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Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy  

za  školský  rok 2016/ 2017  
vypracovaná v zmysle vyhlášky MŠ VV a Š SR č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov. 

 

Názov školy: Základná škola 

Adresa školy: 076 43 Čierna nad Tisou, Školská 3 

Telefón a fax: + 421 056/6350509, +421 056/6285840 

Elektronická adresa školy: gozscnt@zoznam.sk 

Internetová adresa školy: http://www.zscnt.edupage.org 

Zriaďovateľ: Mesto   Čierna nad Tisou 

Námestie pionierov 151/1 

076 43  Čierna nad Tisou 

 

Vedenie školy: 

Riaditeľ školy : Mgr. Silvia Bacskaiová  

Zástupca riaditeľa : Mgr. Agáta Kosztyuová 

 

Rada školy /od 8.06.2016 do 7.06.2020/: 11- členná  

Zloženie:  

1.  Eva Matyiová – predseda RŠ – zást. nepedagogických zamestnancov 

2.  Mgr. Helena Kádašiová – člen – zást. pedagogických zamestnancov 

do 31.03.2017 

RNDr. Adriana Ogou – člen – zast. pedagogických zamestnancov od 1.04.2017  

3.  Mgr. Alexandra Bajová  – člen – zást. pedagogických zamestnancov 

4. Pavol Koči – člen – delegovaný za Mesto Čierna nad Tisou 

5. František Deák – člen – delegovaný za Mesto Čierna nad Tisou 

6. Tibor Mészároš– člen – delegovaný za Mesto Čierna nad Tisou 

7. Ing. Viktor Palko – člen – delegovaný za Mesto Čierna nad Tisou 

8. Dorota Slatinová– člen – zástupca rodičov 

9. Marcela Gazdagová – člen – zástupca rodičov 

10.  Ľubomír Godarský– člen – zástupca rodičov 

11. Anita Proščáková– člen – zástupca rodičov 
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Poradné orgány vedenia školy: 

            MZ pre 1. a 2. ročník – vedúca Paed.Dr. Viktória Csanaková 

            MZ pre 3. a 4. ročník – vedúca Mgr. Csilla Pitócka 

            PK pre SJL  a cudzie jazyky– vedúca Mgr. Katarína Udvardyová 

 PK pre MAT, FYZ, CHE, BIO, INF – vedúca Mgr. Helena Kádašiová do 31.03.2017 

                                                                         Mgr. Gabriela Takáčová od 1.04.2017 

            PK pre DEJ, GEO, OBN, ETV, NBV – vedúci Mgr. Alexander Csanak 

            PK pre výchovné predmety – vedúci Mgr. Alexandra Bajová 

            Výchovná poradkyňa: PaedDr. Marta Popovičová 

            Koordinátor školského vzdelávacieho programu a inovovaného školského vzdelávacie  

 programu:  Mgr. Agáta Kosztyuová 

            Koordinátor environmentálnej výchovy:         RNDr. Adriana Ogou 

            Koordinátor zdravého životného štýlu:  

                                                                                  Mgr. Jozef Balický pre 1.-4. ročník 

                                                                                 RNDr. Adriana Ogou  pre 5.-9. roč. 

 

            Koordinátor patologických a prosociálnych javov  

            Pre ročníky 1.-4.: Mgr. Csilla Pitócka 

            pre ročníky 5.-9.: Mgr. Alexander Csanak   

 Koordinátor voľného času: Silvia Dulíková 

            Koordinátor estetickej úpravy školského prostredia: Natália Poĺyiová 

            Koordinátor prezentácie školy na verejnosti: Mgr. Jolana Petoová 

            Koordinátor finančnej gramotnosti: PaedDr. Ľuba Pavliková 

            Koordinátor čitateľskej gramotnosti: Mgr. Magdaléna Hajdóková 

            Predseda RZ: Aneta Csehová 
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2. Údaje o výchovno- vzdelávacích výsledkoch žiakov: 

Údaje o žiakoch k 31.01.2017: 

Celkový počet žiakov: 314           chl: 163    d: 151 

Z toho v zahraničí: 6 

Počet žiakov zo SZP: 27 

Počet integrovaných žiakov: 27 z toho 2 žiaci so ŠZŠ- variant A 

Údaje o žiakoch k 30.06.2017: 

Celkový počet žiakov: 310          chl:160  d:150  

Z toho v zahraničí: 10 

Počet žiakov zo SZP: 29 

Počet integrovaných žiakov:  23   z toho 2 žiaci so ŠZŠ- variant A 

 

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka: 33 z toho 1 žiak má odklad 

Počet žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v 9. ročníku: 19 

Počet umiestnených žiakov na gymnáziách:  3   na SOŠ: 16    neumiestnení: ----- 

Počet žiakov končiacich v nižších ročníkoch: 10  z toho na  osemročné gymnázium: 6 

a počet žiakov na dvojročný odbor: 4 

Počet žiakov navštevujúcich ŠKD: 50  

Počet žiakov navštevujúcich oddelenie mimoškolskej činnosti: 25   

 Údaje o klasifikácii 1. polrok: 

 
Počet prospievajúcich žiakov: 292   

Z toho:  

o Prospeli s vyznamenaním:140 

o Prospeli veľmi dobre:66 

o Prospeli:    86 

Počet neprospievajúcich žiakov:   15 

Počet neklasifikovaných žiakov : 7 

Údaje o klasifikácii 2. polrok k 30.06.2017: 

 
Počet prospievajúcich žiakov: 285 

Z toho:  

o Prospeli s vyznamenaním: 135 

o  Prospeli veľmi dobre: 63 
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o  Prospeli:    87 

Počet neprospievajúcich žiakov:   15   Opravné skúšky- počet:                      3 

 

Počet neklasifikovaných žiakov :     10    Komisionálne skúšky- počet:             3 

 

Počet žiakov so samými jednotkami v 5.-9. ročníku: 13 

 

Počet žiakov oslobodených od telesnej výchovy:  6 

 

Údaje o klasifikácii po opravných skúškach k 15.09.2017: 

 
Počet prospievajúcich žiakov: 291 

Z toho:  

o Prospeli s vyznamenaním: 135 

o  Prospeli veľmi dobre: 63 

o  Prospeli:   93 

Počet neprospievajúcich žiakov:   12 

 

Počet neklasifikovaných žiakov :    7  

 

 

Priemerná známka zo SJL, MAT v ročníkoch 5. – 9. 

 

 I. polrok II. polrok I. polrok II. polrok 

Trieda SJL SJL MAT MAT 

V.A 2,32 2,67 2,18 2,43 

V.B 2,46 2,78 2,21 2,17 

VI.A 3,29 3,53 2,53 3,00 

VI.B 2,74 3,00 2,25 2,44 

VII.A 3,35 3,06 3,00 2,94 

VII.B 2,89 2,83 2,56 2,50 

VIII.A 2,73 2,65 2,62 2,50 

IX.A 2,84 2,95 2,74 2,42 

Priemer 2,83 2,93 2,51 2,55 

Celkový 

priemer 

školy 

2,27 2,38 2,05 2,15 
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Priemery tried  : 

1. stupeň  2. stupeň  

Trieda Priemer Trieda Priemer 

 I.polrok II.polrok  I.polrok II.polrok 

I.A 1,23 1,28 V.A 1,55 1,63 

I.B 1,15 1,20 V.B 1,65 1,60 

II.A 1,11 1,19 VI.A 2,01 2,17 

II.B 1,25 1,32 VI.B 1,72 1,83 

III.A 1,27 1,43 VII.A 2,08 2,21 

III.B 1,65 1,59 VII.B 1,83 1,80 

IV.A 1,45 1,46 VIII.A 1,86 1,82 

IV.B 1,24 1,23 IX.A 2,01 2,11 

 

Celkový priemer za školu za 1. polrok: 1,80 

 

Celkový priemer za školu za 2. polrok: 1,84 

 

Údaje o správaní žiakov: 

 

V zmysle školského poriadku boli žiakom počas 1. polroka školského roka udelené výchovné 

opatrenia. V 1. polroku mali 3 žiaci zníženú známku zo správania o jeden stupeň.   

Počet pokarhaní riaditeľom školy počas 1. polroka školského roka: 5 

Počet pokarhaní  triednym učiteľom počas 1. polroka školského roka: 8 

 

Počet pochvál riaditeľom školy počas 1. polroka šk. roka: 3 

 

Dôvody udelenia znížených známok zo správania a ostatných výchovných opatrení:  

 priestupky týkajúce sa agresívneho správania sa voči spolužiakom,  

 drzé správanie voči vyučujúcim a svojvoľné odchody z vyučovacích 

hodín, záškoláctvo,  

 poškodzovanie školského majetku, podvádzanie a klamstvo, 

 časté opakované priestupky. 

 

 

V zmysle školského poriadku boli žiakom počas 2. polroka školského roka udelené výchovné 

opatrenia. V 2. polroku mali 5 žiaci zníženú známku zo správania, o jeden stupeň 4 žiaci 

a o dva stupne 1 žiak.   

Počet pokarhaní riaditeľom školy počas 2. polroka školského roka: 4 

Počet pokarhaní  triednym učiteľom počas 2. polroka školského roka: 5 

 

 
Žiakom reprezentujúcim školu na súťažiach ako aj za výborný prospech a vzorné správanie 

boli udelené pochvaly riaditeľom školy 33 a pochvaly tr. učiteľmi v počte 75. 

 
Dôvody udelenia znížených známok zo správania a ostatných výchovných opatrení:  

 priestupky týkajúce sa agresívneho správania sa voči spolužiakom,  
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 drzé správanie voči vyučujúcim a svojvoľné odchody z vyučovacích 

hodín, záškoláctvo,  

 poškodzovanie školského majetku, podvádzanie a klamstvo, 

 časté opakované priestupky. 

 

 

 

Údaje o dochádzke žiakov k 31.01.2017: 
Trieda

P
o

če
t 

v
y

m
eš

k
a

n
ý

ch
 

h
o

d
ín

 s
p

o
lu

P
ri

em
er

 n
a

 

ži
a

k
a

P
o

če
t 

n
eo

sp
ra

v
ed

ln
en

ý
ch

 h
o

d
ín

 s
p

o
lu

P
ri

em
er

 n
a

 

ži
a

k
a

I.A 568 31,56 5 0,28

I.B 757 39,84 0 0

II.A 1092 54,60 0 0,00

II.B 868 43,40 0 0,00

III.A 1041 54,79 0 0,00

III.B 849 53,06 16 1,00

IV.A 802 47,18 0 0,00

IV.B 784 49,00 0 0,00

V.A 1142 51,91 0 0,00

V.B 1168 48,67 1 0,04

VI.A 670 39,41 0 0

VI.B 935 49,21 25 1,32

VII.A 1143 67,24 20 1,18

VII.B 1343 74,61 0 0

VIII.A 1967 75,65 10 0,38

IX.A 1418 74,63 9 0,47

spolu 16547 53,90 86 0,28

Najlepšia dochádzka:       I:B,  VI.A                  Najhoršia dochádzka:  VIII.A, IX.A, VII.A 
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Údaje o dochádzke žiakov k 30.06.2017: 
Trieda

P
o

če
t 

v
y

m
eš

k
a

n
ý

ch
 

h
o

d
ín

 s
p

o
lu

P
ri

em
er

 n
a

 

ži
a

k
a

P
o

če
t 

n
eo

sp
ra

v
ed

ln
en

ý
ch

 h
o

d
ín

 s
p

o
lu

P
ri

em
er

 n
a

 

ži
a

k
a

I.A 1262 74,93 5 0,28

I.B 1520 84,44 0 0,00

II.A 2109 105,45 0 0,00

II.B 1723 86,15 0 0,00

III.A 2352 123,79 0 0,00

III.B 1880 121,80 16 1,00

IV.A 1891 111,24 6 0,35

IV.B 1555 97,19 0 0,00

V.A 1878 91,75 0 0,00

V.B 2227 94,95 1 0,04

VI.A 1666 98,00 0 0

VI.B 2286 127,00 91 5,06

VII.A 2558 150,47 98 5,76

VII.B 2375 131,94 0 0

VIII.A 4262 163,92 21 0,81

IX.A 3335 175,53 27 1,42

spolu 34879 112,51 265 0,85

Najlepšia dochádzka:     I.B, II.B, V.A                         Najhoršia dochádzka:  VII.A, IX.A 
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3. Informácie o externých testovaniach 

 

 

 

Testovanie 5 – 2016 

Testovanie 5-2016 sa uskutočnilo 23. novembra 2016 a testovaných bolo 44 žiakov 

z predmetov: Matematika a Slovenský jazyk a literatúra 

Predmet Úspešnosť školy % Úspešnosť v rámci SR 

% 

Rozdiel 

priemernej 

úspešnosti školy 

oproti národnému 

priemeru 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

50,00 63,10 -13,10 

Matematika 55,20 62,30 -7,10 

 

 

 

Testovanie 9-2017 

 

Testovanie 9-2017 sa uskutočnilo v apríli 2017 a zúčastnilo sa ho 18 žiakov.  

 

Predmet Úspešnosť školy % Úspešnosť v rámci SR 

% 

Rozdiel 

priemernej 

úspešnosti školy 

oproti národnému 

priemeru 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

63,6 61,2 2,4 

Matematika 46,1 56,4 -10,4 

 

 

V rámci účasti žiakov v KOMPARE naša škola bola ocenená titulom: Škola, ktorá to 

s kvalitou vzdelávania myslí vážne“. 

 

V rámci projektu KOMPARO 2016/2017 sa pre žiakov 8. ročníka uskutočnilo testovanie  

v 16.novembra 2016. Počet zúčastnených žiakov 22 z celkového počtu žiakov v ročníku 26:  

Predmet Úspešnosť školy % Úspešnosť v rámci SR % 

Slovenský jazyk a literatúra 45,80 54,00 

Matematika 55,10 60,00 

Dejepis 32,40 46,20 

Fyzika 51,40 54,90 

Všeobecné študijné výsledky 43,60 61,40 
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V rámci projektu KOMPARO 2016/2017 sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnilo testovanie  

5. mája 2017. Počet zúčastnených žiakov 30 z celkového počtu žiakov v ročníku 34:  

Predmet Úspešnosť školy % Úspešnosť v rámci SR % 

Slovenský jazyk a literatúra 36,7 54,5 

Matematika 43,6 61,9 

Prírodoveda 41 55,1 

Vlastiveda 50 64,6 

Všeobecné študijné 

predpoklady 

40,3 61,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou  
 

 12 

 

 

4. Údaje zamestnancoch 

 
 

Zamestnanci k 30.06.2017: 
 

Počet pedagogických zamestnancov:   

fyzický stav:  28 z toho 2 vychovávateľky  dopĺňajúce si úväzok,  6 učitelia na čiastočný 

úväzok, 1 asistent na plný úväzok, 1 asistent na čiastočný úväzok                                   

 

Prepočítaný stav učiteľov:  21,09    

Prepočítaný stav asistentov pre žiakov so zdr. znevýhodnením: 1,00 

Prepočítaný stav pedagogických asistentov  pre žiakov so SZP: 0,60 

    

Počet vychovávateľov ŠKD:          Fyzický stav 2                   Prepočítaný stav: 1,65 

 

 

Počet nepedagogických zamestnancov:   fyzický stav   13                 prepočítaný stav:   12,40 

1 – ekonóm- 1- hospodár- administratívny pracovník, 1- údržbár- opravár -správca EBS,             

4- upratovačky, 1- vedúca školskej jedálne, 5- kuchárok.  
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Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov:                                                        

 

 

Kategória PZ  Stupeň 

vzdelania 

Kariérový stupeň Počet 

zamestnancov 

Učiteľ ZŠ VŠ II. stupňa nekvalifikovaný 2 

VŠ II. stupňa začínajúci 1 

VŠ II. stupňa samostatný 5 

VŠ II. stupňa s I. atestáciou 3 

VŠ II. stupňa s II. atestáciou 14 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória PZ  Stupeň 

vzdelania 

Kariérový stupeň Počet 

zamestnancov 

Vychovávateľ USO nekvalifikovaný 0 

USO začínajúci 0 

USO samostatný 2 

USO s I. atestáciou 0 

Kategória PZ  Stupeň 

vzdelania 

Kariérový stupeň Počet 

zamestnancov 

Pedagogický 

asistent 

USO nekvalifikovaný 0 

USO začínajúci 0 

USO samostatný 1 

USO s I. atestáciou 0 

VŠ I. stupňa nekvalifikovaný 0 

VŠ I. stupňa začínajúci 1 

VŠ I. stupňa samostatný 1 
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Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy v školskom roku 

2016/2017: 

 
Druh vzdelávania Názov vzdelávania Počet prihlásených 

zamestnancov  

Z toho 

zaradených do 

vzdelávania 

Z toho  zamestnancov- 

absolventov 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

Práca s interaktívnou 

tabuľou 

5 0 0 

Plávanie 4 1 0 

Zjazdové lyžovanie 4 2 0 

Rozširujúce štúdium 

 

Učiteľstvo 1-4 1 1 0 

Špeciálna 

pedagogika 

2 2 0 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

1 1 0 

I. atestácia Prípravné atestačné 

vzdelávanie 

3 3 0 

II.atestácia Prípravné atestačné 

vzdelávanie 

2 2 0 

Adaptačné vzdelávanie  1 1 1 

 

Počas  školského roka sa pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci zúčastňovali seminárov, 

školení a workshopov podľa aktuálnych ponúk a potrieb školy. V rámci interného vzdelávania 

prebehlo vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti Finančnej gramotnosti v mesiaci 

júl 2017. V mesiaci august 2017 sa uskutočnilo interné vzdelávanie všetkých zamestnancov 

prostredníctvom agentúry VOP na tému: Tréning zvládania agresívnych žiakov.  
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5. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 
 

 

5.1. Vzdelávacie oblasť: Matematika a práca s informáciami- matematika, 

informatika: 

 

Príprava žiakov nadaných a talentovaných prebiehala aj v tomto školskom roku.  

Na okresnom kole 38. ročníka Pytagoriády nás reprezentovali žiaci:  P4 – M. Takáč /19.m 

N/, S. H adházi / 25.m N/, P5 – N. Berta /5.m U/, M. Balogh /9.m N/, P6- L. Mokri / 20.m N/, 

B. Proščák / 29.m N/ P7 – M. Gazdag  / 21.m N/, L. Szilágyiová / 11.m N/, P8- F. Szabová / 

2.m N/  pod vedením p. učiteľov- Pavlikovej, Pitóckej, Kádašiovej, Ogou, Kosztyuovej R., 

Bacskaiovej. Ďalšie aktivity počas školského roka:  

Predprípravné testovanie žiakov 5. roč. v matematike  v rámci projektu E-testovanie 

prebehlo v mesiaci november 2016 pod vedením pani uč. Kádašiovej. V mesiaci máj 2017 

boli testovaní žiaci 7. ročníka /22/ v predmete  slovenský jazyk a žiaci 8. ročníka /22/ 

v predmete matematika rámci E-testovania pod vedením p. uč. Takáčovej. Riaditeľské 

testovanie žiakov 9. ročníka v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra sa 

uskutočnilo v marci 2017.  

Priebežne na hodinách matematiky, občianskej náuky, etickej výchovy sa realizujú aktivity na 

podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti.  

V 7. ročníku celoslovenskej vedomostnej súťaži Všetkovedko pre žiakov 2.-5.ročníka 

pod vedením p. uč. Pavlikovej bolo zapojených 37 žiakov. 3 žiaci získali titul Všetkovedko 

a 34 žiakov titul Učeň Všetkovedka.  

Vedomosti a zručnosti z finančnej a ekonomickej gramotnosti žiakov 2. stupňa sa 

preverili aj v rámci 2. ročníka regionálnej súťaže – Svet peňazí, ktorú organizovalo 

Gymnázium v Kráľovskom Chlmci, kde našu školu reprezentovali žiačky 9. ročníka pod 

vedením p. uč. Csanaka, obsadili 4. Miesto. Na zatraktívnenie uvedených oblasti sa 

v spolupráci so SOŠ Kráľovský Chlmec zorganizoval pre žiakov 8. a 9. ročníka Deň techniky 

a ekonomiky. Žiaci mali možnosť si prakticky vyskúšať svoje vedomosti vo finančnej 

gramotnosti a získať prvotné poznatky z predmetu ekonomika. 

V rámci predmetu matematika sa uskutočnila aj exkurzia do Technického múzea 

v Košiciach pre žiakov 6. ročníka pod vedením p. uč. R. Kosztyuovej s cieľom oboznámiť 

žiakov s interaktívnymi hrami týkajúcimi sa predmetov matematika a fyzika.  

 

5.2. Vzdelávacie oblasť: Človek a príroda- prírodoveda, fyzika, chémia, biológia 

 

V predmetoch chémia, biológia a fyzika sa priebežne realizovali praktické cvičenia 

a projekty. Žiaci našej školy sa zúčastnili školského kola 51.ročníka Biologickej olympiády 

pod vedením pani učiteľky Ogou.   Marcel  Gazdag zo 7. ročníka sa umiestnil  na 7. mieste 

a stal sa úspešným riešiteľom, A. Pólyiová sa umiestnila na 11. mieste. 

 

Počas školského roka sa uskutočnili ďalšie aktivity pre žiakov:  

- pre žiakov 4. ročníka sa uskutočnila exkurzia do Planetária a Botanickej záhrady 

v Košiciach na témy Vesmír a Rastliny súčasť prírody, 

- pre žiakov 6. ročníka sa uskutočnila exkurzia do Technického múzea v Košiciach 

s cieľom zatraktívniť predmet fyzika, 
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- žiaci 6. ročníka absolvovali exkurziu do Botanickej záhrady a Východoslovenského 

múzea v rámci témy: Rastliny a živočíchy. 

- projekty pre žiakov v rámci predmetov chémia a biológia s environmentálnou tematikou: 

Čistota vody, Ozónová diera, Kŕmidlá pre vtákov, Chránené druhy stavovcov, 

- pri príležitosti Dňa Zeme žiaci I. stupňa, 5. ročníka a ŠKD pripravili výstavku žiackych 

prác z odpadového materiálu, 

- zhotovila sa nástenka propagujúca výchovu k zdravému životnému štýlu, 

- pre žiakov 1.-9. ročníka sa uskutočnili aktivity v mesiacoch október 2016 a máj 2017 so 

zámerom viesť žiakov ku zdravej výžive: ochutnávka ovocia z príležitosti Svetového dňa   

zdravej výživy / pod vedením p. Ogou/ a ochutnávka mlieka z príležitosti Svetového Dňa 

mlieka / pod vedením p. Balického/ v spolupráci s vedúcou školskej jedálne pani E. 

Matyiovou. 

- počas školského roka sa priebežne realizoval zber vrchnákov PET fliaš, 

-  v mesiaci máj sa uskutočnila Škola v prírode v Bojniciach pre žiakov 4. ročníka .  

Zúčastnilo sa 33 žiakov štvrtého ročníka a 3 pedagogickí zamestnanci. 

Na zatraktívnenie uvedenej oblasti sa v spolupráci so SOŠ Kráľovský Chlmec 

zorganizoval pre žiakov 8. a 9. ročníka Deň techniky a ekonomiky. V predmete technika sa 

uskutočnila prezentácia strojov a ich praktického využitia. 

          V mesiaci máj žiaci našej školy sa zúčastnili súťaže Mladý zdravotník pod vedením p. 

uč. Ogou. 

 

 

 

 

5.3. Vzdelávacie oblasť: Jazyk a komunikácia- slovenský jazyk, anglický jazyk, 

ruský jazyk 

 

Na 9. ročníku OK olympiády Slovenského jazyka a literatúry v kategórii C sa zúčastnil 

žiak 9. ročníka K. Paľúch a obsadil 6.miesto pod vedením p.uč. Udvardyovej.  

V októbri sa žiaci 7. ročníka zúčastnili literárno- historickej exkurzie v Bratislave. Žiaci 

navštívili historické pamiatky hlavného mesta. V mesiacoch február až jún 2017 žiaci 

2.ročníka, 5.-9. ročníka  navštívili divadelné predstavenie v Štátnom divadle v Košiciach 

a Bábkovom divadle v KE: Káčer a čert,  Ronja, dcéra lúpežníka, Noc v Benátkach. 

V rámci školských aktivít sa žiaci I. aj II. stupňa zabavili na divadelných predstaveniach 

Cisárové nové šaty a Klenoty Slovenska, historická rozprávka o kultúrno- historických 

hodnotách Slovákov. Hry zahrali divadelníci z divadla Clliperton v Banskej Bystricia 

divadelníci z Divadelno- šermiarskej kumpánie Tres Companeros. 

 

Z príležitosti Roka čitateľskej gramotnosti sa na našej škole uskutočnili aktivity s cieľom 

zatraktívniť žiakom čítanie. V mesiaci október 2016 sa pre žiakov 1.-4. ročníka uskutočnilo 

spoločné čítanie rozprávky pod názvom: Čítame spolu. V mesiaci apríl 2017  z príležitosti 

Medzinárodného dňa Rómov čítali žiaci 1.-4. ročníka spoločnú rozprávku o dievčatku / 

Čirikloro-Mirikloro/. 

 

V 1.-4. ročníku sa previedli testy čitateľských zručností. Testy sa zamerali na čitateľskú 

gramotnosť žiakov s výsledkami: I.A – 80,47%,   I.B -91% ,   II.A – 2,05 , II.B – 2,11   , III.A 

-2,05 ,   III.B – 2,17 , IV.A – 1,75 ,  IV.B   - 1,75 . 
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Od 1.ročníka sa na našej škole vyučuje anglický jazyk. Pri vyučovaní cudzieho jazyka 

sa využívali inovatívne metódy edukácie – hry, tvorivé zážitkové metódy, inscenačné metódy 

a rolové úlohy, pri vyučovaní sa eliminuje memorovanie. 

Na hodinách cudzieho jazyka sa využíva Európske jazykové portfólio ako nástroj 

autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka. Na 27. ročníku obvodového kola 

Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A sa  žiačka  7. ročníka A. Pólyiová umiestnila 

na 6. mieste a v kategórii 1B sa žiak Š. Halász umiestnil na 12.mieste pod vedením p.uč. 

Hajdókovej.  

 

Aktivity v školskej knižnici počas celého školského roka boli zamerané na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti: Záložka do knihy, Vianočné pozdravy pre kamarátov so ZŠ 

Zemianske Sady, Spoločné čítanie knihy Pipi dlhá pančucha pre žiakov 3. a 4. ročníka, 

Rozprávky z vreca von!, Malý princ- čítanie príbehov a tvorba komiksov, propagácia a predaj 

kníh, Návšteva školskej knižnice predškolákmi v spolupráci s materskou škôlkou, v rámci 

mesiaca knihy sa premietali pre žiakov rozprávky. 

 

Školské aktivity a podujatia sa priebežne zverejňovali v novinkách  aj s fotografiami  na web 

stránke školy. 

. 

 

 

 

5.4. Vzdelávacie oblasť: Človek a spoločnosť – vlastiveda, dejepis, geografia, 

občianska náuka 

 

Na 45. ročníku obvodového kola Geografickej olympiády sa zúčastnili žiaci: 

V kategórii F - L.Mokri z VI.A sa umiestnil na 10.mieste/N/,  V. Nagyová  zo VI.B na 

18.mieste/N/, v kategórii G – žiaci 5. ročníka: N. Berta  sa umiestnil na 1.mieste /UR/ a D. 

Szabó na 2. mieste/UR/.   Žiakov pripravovala p. uč. Popovičová. 

V mesiaci december 2017 sa A. Pólyiová  a M. Gazdag / 70.m z 810 žiakov/ zo VII. ročníka 

sa zapojili do internetovej geografickej súťaže GQIQ. Súťaž organizovala MAPA Slovakia. 

Pre žiakov 5. ročníka sa uskutočnila exkurzia do Planetária v Košiciach na tému: Zem 

a Vesmír. 

 

Na 9. ročník obvodového kola Dejepisnej olympiády v kategórii F – B. Világiová zo VI.B 

– 8.miesto /N/, v kategórii E- M. Mižák zo VII.B – 9.miesto/N/, v kategórii D- M. Gazdag  

z VII.A – 15.miesto /N/ pod vedením p. uč. Csanaka. 

 

Pre žiakov 5. ročníka sa v mesiaci október 2017 uskutočnila dejepisná exkurzia do Košíc 

pod názvom Spoznávanie umeleckých remesiel v jednotlivých obdobiach. Žiaci navštívili 

Miklušovu väznicu a pamätný dom Františka II. Rákocziho pod vedením p. uč. Petoovej. 

V októbri sa žiaci 7. ročníka zúčastnili literárno- historickej exkurzie v Bratislave pod 

vedením p. uč Udvardyovej a Petoovej. Žiaci navštívili historické pamiatky hlavného mesta, 

Múzeum dejín mesta – Starú radnicu, Bratislavský hrad, primaciálny palác a Parlament. 

 

Pre žiakov 3. ročníka sa uskutočnila v mesiaci jún 2017 vlastivedná exkurzia do obce Borša 

a chránenej oblasti Tajba pod vedením p. uč. Balického. 

 

Začiatkom šk. roka sa žiaci  9.ročníka zúčastnili festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne 

znevýhodnených a zdravých detí s názvom: Mosty bez bariér v Pribeníku. 
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V septembri sme zapojili do projektu Biela pastelka, ktorý organizovala Únia nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska na podporu ľudí so zrakovým postihnutím s finančnou podporou 

70€.  

Pravidelne každý rok sa naša škola zapája hodnotením detských príspevkov   do projektu: 

Detský čin roka, ktorý pomáha deťom škôl zorientovať sa v hodnotách a rozhoduje o tom, 

ktorý skutok považuje za najcennejší a získa ocenenie Detský čin roka. 

 

V mesiaci november  sa pre žiakov I. stupňa uskutočnil výchovný koncert pod názvom: Môj 

malý svet na tému Krásy Slovenska sa pre žiakov II. stupňa uskutočnil  výchovný koncert  

LET art,  ktorý žiakom 5.až 9.ročníka pripravil témy rasizmu a intolerancie z pohľadu 

mladej generácie pod názvom Generácia XYZ. 

 

Na začiatku školského roka boli žiaci aj rodičia oboznámení s Deklaráciou ľudských práv 

a práv dieťaťa. 

Spolupráca s organizáciou UNICEF zaoberajúcou sa ľudskými právami a právami dieťaťa 

pretrvávala aj tento školský rok.  Prvý decembrový týždeň sme sa zapojili do predaja 

vianočných pohľadníc. V máji sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky Týždeň modrého 

gombíka s finančným príspevkom 105€. Cieľom zbierky bolo zabezpečiť humanitárnu 

pomoc pre deti na Ukrajine.   

 

 

 

5.5. Vzdelávacie oblasť: Človek a hodnoty- etická výchova, náboženská výchova  

 

 

V druhom polroku školského roka sa previedli s pracovníkmi CPPPaP v Trebišove 

preventívne besedy v 5.ročníku, 6.ročníku – Teambilding.  V rámci triednických hodín sa 

zvýšená pozornosť venovala prevencia agresivity a šikanovania na škole.   

Príslušníci Mestskej polície pripravili pre žiakov dve nástenky s tematikou správania sa 

žiakov na ceste v rámci cestnej premávky. V apríli sme sa zapojili do  21.ročníka 

celoslovenskej verejnoprospešnej zbierky organizovanej občianskym združením – Liga proti 

rakovine – Deň narcisov. 

V rámci dlhodobého projektu Cesta k emocionálnej zrelosti sme realizovali aktivity pod 

vedením p. uč. Csanaka na vyučovacích hodinách ETV /7.-9 roč./ 

Biblickej olympiády sa zúčastnili žiaci I. a II. stupňa pod vedením p. uč. Pribék, Vaszily 

a Tarr./ NRE – obsadili 1. miesto v obvodovom kole, NRI – obsadil Dubec 3. miesto na 

okresnom kole. 

 

5.6. Vzdelávacie oblasť: Človek a svet práce- pracovné vyučovanie, technika, svet 

práce 

 

Počas školského roka sa žiaci zapojili do zberu SABI viečok,  zberu papiera 

a vrchnákov PET fliaš. Deň techniky a ekonomiky na našej škole sa uskutočnil v mesiaci 

november 2017.  V predmete technika sa uskutočnila prezentácia strojov a ich praktického 

využitia. 

 V rámci predmetu technika sa realizovali aj výstavky prác žiakov, ktoré zdobili interiér školy 

s rôznou tematikou. Zrealizovala sa výsadba kvetov pred budovou školy. V rámci predmetu 

technika na tému: Ekonomika domácnosti sa využívala cvičná kuchyňa v 5. a 6. ročníku 
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V novembri pre žiakov 9.ročníka pracovníci ÚPSVaR pripravili besedu spojenú 

s prezentáciou na tému: Profesijná orientácia. 

 

 

 

 

 

 

5.7. Vzdelávacie oblasť: Umenie a kultúra – hudobná výchova, výtvarná výchova,  

výchova umením 
 

V zmysle  propozícii sme sa priebežne zapájali do výtvarných súťaží: Vesmír očami detí,  

Návrh na obal žiackej knižky- výtvarné práce žiačok E. Czetoovej a Chiary Bajzákovej sa 

prebojovali medzi 20 najlepších. Obidve výherkyni získali darčekové poukazy 

Vesmír očami detí, -výtvarné práce A. Pólyi. E. Gáborovej, S. K. Hokszovej, J. Pučeka  boli 

vystavené vo výstavnej miestnosti Kult. centra v Trebišove. 

V súťaži Malá Star  naše dievčatá reprezentovali  školu: R. Kováčová z III.B a  G.D.Pappová 

z III.B - v 2. kategórii a V.Nagyová zo VI.B – v 3. kategórii pod vedením pani 

vychovávateľky Dulíkovej. 

Zapojili sme sa do detskej výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku – 18. Ročník 

detskej tvorby a výtvarnej súťaže Stroj času. 
Arriva Michalovce vyhlásila výtvarnú súťaž Autobus očami detí. Zaslali sme 8 výtvarných 

prác žiakov 4. -6. ročníka. 

 

Exkurzia pre žiakov 7. až 9. ročníka sa uskutočnila v mesiaci jún v predmetoch výtvarná 

výchova a výchova umením na tému: Galérie a múzeá. Žiaci navštívili múzeum Andyho 

Warhola v Medzilaborciach. 

 

 

 

Tradičné školské aktivity: 

 

 Halowenská párty pre deti z ŠKD, Pasovanie do cechu školského, v spolupráci so ZRŠ  

sme zorganizovali Mikulášske oslavy, 5.ročník Vianočnej akadémie, ktorá navodila 

slávnostnú vianočnú atmosféru, pre žiakov I. a II. stupňa sme zorganizovali Karneval. 

 

 

V apríli sa uskutočnil slávnostný zápis do 1.ročníka ZŠ. V máji sme na Deň matiek a Deň 

otcov pripravili pre rodičov žiakov I. stupňa školskú akadémiu, ktorá sa niesla v duchu 

cirkusu. Pre žiakov deviateho ročníka sme zorganizovali slávnostnú rozlúčku. 

 

 

 

 

5.8 Vzdelávacie oblasť: Zdravie a pohyb- telesná a športová výchova 

 

Počas  školského roka sa rozvíjali formy povinnej a nepovinnej telesnej výchovy. Pod 

vedením vyučujúcich telesnej a športovej výchovy sa naši žiaci zapájali do športových 

podujatí a aktivít organizovaných našou školou aj školami v našom regióne ako aj súťaží 

podporovaných MŠ VV a Š SR:  
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Súťaže podporované MŠ VV a Š SR:  

Cezpoľný beh / Godarský 9.m, Mészáros 15.m a skupina žiakov 6. miesto/ 

Futbal – mladší žiaci – obvod /2. miesto/- okres /2.m/ 

              starší žiaci – obvod / 4. miesto/ 

              najmladší žiaci -McDonalds Cup – obvod /1. miesto/ - okres /3. m/     

Stolný tenis – okresné kolo 4.miesto   

Volejbal – chlapcov – obvod /1.m/ - okres /1.m/- kraj /4.m/  

- dievčat – obvod /3.m/        

Vybíjaná – obvod /2.m/- okres /2.m/   

Atletika – obvod – beh na 1000 m Mészaroš /1.m/, beh na 300 metrov Godarský /1.m/ 

 

Súťaže organizované školami nášho  regiónu: 

Vinobranecká olympiáda v Kráľovskom Chlmci,  

Futbalový turnaj o putovný pohár riaditeľa gymnázia v Kráľovskom Chlmci /4.m/ 

Futbalový turnaj o Putovný pohár L. Takácsa v Somotore /3. miesto/ 

Vianočný futbalový turnaj vo Veľkých Trakanoch / 1. miesto/ 

Volejbalový turnaj pre zamestnancov vo Veľkých Kapušanoch /3.m./ 

Bedmintonový turnaj pre zamestnancov v Kráľ. Chlmci / Bacskai -2.m/ 

Liga majstrov - naša škola sa zapojila do futbalovej súťaže Liga majstrov pre ZŠ, ktorú 

organizovala ZŠ POH Veľké Kapušany už druhý rok. Vo finálovom kole 2. miesto. 

Mini a midi volejbal – žiaci a žiačky 5. až 9. ročníka  reprezentovali našu školu v uvedenej 

súťaži, získali tri krát 2. miesto v semifinále kraja. 

Putovný pohár starostu obce Streda nad Bodrogom – volebal mix /8-9.ročník/ -1. m, futbal 

/4.-6. ročník/ obsadili 1.m/ 

Tisza kupa – futbalový turnaj vo Veľkých Trakanoch / 3.m/ 

Na IX. ročník Športovej olympiády žiakov ZŠ Medzibodrožia sa naši žiaci umiestnili na 1. 

Mieste a získali aj putovný pohár. 

 

Medzinárodné športové aktivity: 

Medzinárodné športové aktivity – starší žiaci našej školy sa zúčastnili v mestečku Záhony 

priateľských zápasov vo futbale a volejbale v rámci Športového týždňa v Maďarsku. 

Pre zamestnancov našej školy a kolegov škôl mestečka Záhony sa uskutočnil volejbalový 

a basketbalový zápas . 

 

Súťaže organizované školou: 

Začiatkom júna sme zorganizovali XIII. ročník Putovného pohára. Družstvo starších žiakov 

našej školy si vybojovalo 1.miesto a získalo putovný pohár. 

Z príležitosti Dňa detí sa pod záštitou mesta Čierna nad Tisou organizoval 4. ročník 

stolnotenisový turnaj pre žiakov II. stupňa školy. Starší žiaci – Mészároš /1.m/, mladší žiaci 

– Demjén /1. m/. 

 

 

Športové aktivity a branné aktivity 

 

Vo februári sa žiaci II.stupňa /7. až 9. ročníka, 42 žiakov/ zúčastnili Lyžiarskeho výcviku vo 

Vyšnej Slanej v rekreačnom stredisku Július. Všetci žiaci si osvojili základy zjazdového 

lyžovania. 

V apríli sa uskutočnil pre žiakov 3.a 6.ročníka plavecký výcvik v Thermalparku Šírava, 

ktorého sa zúčastnilo 42 žiakov. 
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Žiaci 4.ročníka si užili pobyt v Škole v prírode v Bojniciach v penzióne Družba. Počas 

pobytu navštívili kaštieľ Bojnický zámok.  

 

V rámci predmetu telesná a športová výchova re žiakov 2. ročníka a 5.ročníka sa 

zorganizovali v októbri a v júni na tému Turistika a Cvičenia v prírode aktivity do obce Biel 

a Malé Trakany. 

 

Ochrana života a zdravia-  pre žiakov sa organizovali v jesennom a letnom období v rámci 

prierezovej témy Ochrana života a zdravia didaktické hry a branné preteky aj s teoretickou 

prípravou. 

 

  

 

5.9 Výchovné oblasti  ŠKD  
 

Aktívna bola činnosť školského klubu detí pre našej základnej škole. V jesennom období 

pod názvom Farebná jeseň a Pozor deti šarkan letí, žiaci spolu s vychovávateľkami 

pripravili výzdobu z prírodného materiálu, čím prispeli k estetickej výzdobe interiéru školy. 

V zimnom období sa aktívne žiaci podieľali na vianočnej výzdobe oddelení, chodieb a okien 

pod názvom Biele Vianoce. Posledný deň pred vianočnými prázdninami zorganizovali 

vychovávateľky pre deti v ŠKD Posedenie pri jedličke. V spolupráci so školskou knižnicou 

bolo zorganizované popoludnie pre žiakov pod názvom Z rozprávky do rozprávky a V ríši 

rozprávok.  Deti pripravovali darčeky na zápis pre prváčikov. Naša Zem na asfalte – bol 

názov výtvarnej súťaže z príležitosti Dňa Zeme. Z príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov sa 

žiaci zapojili do prípravy programu a zúčastnili sa aj II. ročníka súťaže ŠKD hľadá talent. 
So zámerom podporiť čitateľskú gramotnosť žiakov ŠKD bola vyhlásená 

súťaž v čítaní na pokračovanie z knihy Kubko a Maťko. 

 

 

 

5.10 Voľnočasové  aktivity: 

 
Záujmová činnosť 

 V rámci voľnočasových aktivít pracovalo v  šk.r. 2016/2017 na našej škole                   

19  krúžkov na I. a II. stupni ZŠ. Z celkového počtu 310 žiakov ( podľa stavu k 15. 9. 2016) si 

uplatnilo v našej škole vzdelávací poukaz 265žiakov. Vo väčšej miere bola podporená 

pohybová aktivita žiakov v športových krúžkoch. Svoje zručnosti a schopnosti mohli žiaci 

rozvíjať v krúžkoch šikovných rúk, speváckom a tanečnom krúžku.  V rámci krúžkovej 

činnosti sa mohli žiaci pripravovať aj na testovanie a prijímacie pohovory na stredné školy 

a zdokonaľovať sa v anglickom jazyku. Významne prispel svojou činnosťou aj krúžok 

čitateľský k rozvoju čitateľskej gramotnosti. S cieľom podporiť rozvoj zručností žiakov 

v oblasti zdravia pracoval celý školský rok aj zdravotnícky krúžok. 
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19 Zdravotnícky krúžok pre 5 - 9 RNDr. A. Ogou 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.č. Názov krúžku Zodp. vedúci Počet krúžkov 

1. 

 

Stolnotenisový krúžok pre 5 - 9 

 
Mgr. A. Csanak 

1 

2. Cvičenia zo slovenského jazyka pre 9.r. Mgr. K. Udvardyová 1 

3. Čitateľský krúžok pre 1 - 4 PaedDr. Ľ. Pavliková 1 

4. Geografický krúžok PaedDr. M. Popovičová 1 

5. Hravá angličtina pre 3.-4.r. Mgr. M. Hajdóková 1 

6. Internetový krúžok  pre 5-7 Mgr. G. Szurosová 1 

7. Krúžok ang. Jazyka pre 5 -9 n. Pólyiová 1 

8. Matematický krúžok pre 9. r Mgr. H. Kádašiová 1 

9. Pohybové hry pre 1 - 2 Mgr. T. Dulík 1 

10. Pohybové hra pre 3 - 4 Mgr. T. Dulík 1 

11. Spevácky pre 1 -4  Mgr. A. Bajová 1 

12. 

 

Šikovné ruka pre 1 - 4 
Mgr. Cs. Pitócka 

1 

13. Športový krúžok pre dievčatá Z. Nagyová 1 

14. Tanečný krúžok 1 - 4 S. Dulíková 1 

15. Volejbalový 5 - 6 Mgr. Z. Bacskai 1 

16. Volejbalový krúžok 7 - 9 Mgr. Z. Bacskai 1 

17. 

 

Z každého rožka troška 
Mgr. I. Hamiová 

1 

18. Zdravo hravo 2.-4. ročník RNDr. A. Ogou  1 



Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou  
 

 23 

 

5.11  Spolupráca s partnermi školy:  

 

- spolupráca so strednými školami a ÚPSVaR: 

 Žiaci  9. ročníka pod dohľadom našich pedagogických zamestnancov v SOŠ Pribeníku 

v rámci projektu: „ Mosty bez bariér“ absolvovali 8. ročník tvorivosti a spolupráce zdravotne 

znevýhodnených. Žiaci deviateho ročníka absolvovali besedu s pracovníkmi ÚPSVaR 

ohľadom profesijnej orientácie. Stredné školy v regióne organizovali pre žiakov 9. ročníka 

Dni otvorených dverí so zámerom zviditeľniť a predstaviť odbory, ktoré môžu žiaci študovať. 

 

- spolupráca s CPPP a P a CŠPP v Trebišove , RÚVZ v Trebišove: 

Žiakom a ich rodičom boli zabezpečené bezplatné poradenské a diagnostické služby. 

Psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia sa uskutočňovali v priestoroch našej školy. 

Pre žiakov boli zorganizované besedy s pracovníkmi  CPPP a P ohľadom tém: Team Bilding. 

 

 

- spolupráca s Mestskou políciou Čierna nad Tisou a Okresným riaditeľstvom 

PZ v Trebišove, Združením rodičov 

 

 Pre žiakov 1. až 9. ročníka sa uskutočnili aktivity s pracovníkmi Mestskej polície 

v Čiernej nad Tisou ohľadom bezpečného správania a besedy s pracovníkmi železničnej 

polície ohľadom bezpečného správania a pohybu na železničných dráhach, s pracovníkmi 

kriminálnej polície ohľadom správania sa žiakov s objasnením pojmu trestný čin. V úzkej 

spolupráci so Združením rodičov sa organizoval Ples rodičov. Aktívna podpora zo strany 

rodičov bola pri úpravách interiéru školy, ako aj pri organizácii školských akcií Deň detí, 

Putovný pohár ZŠ.  

 

 

 

- spolupráca so zriaďovateľom školy a s komunitným centrom 

 

Počas celého školského roka bola aktívna spolupráca pri riešení technického stavu 

objektov ako aj areálu školy so zriaďovateľom školy, ktorý aj v spolupráci s mestským 

zastupiteľstvom podporuje rozvoj školy a aktívne sa zúčastňuje na školských akciách 

s cieľom  podporiť pohybové aktivity žiakov, zdravý životný štýl, environmentálnu 

problematiku, regionálne tradície. 
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6.Projekty: 

  
 Naša škola sa zapája do projektov so zámerom skvalitniť výchovno-vzdelávací  proces 

a zabezpečiť vhodné podmienky pre žiakov aj zamestnancov. 

 

 

1. Národný projekt – Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy / Národné 

športové centrum/ 

 

2. Národný projekt - Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách          

s využitím elektronického testovania /NÚCEM/ 

3. Národný projekt – Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-

patologických javov v školskom prostredí /VÚD PaP/ 

4. Národný projekt – Elektronizácia vzdelávacieho systému Regionálneho školstva /MŠ VV 

a Š SR/ 

5. Národný projekt – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety /ÚIPŠ/ 

6. Školské ovocie /HOOK/  

7. Národný projekt PRINED – projekt inklúzivnej edukácie /MPC/ 

8. Národný projekt AMV – aktivizujúce metódy výchovy / MPC/ 

9. Národný projekt Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných 

školách /MPC/ 

10. Projekt COOL VOLLEY /Mini a midi volejbal/ /SVF/ 

11. Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov /MPC/ 

12. Národný projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách  /ÚIPŠ/ 

13. Projekt: Rozvoj informatizácie regionálneho školstva /ÚIPŠ/- Infovek 

14. Projekt: Digitálni štúrovci /Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR/ 

15. Projekt: Moja prvá škola pre učiteľov 1. stupňa /Nezisková organizácia EDULAB/ 

 V školskom roku 2016/2017 boli podané žiadosti: 

- o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania –„ V základnej 

škole úspešnejší“ s cieľom zvýšiť inkluzívnosť  a rovnaký prístup ku vzdelávaniu a zlepšiť 

výsledky a kompetencie detí a žiakov /  vytvorenie nových pracovných miest pre 3 asistentov 

učiteľa a 1 školského psychológa/. 

- o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia 

jazykovej učebne a dielne prostredníctvom mesta Čierna nad Tisou 
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7. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI: 

 
V šk. roku 2016/2017 sa nekonala inšpekčná činnosť na našej škole. V tejto oblasti sa 

realizovala vnútroškolská kontrola počas celého šk. roka, ktorá sa riadila Plánom 

vnútroškolskej kontroly. Cieľom bolo poskytnúť objektívnu spätnú väzbu pedagogickým 

zamestnancom. Zistenia z hospitačnej činnosti boli využité pri plánovaní kontinuálneho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov. Ku skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti 

v značnej miere prispela aj práca metodických orgánov MZ a PK. Systematicky sa sledovala 

kvalita výchovy a vzdelávania aj u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Pozornosť sa venovala definovaniu výchovno-vzdelávacích cieľov vyučovacieho procesu, 

ktoré formujú osobnosť žiaka. Pravidelne sa analyzovala a vyhodnocovala úspešnosť 

vymedzených cieľov, zámerov a pedagogických stratégií v školskom vzdelávacom programe. 

 

 

 

 

 

8. Priestorové a materiálno- technické podmienky školy: 

 
 Prevádzka školy prebieha v dvoch budovách, ktoré sú prepojené spojovacou chodbou. 

V starej budove z r. 1949 sa nachádza 10 tried, z ktorých sa využívajú od začiatku januára 

2013 iba štyri učebne. Ostatné učebne na poschodí boli uvoľnené z dôvodu sťahovania MŠ. 

Od 1. novembra 2013 v uvedených priestoroch je prevádzke materská škola.   

V novej budove sa nachádza 16 učební z toho 2 odborné – informatiky a zemepisu. 

V uvedenej časti sa nachádza školská jedáleň aj s kuchyňou a veľká telocvičňa. Na prízemí je 

umiestnená základná umelecká škola od roku 2009. 

 Škola má vybavenú dielňu, cvičnú kuchyňu, dve telocvične. Okolo školy na nachádza 

rozsiahly areál: dve futbalové ihriská, volejbalové ihrisko, hádzanárske ihrisko, doskočisko, 

bežecká dráha a multifunkčné ihrisko. Za školskou jedálňou sa nachádza školský pozemok. 

K dispozícii je rozsiahle školské nádvorie a parkovisko. 

  Didaktické a učebné pomôcky sa nachádzajú v kabinetných zbierkach jednotlivých 

predmetov. Všetky učebne sú vybavené internetom. Päť  učební je vybavených interaktívnou 

tabuľou. V ostatných učebniach je k dispozícii notebook s dataprojektorom. Na škole funguje 

wifi. Učebné a didaktické pomôcky sa dopĺňajú do kabinetných zbierok postupne podľa 

požiadaviek vyučujúcich. V tomto školskom roku sa vymenili zvyšné okná na plastové 

v starej ako aj novej budove. Opravili sa sociálne zariadenia pri novej telocvični a dievčat 

v starej budove. Z prostriedkov združenia rodičov a priateľov školy sa zakúpili žiacke stoličky 

/50ks/ a lavičky do školskej jedálne. Aj v tomto školskom roku prebiehali ďalšie úpravy 

v školskej kuchyni- výmena výdajných okien, zakúpenie nerezových stolov. Mesto Čierna 

nad Tisou získalo sponzorský dar – školský nábytok od maltézskych rytierov zo Švajčiarska. 
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9. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy           

od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017: 

 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu – normatívny príspevok  a nenormatívne príspevky od 

OÚ- odbor školstva KE prostredníctvom zriaďovateľa:  

 Mzdy:  467557,50€ 

Prevádzka:   87349,-€ + 19368,-€ / havarijný stav okien/ 

Dotácia pre žiakov zo SZP:  7992,-€ 

Mzda pre asistenta učiteľa:  9036,-€  

Dopravné pre dochádzajúcich žiakov zo školského obvodu:  10871,-€  

Príspevok na lyžiarsky výcvik: 5250,-€ 

Príspevok na školu v prírode: 5250,-€ 

Dotácia na učebnice: 129,-€ 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 0,-€ 

3. Dotácie zriaďovateľa - originálna kompetencia :  

    ŠKD:       20440,-€ 

       ŠJ:        68239,-€ 

4. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít 

- odmena vedúcim záujmového útvaru a na materiálne vybavenie krúžkov:  10676,20€ 
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10. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

školský  rok 2016/2017 a jeho hodnotenie: 

Škola si vytýčila dlhodobé ciele: 

1. Poskytovať všeobecné vzdelanie tak, aby sa naši absolventi uplatnili  na každom type 

strednej školy. 

2. V prípade zvýšenia počtu tried a dostatku financií sa zamerať na vytváranie tried                       

so zameraním na šport, matematiku, jazyky, informatiku. 

3. Doplniť didaktickú techniku a didaktické pomôcky. 

4. Prihlasovať sa do vyhlásených projektov a pokúsiť sa získať financie  pre školu. 

5. Previesť celkovú rekonštrukciu budovy a priľahlého areálu. 

6. Sústavne si dopĺňať vzdelanie zapojením sa všetkých pedagógov do celoživotného 

vzdelávania. 

Strategické úlohy na nasledujúce obdobie: 

1. Vo výchove a vzdelávaní sa naša škola bude zameriavať na: 

 zdokonaľovanie žiakov v komunikácii vo vyučovacom jazyku, 

 výučbu cudzích jazykov od prvého ročníka, 

 kvalifikovanú výučbu informatiky, 

 implementáciu celodenného systému výchovy a vzdelávania žiakov 

v primárnom a nižšom strednom vzdelávaní základnej školy za pomoci 

odborných zamestnancov. 

2. V mimoškolskej činnosti aj v rámci krúžkovej činnosti sa zamerať na podchytenie 

talentovaných žiakov, zapájanie problémových žiakov ako aj žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia do rôznych činností a aktivít a usmerňovať ich pozornosť 

na činnosti a aktivity prospievajúce ich zdravému vývinu. 

3. Aktivizovať celkové výchovné pôsobenie školy na žiakov so zameraním                          

na vštepovanie morálnych hodnôt uznaných spoločnosťou a zamedzovať nežiaducim 

vplyvom. Spolupracovať v tejto oblasti s rodičmi i partnermi školy. 

4. Dosiahnuť spoluprácu všetkých zainteresovaných na skvalitnenie a zmodernizovanie 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 
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5. Ponúknuť žiakom kvalitné vzdelanie za pomoci kvalifikovaných, tvorivých 

a flexibilných učiteľov, aby sa po skončení školy dokázali uplatniť na každom type 

strednej školy. 

6. Vybaviť školu materiálne a technicky tak, aby zodpovedala požiadavkám dnešnej 

doby. Zrekonštruovať a zmodernizovať budovu a areál školy. 

 

Úlohy boli rozpracované pre jednotlivé vzdelávacie oblasti v pláne práce školy na školský rok 

2016/2017 a zhodnotené na hodnotiacej pedagogickej rade dňa 03.07.2017 

1. Pozornosť venovať zmenám doplneniam zákona č.245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a ostatným legislatívnym predpisom týkajúcich sa 

základnej školy a školských zariadení (školský klub detí, zariadenie školského 

stravovania). 

2. Zvýšenú pozornosť venovať tvorbe inovovaného školského vzdelávacieho 

programu pre 1.a 2. a 5. a 6. ročník ZŠ v zmysle § 7 a § 8 Zákona o výchove 

a vzdelávaní. Zvýšenú pozornosť venovať dôslednému vypracovaniu celého 

inovovaného školského vzdelávacieho programu v súlade so štátnym vzdelávacím 

programom. 

3. V ročníkoch 3 a 4. v primárnom vzdelávaní a v 7. až 9.ročníku nižšieho stredného 

vzdelávania naďalej zvýšenú pozornosť venovať školskému vzdelávaciemu 

programu a revidovať ho podľa potreby a požiadaviek v zmysle § 7  a § 8 Zákona 

o výchove a vzdelávaní. 

4. Kvalitu a efektívnosť vyučovacieho procesu postupne zabezpečiť odporúčaným 

vybavením vhodných priestorov podľa potrieb a možností školy do troch rokov od 

platnosti inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. 

5. Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov za účelom 

skvalitňovania pedagogického procesu. Využívať všetky formy  kontinuálneho 

vzdelávania. Podporovať zvyšovanie profesijných kompetencií všetkých 

pedagogických pracovníkov, ale aj odborných zamestnancov. 

6. Prezentovať, rozširovať a adaptovať najlepšiu národnú a medzinárodnú 
pedagogickú prax v škole a v školskom klube detí. 

7. Sústrediť pozornosť na kvalitu riadenia pedagogického procesu, na dôkladnú 

analýzu výchovno-vzdelávacieho procesu, účelné plánovanie, následnú kontrolu, 

zber informácií a objektívne hodnotenie. Pri hodnotení žiakov sa riadiť platnými 

metodickými pokynmi a usmerneniami. 

8. Zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu cez modernizačné prvky 

a využitie najnovších poznatkov pedagogickej vedy v praxi aj s využitím dostupných 

učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky.  

9. Upriamiť pozornosť    na činnosť metodických orgánov na škole a na ich poslanie 

v oblasti metodiky a riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu – posilniť 

autonómnosť metodických orgánov a ich participáciu na zefektívnení celkovej práce 

školy. Ich činnosť zamerať na skvalitnenie činnosti učiteľov vo výchovno-

vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov 

a vykonávať dôslednú analýzu zistení. 

10. Zvýšiť nároky na vzdelanosť žiakov s cieľom získania funkčnej gramotnosti. 

Obohatiť vzdelávanie žiakov tak, aby vedeli získané vedomosti a zručnosti vhodne 

využívať pri riešení náročných a komplexných úloh. Pripraviť sa na skúšku testovania 

žiakov v 5.ročníku, na celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka, aj na ďalšie 

medzinárodné merania.  
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11. Zamerať sa aj na témy Národného štandardu finančnej gramotnosti a spracovania 

v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch.  

12. Zvýšenú pozornosť venovať zapracovaniu prierezových tém do jednotlivých 

učebných predmetov. Pozornosť venovať témam s multikultúrnou výchovou, témam 

osobnostného a sociálneho rozvoja, výchove v duchu humanizmu a so vzdelávaním 

v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzaniu všetkým 

formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, rasizmu, v oblasti 

problematiky migrácie. Pozornosť venovať aj výchove k zdravému životnému štýlu, 

protidrogovej prevencii, prevencii a riešeniu šikanovania žiakov na škole, prevencii 

užívania alkoholu a tabaku,  environmentálnej výchove, dopravnej výchove, výchove 

k manželstvu a rodičovstvu a ochrane života a zdravia. Informovať žiakov 

o škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok. 
13. Vo všetkých ročníkoch a predmetoch dbať na rozvoj komunikatívnej zložky     

vyučovacieho jazyka. Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť 

dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami 

a schopnosti argumentovať vo všetkých vyučovacích predmetoch. Systematicky 

budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu 

a mimoškolských aktivít.  Zapojiť sa do súťaže česko-slovenského projektu Záložka 

do knihy spája školy a do súťaže O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice  

v súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc. 

14. Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže 

v čitateských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školskom klube detí. 

15. Klásť dôraz na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, 

vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v štátnom 

a materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu 

porozumenia, znášanlivosti a tolerancie. V škole ai v školskom zariadení uplatňovať 

zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. 

16. Demokratizovať život školy vo vzťahu učiteľ – žiak a učiteľ – rodič žiaka. 

Zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych organizácií a širokej 

miestnej komunity. 

17. Zvýšenú pozornosť venovať deťom a žiakom s nadaním v intelektovej oblasti, 

v oblasti umenia a športu, deťom a žiakom zo špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami a deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

18. Zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov pre 

zákonných zástupcov detí a žiakov zo SZP. 

19. Zvýšiť zapojenie žiakov a detí do pohybových aktivít, podporovať činnosť 

športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode. Realizovať aktivity a programy na 

podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Zapájať sa do kampaní:“ Odstráň 

obezitu“ a projektu „Hovorme o jedle“. 

20. Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka vyhlásiť v spolupráci 

so ŠJ tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych 

výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny, Vymedziť priestory                     

na propagáciu zdravého životného štýlu, realizovať prednášky a tvorivé aktivity. 

21. Implementovať celodenný systém výchovy a vzdelávania na prvom stupni.. 

22. Zvýšenú pozornosť venovať materiálno-technickému a priestorovému 

zabezpečeniu odborných učební prírodovedných predmetov a dielne. 
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Z neho vyplývajú klady a nedostatky v práci školy: 

 
 Za klady,  kde oproti minulému obdobiu nastalo zlepšenie možno považovať: 

 

 Dobrú prácu učiteľov v oblasti starostlivosti o nadaných a talentovaných žiakov. 

 Dobrá práca pedagogických zamestnancov v oblasti starostlivosti o žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

 Menšiu diferenciáciu v klasifikácii žiakov 4. a 5. ročníka. 

 Dobrú prácu pedagogických zamestnancov  v oblasti prevencie patologických 

a prosociálnych javov ako aj  v oblasti riešenia záškoláctva. 

 Udržanie rozšírených možností záujmového vzdelávania žiakov školy. 

 Rozvoj informatizácie školy vďaka zapojenosti školy do projektov. 

 Skvalitnenie komunikácie školy s rodičovskou verejnosťou  prostredníctvom 

internetovej žiackej knižky. 

 Dobrú spoluprácu so zriaďovateľom školy pri riešení technického stavu objektov.  

 Napredovanie v riešení technického stavu budovy, čo sa týka výmeny okien, 

vybavenia interiéru školskej kuchyne a sociálnych zariadení. 

 Zabezpečenie kvalitného trávenia voľného času žiakom v rámci záujmovej činnosti 

a kvalifikované zabezpečenie prípravy žiakov na vyučovanie v rámci celodenného 

systému vzdelávania na 1. Stupni. 

 Pôsobenie  pedagogických asistentov na našej škole a ich pomoc pri riešení výchovno-

vzdelávacích problémov. 

 

Podľa poznatkov získaných kontrolnou činnosťou sa v práci školy i jej výsledkoch za šk. 

roka 2016/2017 vyskytli tieto nedostatky: 

 V jednotlivých triedach sa naďalej nachádza vysoké percento priemerných a slabo 

prospievajúcich  žiakov.  

 Naďalej pretrvávajú nedostatky vo vyjadrovacích schopnostiach žiakov, nedostatočné 

pochopenie prečítaného textu a z toho vyplývajúce ťažkosti pri riešení úloh. 

 Naďalej je potrebné  skvalitniť vzťahy žiak-žiak, učiteľ- rodič ako aj učiteľ- učiteľ.  

 Naďalej pretrváva značné poškodzovanie hygienických zariadení a zariadení učební 

žiakmi školy, ako aj  vandalizmus v areáli školy. 

 Naďalej pretrváva  zlý technický stav  exteriéru a interiéru budovy ako aj areálu školy. 
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11. Opatrenia prijaté na skvalitnenie práce školy: 

1. Zvýšenú pozornosť venovať slabším žiakom za účelom ich začlenenia medzi priemer 

ako aj žiakom s výchovnými problémami. 

 

                                                                                       T: stály 

                                                                                       Z: vyučujúci 

 

2. Naďalej venovať sústavnú pozornosť rozvoju jazykových schopností žiakov                     

vo všetkých predmetoch a ročníkoch vo vyučovacom jazyku. 

 

                                                                                       T: stály 

                                                                                       Z: vyučujúci 

       

 

3. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane vnútorného vybavenia učební a hygienických 

zariadení ako aj areálu školy. 

 

                                                                                       T: stály 

                                                                                       Z: tr. uč. a vyučujúci+ ost. zamestnanci 

 

4. Zvýšiť náročnosť na vedomostnú úroveň žiakov štvrtého ročníka a deviateho ročníka 

z dôvodu dosiahnutia výsledkov v testovaní žiakov nad celoslovenský priemer. 

                                                                                         

                                                                                        T: stály 

                                                                                        Z: vyučujúci 

 

 

5. Školskú dochádzku naďalej dôsledne sledovať a pravidelne mesačne vyhodnocovať. 

Nepravidelnú dochádzku hlásiť zástupcovi riaditeľa školy. 

 

                                                                                        T: stály 

                                                                                        Z: triedni učitelia 

 

 

6. Zvýšenú pozornosť naďalej venovať prevencii patologických a prosociálnych javov. 

 

T: stály 

Z: koordinátor, vyučujúci 

 

 

 

7. Naďalej spolupracovať so zriaďovateľom pri riešení technických nedostatkov budovy 

a areálu školy. 

 

                                                                                           T: stály 

                                                                                           Z: riaditeľ školy 

 

8. Oblasť záujmového vzdelávania udržať na súčasnej úrovni. Dôsledne kontrolovať 

účasť žiakov na záujmovej činnosti. 
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                                                                                           T: stály 

                                                                                           Z: riaditeľ školy, vedúci ZÚ 

 

9.  Zvýšenú pozornosť venovať skvalitňovaniu sociálnych vzťahov učiteľ – žiak,  

          učiteľ – rodič, učiteľ – učiteľ. 

 

               T: stály 

                                                                                           Z: riaditeľ školy  

 

10. Udržať na súčasnej úrovni spoluprácu s partnermi školy. 

           

                                             T: stály 

                                                                                               Z: riaditeľ školy 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

V Čiernej nad Tisou  20.09.2017                                           Mgr. Silvia Bacskaiová 

                                                                                                         Riaditeľka školy 
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Prerokované na pedagogickej rade: 20.09.2017 

 

 

 

 

 

Prerokované v Rade školy: 12.10.2017                                       Eva Matyiová 

              Predseda rady školy  

 

 

 

 

 

Schválené zriaďovateľom:26.10.2017                                           Ing. Marta Vozáriková 

                                                                                                               Primátor mesta 

 

 

 

 

 

  


