
Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou  
 
 

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti školy  
za školský  rok 2008/ 2009 

 
 

Názov školy: Základná škola 

Adresa školy: 076 43 Čierna nad Tisou, Školská 3 

Telefón a fax: + 421 056/6350509 

E- mail: gozscnt@zoznam.sk 

www stránka: www. zsskolcnt.edu.sk 

Zriaďovateľ: MÚ Čierna nad Tisou 

 

Vedenie školy: 
 

Riaditeľ školy:  Mgr. Štefan Gondoľ 

Riaditeľka školy od 1. 07 .2009: PaedDr. Ľuba Pavliková 

Zástupca riad. pre I. stupeň: Mgr. Agáta Kosztyuová 

Zástupca riad. pre II. stupeň: Mgr. Silvia Bacskaiová 

 

Rada školy: 11- členná, predseda RŠ- Mgr. Katarína Udvardyová 

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 M, F, CH, P, I – vedúci Mgr. Libuša Vajdová 

            PK pre D, Z, OV, EV – vedúca PaedDr. Marta Popovičová 

            PK pre výchovné predmety – vedúci Mgr. Zoltán Bacskai 

            Výchovná poradkyňa: Mgr. Mária Gazdagová 

            Koordinátorka environmentálnej výchovy:  PaedDr. Marta Popovičová 

            Koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Jolana Petőová 

            Koordinátorka protidrogovej prevencie: Mgr. Lýdia Mihalčíková   

            Koordinátor prosociálnych javov: Mgr. Alexander Csanak   

            Predseda RZ: Viktor Petőcz 

mailto:gozscnt@zoznam.sk
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Údaje o žiakoch: 
Celkový počet žiakov: 357 

Z toho v zahraničí: 10 

Počet rómskych žiakov: 30 

Počet integrovaných žiakov: 21 

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka: 31 

Počet žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v 9. ročníku: 45 

Počet žiakov končiacich v nižších ročníkoch: 3 

Počet umiestnených žiakov na SŠ, SOU, OA: 48 

Počet neumiestnených žiakov : 0 

 

  
Údaje o klasifikácii: 
 
Počet prospievajúcich žiakov: 342 

Z toho: Prospeli s vyznamenaním:136 

             Prospeli veľmi dobre:54 

             Prospeli:152                 

Počet neprospievajúcich žiakov:   5       

Počet neklasifikovaných žiakov: 10 / v zahraničí/ 

Počet žiakov so samými jednotkami v ročníkoch 5. – 9. : 17 

  
Priemerná známka zo SJL, M v ročníkoch 5. – 9. 
 
Trieda SJL M 
V.A 2,88 2,56 
V.B 2,65 2,40 
VI.A 2,59 2,45 
VI.B 3,25 3,20 
VII.A 2,95 2,80 
VII.B 2,93 2,61 
VIII.A 2,88 3,00 
VIII.B 2,80 2,80 
IX.A 3,00 3,14 
IX.B 3,08 3,17 
Priemer: 2,90 2,81 
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Najlepšie triedy: III.A, IV.A 
                             V.B,  VI.A,  V.A 
 
Najslabšie triedy: IV.B 
                             VIII.A,   IX.A,   IX.B   
 
 
Testovanie 2009   
Predmet Úspešnosť školy Úspešnosť v rámci SR 
Slovenský jazyk a literatúra 51,8% 61,26% 
Matematika 49% 53,01% 
 
 
 
Údaje o správaní sa a dochádzke žiakov: 
  
Počet žiakov so zníženou známkou zo správania:  11 
Počet pokarhaní riaditeľom školy: 6 
Počet pokarhaní triednym učiteľom: 16 
 
 
Celkový počet vymeškaných hodín žiakmi školy:      37975 
                                                  Priemer na žiaka:      106,37 
                         Počet neospravedlnených hodín:       3612 
                                                  Priemer na žiaka:      10,12 
 
 
Zamestnanci: 
 
Počet pedagogických zamestnancov:           
                                      fyzický stav:  27   z toho 3 vychovávateľky ŠKD 
                               prepočítaný stav:  22,39 
 
Počet nepedagogických zamestnancov:   
                                     fyzický stav:   13 
                              prepočítaný stav:   12,75 
 
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov:                                                        
                         Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 
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Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 
 
Druh vzdelávania Počet prihlásených 

zamestnancov  
Počet zamestnancov- 
absolventov 

Priebežné 9 9 
2.kval. skúška 15 15 
Ďalšie vzdelávanie učiteľov 
ZŠ v predmete informatika 

1 – 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov 
ZŠ v cudzích jazykoch 

3 – 

Modernizácia vzdelávacieho 
procesu na ZŠ 

3 – 

 
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 
 

V oblasti starostlivosti o nadaných a talentovaných žiakov a zapájaní sa do školských 
súťaží a predmetových olympiád sme dosiahli nasledovné výsledky: 

1. Prírodovedné súťaže: 
 V matematickej olympiáde v kategórii 5. ročníka žiačka Sofia Hunčárová získala 
5.miesto a Cyntia Kulcsárová 7.miesto. V kategórii 6. ročníka Michal Bogdan 1. miesto a 
 E. Pólyi v kategórii 7. ročníka obsadil 1. miesto. 

V okresnom kole pytagoriády v kategórii 7. ročníka získal N. Gašparik 2. miesto. 
 
V OK Fyzikálnej olympiády v kategórii G-Archimediáda žiak 7. ročníka J. 

Kyjovský  obsadil 5. miesto a N. Gašparik 9. miesto. 
V OK Geografickej olympiády boli nasledovné výsledky: 

Ročník Meno žiaka Umiestnenie 
6. J. Kaščák 

M. Bogdan 
2. miesto 
5. miesto 

7. E. Pólyi 
D. Paluba 
J. Kyjovský 

1. miesto 
2. miesto 
3. miesto 

8. N. Csorbová 7. miesto 
9. K. Dobóová 2. miesto 

 
V KK Geografickej olympiády boli nasledovné výsledky: 

Ročník Meno žiaka Umiestnenie 
6. J. Kaščák 

 
8. miesto 
 

7. E. Pólyi 
D. Paluba 
J. Kyjovský 

11. miesto 
18. miesto 
13. miesto 

9. K. Dobóová 23. miesto 
 

2. Súťaže s humanitným zameraním: 
 

V OK slovenského jazyka a literatúry žiačka 9. ročníka E. Halászová obsadila 6.  
miesto.  
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 Na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína J. Kyjovský žiak 7. ročníka získal 1. 
miesto a postúpil na krajské kola. Y. Hamiová z 3. ročníka obsadila v okresnom kole 
Hviezdoslavovho Kubína 2. miesto.   

 V olympiáde anglického jazyka žiak 7. ročníka Eduard Pólyi obsadil 3. miesto na 
krajskom kole. 

Norbert Gašparik zo 7. ročníka obsadil 1. miesto na okresnom kole  a 6. miesto na 
krajskom kole Dejepisnej olympiády. 

 
3. Športové súťaže: 

 
ð atletika 

            V telovýchovných súťažiach  na okresnom kole v cezpoľnom behu chlapci obsadili 5. 
miesto a družstvo dievčat 7. miesto. V súťaži jednotlivcov žiačka A. Horváthová z 9. ročníka 
získala 6. miesto. V behu Jozefa Plachého na krajskom kole obsadil žiak M. Verner zo 6. 
ročníka 6. miesto, D. Paluba zo 7. ročníka 9. miesto a K. Pučeková zo 6. ročníka 15. miesto. 
Na  okresnom kole atletiky družstvo chlapcov získalo 4. miesto. V súťaži jednotlivcov na 
okresnom kole atletiky obsadil vo vrhu  guľou žiak 9. ročníka V. Kováč 2. miesto. Žiačka N. 
Csorbová z 8. ročníka postúpila na krajské kolo a získala 6. miesto taktiež vo vrhu guľou. 
Žiaci našej školy sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Chlmecká dvanástka 2008, kde družstvo 
chlapcov získalo 1. miesto. 
 
ð volejbal 
Vo volejbale dievčat sme obsadili v obvodovom  kole 3. miesto. V tej istej súťaži chlapci 

obsadili 2. miesto.  Na volejbalovom turnaji Športovej akadémie Lúč dievčatá získali 
2.miesto. Žiaci i žiačky 5. až 8. ročníka sa zapojili do projektu Minimaxvolejbal. Dievčatá vo 
štvrťfinále obsadili 3. miesto a chlapci postúpili na MS  v minivolejbale a obsadili 9. miesto.  

 
 
ð futbal 
Vo futbale žiakov 3.- 4. ročníka obsadili žiaci v okresnom kole 2. miesto. Žiaci 5. -6. 

ročníka získali v okresnom kole 3. miesto a starší žiaci získali tiež 2. miesto. Na futbalovom 
turnaji organizovanom Športovou akadémiou  Lúč získali chlapci 1.miesto.   

 
ð vybíjaná 
Dievčatá získali na okresnom kole vo vybíjanej 2. miesto. 

 
ð Z regionálnych súťaží sme sa zúčastnili na nasledovných súťažiach:  
• Vianočný futbalový turnaj vo V. Trakanoch a „Tisa cup“ vo V. Trakanoch,  
• Májový pohár v Bieli, 
• Vianočný a Veľkonočný futbalový turnaj vo Veľkých Kapušanoch, 
• Detská olympiáda 

 
  

 
ð Športové súťaže organizované školou 
• V júni sa zorganizoval 5. ročník o putovný pohár riaditeľa školy. Súťažilo 10 

družstiev. Putovný pohár získala ZŠ POH Veľké Kapušany. 
• Halový futbal pre rodičov. 
• volejbalový, futbalový, stolnotenisový a nohejbalový turnaj pre žiakov. 
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4. Ostatné súťaže 
 

 V mesiaci december boli pre žiakov zorganizované vedomostné súťaže O najmúdrejšiu 
triedu, Sudoku a Čo vieš o eure?  

 
 

 Naši žiaci sa svojimi  výtvarnými prácami  zapojili aj do postupových súťaží:  Vesmír 
očami detí,  Návrh na obal žiackej knižky, Návrh na vianočnú pohľadnicu, Prečo ťa mám 
rádúrada.  
 
Projekty- efekt: 
 
  
  Najväčším prínosom z hľadiska zlepšenia materiálneho zabezpečenia výchovno- 
vzdelávacieho procesu boli projekty Infovek- Otvorená škola a Digitálni štúrovci. Ich 
realizácia umožnila rozšírenie a skvalitnenie učebne výpočtovej techniky. Zapojili sme sa do 
projektov Enviroprojekt 2007, Enviroprojekt 2008, Otvorená škola- oblasť športu 2007 a  
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2007,  Jazykové laboratória 2009, ktoré 
neuspeli. Čerpaniu prostriedkov z Eurofondov na riešenie nedostatkov technického charakteru 
na zariadení bráni majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov areálu školy. 
 
 Prihlásili sme sa do národného projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na 
základných školách. Tento projekt  nám umožní získať jeden dataprojektor a osem počítačov. 
             
 
 
Materiálno- technické podmienky: 
 
 Materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je už 
nevyhovujúce. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa nákup didaktickej techniky 
ani vnútorného zariadenia učební už dlhšiu dobu nerealizoval. Jestvujúce zariadenie učební  
je už zastaralé a značne fyzicky opotrebované.  
 Vo veľmi zlom technickom stave sú i samotné budovy, v ktorých prebieha jeho 
realizácia.  Zostala neopravená značná časť pretekajúcej strechy a nutná je i výmena okien 
v časti prístavby. Ich rámy sú natoľko zhnité, že z nich vypadávajú sklá, čo môže byť príčinou 
úrazov. Vo veľmi zlom technickom stave sú i podlahy a kúrenie. V dohľadnom čase je nutná 
generálna oprava celého objektu a oprava oplotenia areálu školy.  
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Klady a nedostatky v práci školy: 
 
 
 Za klady , kde oproti minulému obdobiu nastalo zlepšenie možno považovať: 

 

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

Ø Dobrú prácu učiteľov v oblasti protidrogovej prevencie. 

Ø Rozšírenie možnosti záujmového vzdelávania žiakov školy. 

Ø Dobrú starostlivosť o nadaných a talentovaných žiakov. 

 

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

obdobie školského roku 2008/2009 vyskytli tieto nedostatky: 

Ø V jednotlivých triedach sa naďalej nachádza vysoké percento slabších žiakov. 

Ø Naďalej pretrvávajú nedostatky vo vyjadrovacích schopnostiach žiakov, nedostatočné 

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

Ø Nedostatočná starostlivosť o zariadenie učební , značné poškodzovanie ich zariadenia 

žiakmi. 

Ø Zlý technický stav strechy, exteriéru a interiéru budovy. 

 

 

Opatrenia prijaté na skvalitnenie práce školy: 
1. Zvýšenú pozornosť venovať slabším žiakom za účelom ich začlenenia medzi priemer. 

 
                                                                                       T: stály 
                                                                                       Z: vyučujúci 
 
 

2. Naďalej venovať sústavnú pozornosť rozvoju jazykových schopností žiakov vo 
všetkých predmetoch a ročníkoch. 

 
                                                                                       T: stály 
                                                                                       Z: vyučujúci 
 
 

3. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane vnútorného vybavenia učební. 
 
                                                                                       T: stály 
                                                                                       Z: tr. uč. a vyučujúci 
 

4. Zvýšiť náročnosť na vedomostnú úroveň žiakov najmä tretieho a štvrtého ročníka.  
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Zjednotiť pravidlá klasifikácie. 
 
                                                                                        T: stály 
                                                                                        Z: riad.školy 
 
 

5. Školskú dochádzku naďalej dôsledne sledovať a pravidelne mesačne vyhodnocovať. 
Nepravidelnú dochádzku hlásiť zástupcom riaditeľa školy. 

 
                                                                                        T: stály 
                                                                                        Z: tr. učitelia 
 
 
 

6. Naďalej venovať náležitú pozornosť protidrogovej prevencii. 
 

T: stály 
Z: vyučujúci 
 

 
7. Požiadať zriaďovateľa o pomoc pri riešení technických nedostatkov budovy a areálu 

školy. 
 
                                                                                           T: stály 
                                                                                           Z: riaditeľ školy 
 
 

8. Oblasť záujmového vzdelávania udržať na súčasnej úrovni. 
 
                                                                                           T: stály 
                                                                                           Z: riaditeľ školy 
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Voľnočasové  aktivity: 
 

 V rámci voľnočasových aktivít pracovalo na škole  23  krúžkov na I. a II. stupni ZŠ. 
Z celkového počtu 357 žiakov navštevovalo krúžky v školskom roku 2008/2009  295 žiakov. 
 
 
                                 Názov krúžku                                     zodp. vedúci krúžku 
  
  
Internetový krúžok Mgr.G. Takáčová 
Matematika hrou Mgr. L. Vajdová 
Futbalový krúžok pre 2.-4.ročník  Mgr.Z Bacskai        
Výtvarný krúžok  PaedDr. Ľ. Pavliková  
Krúžok pohybových hier   p. M. Szováková 
Tanečný krúžok  p. S. Dulíková      
Krúžok mladých zdravotníkov Mgr. G.Takáčová 
Krúžok anglického jazyka pre 3. a 4. ročník Mgr. M. Hajdóková    
Tvorba životného prostredia  Mgr. S. Bacskaiová 
Internetový krúžok  Mgr. A. Kosztyuová 
Žurnalistický krúžok  Mgr. K. Udvardyová 
Internetový krúžok  Mgr. I. Bauer  
Krúžok aranžovania  Mgr. K. Udvardyová 
Krúžok mladých olympionikov                                   Mgr. L. Vajdová 
Krúžok francúzskeho jazyka Mgr. M. Gazdagová 
Matematický krúžok pre 8. ročník Mgr. I. Bauer 
Zemepisný krúžok pre 5. až 9. ročník PaedDr. M. Popovičová  
Športový krúžok pre dievčata 5. až 9. ročníka p. Z. Nagyová 
Volejbalový krúžok pre 7. až 9. ročník  Mgr. Z. Bacskai 
Rybársky krúžok p. Fejko 
 
Školské športové stredisko so zameraním na futbal 
pre 5. až 8. ročník 

 
Mgr. Z. Bacskai 
 

 
 
Pri škole pracovalo Školské športové stredisko so zameraním na futbal v rozsahu 6 

hodín týždenne s počtom 22 žiakov . 
  
 Počas školského roka sa organizovali pre žiakov nasledovné školské akcie: Výstava 
tekvíc, Hallowenská párty, Mikuláš, Vianočná ikebana, Vianočný program, Posedenie pri 
jedličke, Vianočný futbalový turnaj, Stolnotenisový turnaj, Nohejbalový a Volejbalový turnaj, 
návšteva divadelného predstavenia v Košiciach a v Prešove, Karneval, Deň matiek, Deň detí. 
 V rámci environmentálnej výchovy sa  žiaci našej školy zapojili do separovaného 
zberu papiera, PET fliaš, SABI viečok a do projektu „ Baterky na správnom mieste“. Zber 
papiera a PET fliaš sa pozastavil z dôvodov finančnej a hospodárskej krízy. 
 V rámci protidrogovej prevencie a šikanovania sa pre žiakov 4.až 9. ročníka 
uskutočnili besedy s pracovníkom CPPPaP Trebišov . Pre deviatakov sa uskutočnila beseda 
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na tému: Obchodovania s ľuďmi. Žiaci 7. ročníka absolvovali besedu na tému: Zdravý 
životný štýl. 
   V rámci profesijnej orientácie sa žiaci 9. ročníka zúčastnili Burzy informácií 
v Kráľovskom Chlmci. S pracovníkom CPPP a P z Trebišova sa uskutočnila beseda pre 
žiakov 9. ročníka ohľadom profesijnej orientácie. Okolité SOŠ organizovali dni otvorených 
dverí pre žiakov 9. ročníka, na ktorých sa mali možnosť zúčastniť aj naši žiaci. 
 V oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa uskutočnila beseda s gynekológom 
pre žiačky 8. a 9. ročníka. 
 Na úseku výchovy k ľudským právam škola pokračuje v spolupráci s organizáciou 
UNICEF. Škola sa zapojila aj do troch aktivít: Predaj pohľadníc, Týždeň modrého gombíka 
a pre žiakov 6. ročníka sa uskutočnila prezentácia s dobrovoľníkom UNICEF o právach 
dieťaťa. Škola už druhý krát splnila podmienky pre získanie  loga : Škola priateľská deťom. 
Pre žiakov sa zhotovila nástenka dôvery , zriadila sa aj schránka dôvery. 
 Vyučujúci na 1. stupni a učitelia slovenského jazyka na 2. stupni sa aj v tomto 
školskom roku zapojili do celoslovenského projektu  Detský čin roka. 

V školskom roku 2008/2009 boli vydané dva školské časopisy „ Priateľka“.  V rámci 
dňa detí sa uskutočnila na našej škole v spolupráci s domovom sociálnych služieb vo Veľkých 
Kapušanoch prezentácia tradičných ľudových remesiel. 
 Spolupráca s mestskou políciou bola realizovaná v oblasti dopravnej výchovy a oblasti 
prevencie proti šikanovaniu. Pre žiakov 1. až 6. ročníka sa uskutočnila beseda na tému: 
Bezpečne na bicykli počas prázdnin. Pre žiakov 9. ročníka sa uskutočnila beseda 
s náčelníkom mestskej polície na tému: Šikanovanie.   
  

 
 
 

V Čiernej nad Tisou  31.08.2009                                                    PaedDr. Ľuba Pavliková 
                                                                                                                   Riaditeľka školy 
 
 
 


