor v hodnote
1 100,- €.
Ďalšie úspešné projekty:
Rákóczi Szövetség – Podpora prváčikov – 10 000 Ft/prvák
Bethlen Gábor Alap – Podpora žiackych aktivít, učebné pomôcky pre žiakov
Bethlen Gábor Alap – Hagyományőrzés a Czuczorban – 150 000 Ft
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k) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE
Závery z inšpekčnej činnosti:
V školskom roku 2018/2019 na našej škole nebola vykonaná inšpekčná kontrola.

l) ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO – TECHNICKÝCH
PODMIENKACH ŠKOLY
Vybavenie informačno – komunikačnými technológiami
Počet počítačov využívaných
Počet
odborných
učební
výp.tech.

2

v
Pre prácu
učebniach
učiteľov
žiakmi

35

6

v admin.
a v riad.
školy

6

Iné technické zariadenia v
škole
projektor - 6
interaktívna tabuľa – 5
reprodukt. súprava - 2
tlačiarne – 5
skener – 3
kopírka – 2
videoprehrávač – 1
televízor – 1
DVD prehrávač – 1
CD prehrávač – 1
prenosné CD prehrávače 12
digitálny fotoaparát – 3
kamera – 1
notebook – 12
PC - 23
tablet - 20
ozvučovacie zariadenie -1

Odborné učebne pre vyučovanie
predmetov:
učebne pre slov.jaz. - 1
učebne pre cudz.jaz. - 3
školská knižnica s prístupom
na internet - 1
telocvičňa - 2
učebňa výtv.výchovy - 1
interaktívna učebňa - 1,
školská dielňa - 1
učebňa hudob.vých. – 1
učebňa informatiky - 2
prírodovedné laboratórium - 2
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Materiálno – technický stav
Žiacka a učiteľská knižnica
 je podľa možnosti doplnená zaujímavými knižnými novinkami
 každý rok dostávame od rodičov, bývalých študentov knižné dary v rámci akcie „Darujte
knihu školskej knižnici“.
 v knižnici sme vytvorili čitateľskú miestnosť s prístupom na internet
 učiteľka s aprobáciou školského knihovníka zabezpečuje nielen vypožičiavanie kníh, ale
organizuje besedy so spisovateľmi a rôzne akcie v obnovenej knižnici
 úzko spolupracujeme s miestnou Knižnicou Antona Bernoláka a Knižnicou Gergelya
Czuczora v Andovciach
 knižnica je otvorená 2-krát do týždňa nielen pre žiakov a pedagógov, ale i pre rodičov školy
Fond učebníc:
 je priebežne aktualizovaný, zásobenie školy s učebnicami je takmer vyhovujúca.
MŠVVaŠ SR pridelilo príspevok na učebnice „Környezetismeret“ pre 2.ročník.
Učebné pomôcky
 kabinety treba doplniť o moderné učebné pomôcky, hlavne kabinety maďarského
a slovenského jazyka a kabinety cudzích jazykov.
 špeciálne učebne treba doplniť o ďalšie moderné učebné pomôcky
Prírodovedná učebňa
 vďaka úspešnému projektu od Bethlen Gábor Alap MR sme obdržali dotáciu v hodnote
25 558,29 € na nové prírodovedné laboratórium. Zriaďovateľ prispel na údržbu učebne
sumou 6 700,- € (výmena podlahy, vodoinštalačné práce, maľovanie). Pedagogickí
zamestnanci majú možnosť na praktické znázornenie učiva prírodovedných predmetov s
pomocou moderných učebných pomôcok (biológie, fyziky a chémie).
Študovňa
V priebehu školského roka z vlastných finančných prostriedkov bola vybudovaná študovňa
pre dochádzajúcich žiakov. Počet dochádzajúcich žiakov sa ročne pohybuje okolo 100 (cca 27 %
z celkového počtu), z toho v školskom roku 2018/2019 42 žiakov malo nárok na preplatenie
dopravného. Študovňu vytvorenú pre dochádzajúcich žiakov, využívajú žiaci čakajúci na
autobusové spoje pod pedagogickým dozorom.
Didaktická a výpočtová technika
 je na dobrej úrovni a efektívne sa využíva vo vyučovacom procese
 pre žiakov sú prístupné 2 počítačové učebne i po vyučovaní vo voľnom čase
 škola má 1 interaktívnu učebňu, ktorú využívajú učitelia na vyučovanie všetkých predmetov
podľa harmonogramu
Interiér a exteriér školskej budovy
Z rozpočtových prostriedkov sa uskutočnili hlavne nasledovné údržbárske práce:
 oprava a výmena časti kanalizácie v suteréne školy
 elektroinštalačné práce
 oprava oplotenia školy
 oprava vodovodného zariadenia
 oprava okien
 pokračovali sme vo vnútornej i vonkajšej úprave školského prostredia
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V súčasnosti je budova takmer na 100 % využitá. Škola nemá vlastné športové ihrisko, rozmery
areálu školy sú malé na vytvorenie kvalitného športového ihriska (navštevujeme areál štadiónu
Gancznera, multifunkčné športové ihrisko používajú aj športové triedy iných škôl). V školskom
roku 2019/2020 už budú vylepšené podmienky na športovanie, lebo cez letné prázdniny viac ako
štyridsaťročná bežecká dráha nachádzajúca sa v areály školy bola zrekonštruovaná. Zriaďovateľ
- Mesto Nové Zámky vďaka úspešnému projektu financoval väčšiu časť výdavkov spojených
s rekonštrukciou. Svojimi finančnými prostriedkami prispeli aj Združenie maďarských rodičov
na Slovensku pri ZŠ G.Czuczora a Občianske združenie Deťom XXI. Storočia.
Nevýhodou školskej budovy je chýbajúca veľká spoločenská miestnosť - súťaže, (regionálne aj
okresné) sa uskutočňujú v školskom klube a v učebni cudzích jazykov, ktoré vzhľadom na
charakter akcií sú rozmerovo nepostačujúce. V minulom školskom roku sme organizovali 5
súťaží regionálneho charakteru na základe zmluvy s Obvodným úradom v Nitre (predmetové
olympiády 5-krát a okresnú súťaž Pekná maďarská reč).
V spolupráci a pomocou zriaďovateľa sme riešili:
 havarijný stav v ŠJ – bolo zakúpené VKZ v hodnote 5 282,- €
 havarijný stav strechy (zriaďovateľ má poistenú školskú budovu).
Vzhľadom na výšku rozpočtových prostriedkov pridelené škole, väčšie údržbárske práce
nevieme uskutočniť. Problémy riešime po častiach.
Odborné učebne a priestory na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
Škola disponuje s nasledovnými miestnosťami:
kmeňové učebne

18

školská dielňa

1

multimediálna učebňa

1

odborné učebne informatiky

2

jazykové učebňe na delené hodiny SJ, AJ

4

učebňa výtvarnej výchovy

1

miestnosti pre ŠKD

3

prírodovedná učebňa

2

študovňa

1

telocvičňa veľká, malá

2

Spolu

35
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Ostatné využívané miestnosti:

zborovne pre pedagógov

2

riaditeľňa / kancelária zástupcov RŠ

2

sekretariát

1

kancelária vedúceho THP

1

miestnosť pre vychovávateľky

1

miestnosť pre PaM

1

miestnosť pre hospodárku

1

klubovňa pre súťaže a prednášky

1

školská knižnica

1

šatne pre žiakov (TEV)

2

jedáleň, kuchyňa, sklady

5

kabinety/chemický, fyzický, zemepisný,..../

10

sociálne miestnosti pre žiakov

12

sociálne miestnosti pre učiteľov

8

archív

1

dielňa školníka/údržbára

1

Spolu

50
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m) ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO
– VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY
Výchovno-vzdelávacia činnosť školy je zabezpečená prostredníctvom normatívu zo
štátneho rozpočtu. Činnosť ŠJ a ŠKD je financovaná priamo z rozpočtu zriaďovateľa
a z vlastných príjmov (finančné prostriedky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s pobytom žiaka v ŠKD sme využívali na nákup pomôcok pre žiakov, ďalej na prevádzkové
náklady a údržbu učební, určené pre ŠKD). Prostriedky získané prostredníctvom vzdelávacích
poukazov sme použili na odmeňovanie zamestnancov zabezpečujúcich krúžkovú činnosť a na
nákup materiálu pre ich činnosť krúžkov. V rámci možnosti rozpočtu sme doplnili kabinety
o učebné pomôcky.
Dotácie zo štátneho
rozpočtu

805 744,- EUR
/prepočítaný na školský
rok 2018/2019/

Príspevky na
čiastočnú úhradu
nákladov /ŠKD/

Prostriedky
prijaté za
vzdelávacie
poukazy

Prostriedky získané
od rodičov alebo
zákonných
zástupcov

Iné finančné
prostriedky
získané podľa
osobitných
predpisov

13 014,- EUR

10 817,-

0

25 848,75

n) CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE
ROZVOJA
ŠKOLY
NA
PRÍSLUŠNÝ
ŠKOLSKÝ
ROK
A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA

Výchova a vzdelávanie
✓ Vo výchovno-vzdelávacom procese sme sa zamerali na projektové vyučovanie a využívanie
kooperatívnych techník.
✓ Anglický jazyk sme začali vyučovať už od 1. ročníka základnej školy na základe možností
RUPv rámci disponibilných hodín.
✓ Vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sme sa zamerali na rozvoj schopnosti,
používali sme a rozvíjali matematické myslenie na riešenie rôznych problémov.
✓ Na hodinách matematiky sme začali využívali metódu Hejného.
✓ Podporili sme holandský model diferenciácie CED, ktorý realizujeme vo všetkých ročníkoch a
triedach prvého stupňa z predmetov: matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra a
maďarský jazyk.
✓ Využívali sme školskú knižnicu ako centrum rozvoja čitateľskej gramotnosti.
✓ Zaviedli sme popoludnia: Hravo po anglicky s cieľom lepšieho osvojenia cudzieho jazyka.
✓ Zabezpečili sme lektora na vyučovanie cudzieho jazyka v spolupráci s Gymnáziom Petra Pazmáňa
v Nových Zámkoch počas letných prázdnin.
✓ Sledovali sme, zistiťovali a odstránili prejavy šikanovania. Získavali sme informácie od žiakov
pomocou dotazníkov.
✓ Zabezpečili sme prítomnosť pedagogických asistentov na škole.
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✓ Účinne sme využívali moderné prostriedky na vyučovacích hodinách: interaktívna tabuľa, tablet,
PC.
✓ Organizovať zber druhotných surovín (nielen papiera) a zabezpečili sme separovanie odpadu.
✓ Spolupracovali sme so zahraničnou školou. Vytvorili sme cezhraničnú spoluprácu so školou
partnerského mesta zriaďovateľa (Fonyód) a inými školami, zapojili sme sa do projektu E-Twinig.
✓ Zapojili sme sa do Erazmus projektu so školami v zahraničí (Poliuniverzum).
✓ Spolupracujeme s organizáciou Tandem, zúčastnili sme sa na študijnom pobyte v Anglicku
(Cheltenham) a oboznámili sme sa s metódou CAPS.
✓ Získali sme dotáciu na voľnočasové aktivity od VÚC.
✓ Rôznymi mimovyučovacími aktivitami sme rozvíjali telesnú a športovú zdatnosť žiakov a venovali
sme pozornosť výchove zameranej na zdravý životný štýl.
✓ Podporovali sme športové a pohybové činnosti žiakov a vytvorili sme vhodné podmienky na
športovanie: organizovali sme ďalší ročník detskej školskej olympiády, zabezpečili sme rôzne
športové krúžky pre žiakov, organizovali sme športový letný tábor, turistický tábor, plavecký
výcvik a lyžiarsky výcvik a spoločné športové popoludnia s rodičmi: Cvičme spolu!
✓ Náš detský spevácky zbor pravidelne vystupuje na kultúrnych udalostiach.
✓ Podporili sme regionálne ľudové tradície vo výchovno-vzdelávacom procese a posilnili identitu
žiakov pomocou nasledovných úloh: priblížili sme žiakom miestne zvyky, tradície, významných
umelcov, občanov, organizovali sme tradičné dielne pre rodiny a stretnutie s dôchodcami školy.
✓ Zabezpečili sme podmienky na rozvíjanie schopností žiakov v oblasti počítačovej gramotnosti,
práce s informačnými komunikačnými technológiami: vytvorili sme každému žiakovi a pedagógovi
školy účet na www.zborovna.sk.
✓ Zabezpečili sme podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov: podporovali sme prácu tanečných a
literárnych súborov, bábkarov a malého javiska, učitelia na vysokej úrovni pripravovali nadaných
žiakov na vedomostné a športové súťaže, ponúkali sme žiakom lukratívne záujmové útvary,
umožnili sme aj externým záujemcom otvorenie záujmových útvarov na škole.
✓ Zabezpečili sme podmienky pre vzdelávanie handicapovaných žiakov: na základe žiadosti rodiča a
posúdenia odborníka sme umožnili integráciu žiakov.

Personálne podmienky
Výchova a vzdelávanie sú personálne zabezpečené väčšinou kvalifikovanými pedagógmi. Na prvom
stupni každý učiteľ bol kvalifikovaný. Na druhom stupni sme vyučovali nekvalifikovane niektoré
vyučovacie predmety: svet práce, technika, výtvarná výchova, občianská náuka.
✓ Zabezpečili sme kvalifikované vyučovanie predmetov informatika, matematika a fyzika v plnom
rozsahu aj na 2.stupni.
✓ Podporili sme: zvyšovanie odbornosti pedagogických pracovníkov, osvojenie si nových tvorivých
metód vyučovania, získanie I. a II. kvalifikačnej skúšky .
✓ Zúčastnili sme sa na metodických podujatiach a súťažiach organizovaných počas školského roka i
cez letné prázdniny.
✓ Organizovali sme ďalší ročník Jarných metodických dní (oslovili sme kolegov aj mimo nášho
okresu).
✓ Naďalej sme plnili projekt uvádzajúcich učiteľov pre poslucháčov UKF Nitra.
✓ Organizovali sme tréningy pre celý kolektív na riešenie konfliktov a zvládanie stresových situácií
a vyučovania s kooperatívnymi technikami. Budovali sme kvalitné medziľudské vzťahy,
prehlbovali ich organizovaním spoločenských aktivít a teambuildingov.
✓ Organizovali sme dvojdňové stretnutie a školenie riaditeľov ZŠ s VJM z novozámockého okresu.
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Materiálno - technické podmienky
✓ Pravidelne sme dokupovali kvalitné školské pomôcky pre výučbu jednotlivých predmetov.
✓ Skvalitnili sme materiálne a prevádzkové podmienky v školskej kuchyni: zakúpili sme nové
pracovné stroje.
✓ Vykonali sme najpotrebnejšie úpravy na budove školy z vlastného rozpočtu.
✓ Pokračovali sme vo vnútornej i vonkajšej úprave školského prostredia.
✓ Získali sme finančné prostriedky pomocou Občianskeho združenia Ďeťom XXI.storočia (2% daní z
príjmu fyzických a právnických osôb).
✓ Poskytli sme záujemcom na prenájom voľné učebne a telocvičňu mimo vyučovania.
✓ Vytvorili sme prírodovednú učebňu na vyučovanie predmetov: chémia – biológia - fyzika.
✓ Umožnili sme separovanie odpadu (zabezpečili sme nádoby na separovaný odpad na každej chodbe
školy).
✓ Začali sme prípravou realizácie rekonštrukcie bežeckej dráhy, naďalej hľadáme fnančné možnosti
na ukončenie.
✓ Pravidelne sme sledovali a riešili opravu strechy podľa finančných možností.
✓ Pokračovali sme vo vnútornej i vonkajšej úprave školského prostredia.

Partnerské vzťahy a prezentácia školy na verejnosti
✓ Zabezpečili sme darčekové predmety s logom školy.
✓ Organizovali sme otvorný deň pre verejnosť v každom ročníku.
✓ Umožnili sme prístup k internetu po vyučovaní a využívanie služby školskej knižnice žiakom
a rodičom.
✓ Motivovali sme učiteľov, aby využívali stránku www.zborovna.sk, ktorá podporuje informovanosť
rodičov a vzájomnú komunikáciu s rodičmi, zadanie domácej úlohy chýbajúcim žiakom.
✓ Inovovali sme Školský poriadok.
✓ Umožnili sme prenájom telocvične a učební záujemcom.
✓ Organizovali sme okresné, krajské a celoslovenské kolá súťaží na základe poverenia KŠÚ v Nitre.
✓ Organizovali sme víkendové rodinné podujatia (Juniáles, Hrajme sa spolu).
✓ Organizovali sme prednášky, galaprogramy pre rodičov: benefičný galaprogram Czuczorosok, itt a
helyetek!, Školský ples, ...
✓ Podielali sme sa na rozvoji vzdelanostnej úrovne a kultúrnej úrovne obyvateľov mesta.
✓ Sústavne sme zviditeľňovali školu: aktualizovali sme webovú stránku školy.
✓ Štvrťročne sme vydali školský časopis Krétapor a pred Zápisom informačnú knižku pre rodičov
(Iskolahívogató).
✓ Propagovali sme všetky aktivity v miestnych, regionálnych a celoslovenských médiach.
✓ Publikovali sme v pedagogickom časopise Katedra, Új Szó a v Castrum Novum.
✓ Spolupracovali sme s Televíziou Nové Zámky, STV2 (maďarský magazín) a Pátria Rádió.
✓ Spolupracovali sme so zriaďovateľom, školskými zariadeniami, rodičovským združením,
knižnicou, skautským zborom, kultúrnymi inštitúciami, zväzom maďarských pedagógov, UKF
Nitra, Mestskou políciou, Múzeom Jána Thaina.
✓ Rodičom sme poskytovali poradenskú činnosť (konzultácie so psychológom, špeciálnym
pedagógom a s logopédom).
✓ Zabezpečili sme pravidelné konzultačné dni, triedne aktivity pre rodiny.
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o) OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY
A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY A TREBA ÚROVEŇ
VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ZLEPŠIŤ VRÁTANE NÁVRHOV
A OPATRENÍ
SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pozitívne vzťahy: učiteľ – žiak - rodič
Prístup k deťom a príjemná atmosféra
Zachovanie tradícií
Starostlivosť o nadaných žiakov a príprava žiakov na súťaže
Práca s integrovanými žiakmi /spolupráca s odborníkmi a prítomnosť špeciálneho pedagóga,
asistenta a školského psychológa na škole /
Nižší (stredný) počet žiakov v triede (možnosť individuálneho venovania sa)
Výchovná činnosť školy
Vysoká odbornosť vyučovania
Vypracovaný jednotný systém hodnotenia žiakov
Široký výber mimovyučovacej činnosti a záujmovej činnosti
Projektové aktivity školy a realizácia niekoľkých projektov – Projektový deň
Záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie pedagógov – jarné a jesenné metodické dni pre interných
a externých pedagógov
Estetika školského prostredia – oddychový kútik, altánky, detské ihrisko, zrekonštruovaná budova
školy
Aktivity na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov – 2% z dane príjmov, projekty
Dobre vybudovaný vonkajší informačný systém /aktualizovaná webstránka školy, informovanie
médií/

SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY – ako sme riešili:
✓ Nedostatočná finančná motivácia pedagógov:
umožnili sme učiteľom absolvovať rôzne kurzy, školenia a tým získať kredity.
✓ Chýbajúci stabilný asistent učiteľa pri práci so začlenenými žiakmi:
získali sme nenávratný finančný príspevok na prijatie 2 asistentov a 1 špeciálneho pedagóga od
septembra 2018. Projekt trvá počas troch školských rokov.
✓ Možnosti športovania pre žiakov:
rozšírili sme výber športových krúžkov, častejšie organizujeme športové aktivity mimo vyučovania,
zapájame sa do rôznych športových súťaží.
✓ Nevyhovujúce športoviská v areáli školy:
čiastočne vyriešený problém: vytvorili sme posilovňu pre starších žiakov, vykonali sme
rekonštrukciu malej telocvične.
✓ Vybavenie a modernizácia učební:
vytvorili sme prírodovednú učebňu na vyučovanie predmetov Ch, B, F /Získali sme financie od
Nadácie Bethlen Gábor. Vytvorenie učebne finančne podporilo aj mesto Nové Zámky/.
✓ Vek školskej budovy:
budova je po rekonštrukcii, ale má vysoké prevádzkové náklady a náklady na údržbu.
✓ Výuka anglického jazyka:
získali sme lektora zo zahraničia, ktorý asistoval na hodinách cudzích jazykov a zamestnali sme
nového učiteľa AJ, zaviedli sme popoludňajšie aktivity v anglickom jazyku, od školského roku
2017/18 vyučujeme anglický jazyk povinne už od 1.ročníka, umožnili sme žiakom navštevovať
krúžky anglického jazyka na 1. a 2.stupni.
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2.
a) PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
V ŠKOLE
Organizačná štruktúra ZŠ je podrobne spracovaná v organizačnom poriadku, školskom
poriadku tak, že umožňovala plynulú, efektívnu prevádzku a primerané podmienky pre realizáciu
pedagogického procesu. Psychohygienické podmienky sú prispôsobené personálnym a
priestorovým podmienkam školy a priemerne zodpovedajúcim základným potrebám a
požiadavkám žiakov a učiteľov.
✓ Pozornosť sa venovala žiakom v oblasti sociálnych vzťahov, riešili sa problémy žiakov so
sociálne slabších rodín.
✓ Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bola problematika prevencie závislostí a iných
sociálno-patologických javov, zameraného na podporu kvality života, prosociálnu
orientáciu žiakov a zdravý životný štýl a význam prevencie ochrany vlastného zdravia.
✓ Vytvárali sme podmienky pre aktívne zapájanie sa žiakov do preventívnych programov
organizovaním cielených aktivít.
✓ S cieľom skvalitniť služby a podmienky pre vzdelávanie žiakov so ŠVVP sú v triedach 1.
stupňa vytvorené relaxačné kútiky a dovybavená miestnosť špeciálneho pedagóga na
terapie so žiakmi.
✓ Na škole pracuje špeciálna pedagogička, asistent učiteľa i školská psychologička – venujú
sa žiakom so ŠVVP i žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, vykonávajú odborné
poradenstvo pre rodičov priamo v škole
✓ Areál školy, park ako i školská budova sú chránené objekty /Národný pamiatkový ústav,
Nitra/. Vďaka projektom získavame financie na výsadbu stromov a okrasných rastlín.
✓ Pomocou Občianskeho združenia Ďeťom XXI.storočia priebežne skrášľujeme vonkajšie i
vnútorné priestory školy.
✓ 27 % žiakov sú dochádzajúci z okolitých dedín, preto rozvrhy hodín sú prispôsobované
spojom hromadnej dopravy
✓ Vytvorili sme školský žiacky parlament, je zastúpený žiakmi mladšej aj staršej vekovej
kategórie. Vytvárame tak priateľské a súdržné vzťahy medzi staršími a mladšími žiakmi.

b) VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY
Veľkú pozornosť sme venovali zabezpečeniu a organizovaniu mimovyučovacích aktivít, pričom sme
vychádzali z plánu práce školy, tradícií a podmienok. Tieto aktivity zahŕňali široké spektrum činností
školy a ich realizáciou sme sledovali posilnenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov, rozvoj ich
talentu, záujmov a súťaživosti.
✓ krúžková činnosť - počet krúžkov na škole: 34. Sú to nasledovné:
Šikovné ruky, Mozaik, Krúžok stolného tenisu, Krúžok anglického jazyka, Spevácky zbor, Hry so slovami,
Krúžok slovenského jazyka a literatúry, Tanečný krúžok , Divadelný krúžok – Belevalók, Gramatický a
literárny krúžok, Matematické krúžky, Mediálny krúžok, Bábkarsky súbor Pinokkió, Ľudový tanec –
Tökmagok, Ľudový tanec - Kis Zúgó, Hry s písmenami, Krúžky maďarského jazyka a literatúry, Hravo po
anglicky, Múdra sova, Športové krúžky, Runové písmo, Lukostreľba, Krúžok Gekko, Krúžok fyziky ,
Krúžok matematických súťaží, Biologický krúžok, Chemický krúžok.
✓ výchovno-vzdelávacie exkurzie, poznávacie výlety (doma i v zahraničí),
✓ návšteva divadelných predstavení a iných kultúrnych podujatí,
✓ organizovanie súťaží, športových podujatí,
✓ víkendové rodinné podujatia v škole,
✓ letné tábory počas školským prázdnin (tábor ŠKD, turistický na Orave, športový pri Balatone).
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c) SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI, POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Vytvorili sme dobre fungujúci informačný systém
✓ Formou obnovenej aktualizovanej webovej stránky
✓ Prostredníctvom školského časopisu Krétapor a publikovaním v mestskom týždenníku Castrum
Novum, v pedagogickom časopise Katedra a v katolickom Remény
✓ Spolupráca s Televíziou Nové Zámky a STV2
✓ Príprava akadémie pre rodičovskú verejnosť, pre obyvateľov mesta: Benefičný program
Czuczorosok, itt a helyetek!, Akadémia ku Dňu matiek, výstava prác žiakov
✓ Športové popoludnia, netradičné hodiny ľudového tanca so žiakmi a rodičmi školy
✓ Víkendové podujatia pre rodiny: Juniáles, Hrajme sa spolu!
✓ Reprezentácia školy v rôznych vedomostných a umeleckých súťažiach.
✓ Práca v ŠKD prispieva vo výchove žiakov, k zviditeľňovaniu školy na verejnosti.
✓ V neposlednom rade starostlivosť o bývalých zamestnancov – organizovanie stretnutí dôchodcov
Spolupráca s rodičovským združením je vynikajúca, zúčastňujú sa na organizovaní mimoškolských
podujatí. Podporujú naše snahy nielen morálne ale i finančne.
Poskytované služby rodičom
✓ Prenajímanie telocvične, spoločenskej miestnosti a ŠJ.
✓ Možnosť návštevy a vypožičiavania kníh zo školskej knižnice.
✓ Rodičom poskytujeme poradenskú činnosť (konzultácie so školským psychológom, špeciálnym
pedagógom a logopédom).
✓ V priestoroch školy môžu absolvovať mladší žiaci vyučovacie hodiny ZUŠ.

d) VZÁJOMNÉ VZŤAHY MEDZI ŠKOLOU A ŽIAKMI, RODIČMI A
INŠTITÚCIAMI
SPOLUPRÁCA SO ZRIAĎOVATEĽOM: MESTOM NOVÉ ZÁMKY
- Považujeme za veľmi dôležité udržiavať a rozvíjať priame a partnerské vzťahy a kontakt so
zriaďovateľom, Mestom Nové Zámky, lebo v rozhodujúcej miere ovplyvňujú ďalšie prosperovanie
a budúcnosť školy. Pravidelne sme sa zúčastnili mestských podujatí a spestrili kultúrny program
vystúpeniami našich žiakov (tanečné súbory: Tökmagok, Kis Zúgó).
SPOLUPRÁCA S RODIČOVSKÝM ZDRUŽENÍM
- Posilnili sme spoluprácu s rodičovským združením, boli aktívnymi spoluorganizátormi našich
mimoškolských akcií: Rodičovský ples, Víkendové podujatie: Juniáles, Ocenenie najúspešnejších
žiakov, Otvorený deň pre rodičov, Aerobic s rodičmi, deťmi a učiteľmi, Zber papiera /dvakrát do
roka/, Jarné upratovanie v škole.
POSILNENIE PARTNERSKÝCH VZŤAHOV S KULTÚRNYMI INŠTITÚCIAMI A KNIŽNICAMI
- Spolupracovali sme s knižnicou Gergelya Czuczora v Andovciach a Knižnicou Antona Bernoláka –
spoločné podujatia, účasť na podujatiach.
- Spolupracovali sme so skautským zborom – využívajú miestnosti školy na aktivity a stretnutia.
- Zlepšila sa spolupráca s mestskou políciou a Csemadokom.
- Spolupracovali sme s kultúrnymi inštitúciami: Kultúrkorzó, Mestské kultúrne stredisko, Kino Mier,
Divadlo Jókaiho v Komárne a ostatnými menšinovými divadlami na Slovensku.
- Pozvali sme partnerov na organizované školské podujatia.
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SPOLUPRÁCA S MATERSKÝMI ŠKOLAMI
- Postupovali sme podľa programu Zápisu do základnej školy.
- Spolupracovali sme s miestnymi MŠ i MŠ okolitých dedín: Andovce, Komoča.
- Najzaujímavejšie aktivity v rámci tohto programu sú:
o Hrajme sa spolu! – víkend s deťmi a rodičmi z MŠ (tvorivé dielne, prednášky pre
rodičov),
o metodické stretnutie s učiteľkami MŠ
o vydanie časopisu Iskolahívogató (hádanky, vymaľovánky pre deti, rady pre rodičov k
zápisu),
o spoluúčasť detí a rodičov z MŠ na víkendových rodinných akciách,
o výtvarná súťaž pre deti MŠ: Farebné ceruzky.
SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI INŠTITÚCIAMI
- Združenie maďarských rodičov na Slovensku nám pomohlo pri organizovaní rôznych súťaží,
kultúrnych podujatí a podporovali mimoškolskú činnosť. Prostredníctvom tohto združenia sme
získavali financie z Nadácie Gábora Bethlena, ktoré uľahčia a odbremenia rodičov po finančnej
stránke a umožnia uskutočniť mimoškolské podujatia.
- Zväz maďarských pedagógov - Učiteľky našej školy sa pravidelne podielajú pri organizovaní
celoštátnych súťaží /Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny/ a seminárov pre pedagógov celého
okresu v rámci jesenných a jarných metodických dní. Pravidelne zvolávame na sústredenie aj
riaditeľov ZŠ s VJM.
- Úzko sme spolupracovali s UKF Nitra, nakoľko sme cvičnou školou pre študentov pedagogickej
univerzity od roku 1966.
- Zo stredných škôl najviac spoločných podujatí sme usporiadali so strednými školami: SPŠE
S.A.Jedlika a Gymnázium Pétera Pázmánya s VJM Nové Zámky. Každý rok sa stretávame na
oslave, kde pomocou Nadácie Lajosa Luzsiczu slávnostne hodnotia najúspešnejší žiaci týchto škôl.
Dobrá je spolupráca i s ostatnými strednými školami, hlavne v oblasti výberu povolania. /Návšteva
škôl, rodičovské združenia s účasťou zástupcov SŠ, účasť bývalých študentov na Juniálese školy/
- Občianske združenie „Ďeťom 21.storočia” vzniklo z iniciatívy pedagógov a rodičov našej školy.
Zabezpečilo žiakom rôzne kultúrne a športové aktivity, zabezpečilo organizovanie letných táborov,
sponzorovalo výstavbu drevenej preliezky a altánkov na školskom dvore. Vedúca združenia je
vychovávateľkou našej školy.
- Ďaľšie inštitúcie, s ktorými pravidelne spolupracujeme: Základné školy na území mesta a ZUŠ,
Múzeum Jána Thaina, Mestská polícia
Považujeme za dôležité vytvoriť na škole tvorivú pracovnú klímu, pokúšame sa zo dňa na deň niečo
zlepšiť, aby sa o tejto škole mohlo povedať:
„To je škola, v centre záujmu ktorej je žiak.“

Prerokované na pedagogickej rade školy dňa 24. 09. 2019 a na zasadnutí rady
školy dňa 26.09.2019.
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