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Cieľom práce PK je:  

 zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces s cieľom osvojenia si primeraného množstva 

vedomostí a zručností  

  uplatnenie humanizácie výchovy a vzdelávania dodržiavaním deklarácie práv dieťaťa 

 motivácia pedagogických a odborných zamestnancov k seba rozvoju 

 hľadať možnosti zvyšovania úrovne vzdelávacieho procesu 

 rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie 

 starostlivosť o slabo prospievajúcich žiakov 
 

 

Úlohou PK je:  

 plnenie a realizácia školských vzdelávacích programov  

 zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a následne vedomostnú úroveň žiakov  

 hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov podľa metodických pokynov  

 venovať zvýšenú pozornosť žiakom so ŠVVP  

 posilniť postavenie predmetov maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská 

literatúra  

 formovať pozitívny vzťah žiakov ku knihe a literatúre  

 rozvíjať čitateľskú a finančnú gramotnosť  

 spolupracovať pri plánovaní školských a mimoškolských aktivít  

 pripravovať a zúčastňovať sa so žiakmi podujatí výchovno-kultúrneho charakteru 

 implementovať do výchovno-vzdelávacieho procesu prierezové témy  

 venovať zvýšenú pozornosť praktickým činnostiam 

 starostlivosť o slabo prospievajúcich žiakov 

 žiakov zapájať do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam 

 uskutočňovať besedy, súťaže, stretnutia, tematické výstavy, návštevy divadelných 

predstavení, exkurzie  

 zúčastňovať sa odborných seminárov a školení podľa plánu kontinuálneho vzdelávania, 

vedomosti zo školení aplikovať v pedagogickej praxi  

 využívať didaktické pomôcky na vyučovaní, motivovať žiakov, podnecovať žiakov k 

vybudovaniu kladného vzťahu k daným predmetom, využívať inovatívne pedagogické 

metódy, vyučovanie pomocou IKT  

 tvoriť metodické materiály, učebné pomôcky pre žiakov  

 študovať odbornú literatúru k profesijnému rastu pedagogických a odborných zamestnancov 

 zapojiť sa do aktivít v rámci programu Vnímavá škola, NP Škola otvorená všetkým. 
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MJl 

Výchovno-vzdelávacia práca v predmete MJL v šk. roku 2017-2018 bola 

základom celého vzdelávania a výchovy. . Zvládnutie výchovno-vzdelávacích úloh 

maďarského jazyka a literatúry je predpokladom na splnenie úloh ďalších vyučovacích 

predmetov.   Vyučujúci viedli žiakov vyjadrovať sa ústnou a písomnou formou 

spisovného jazyka, správnemu čítaniu s porozumením. Veľký dôraz kládli na pravopis, 

na rozšírenie slovnej zásoby aj pomocou slohových prác. V 7 . ročníku sú   nadané 

žiačky, ktoré úspešne reprezentovali našu školu na rôznych recitačných 

a vedomostných súťažiach.  U slabších žiakov sú problémy s komunikáciou, čo 

sťažuje výchovno-vzdelávací proces, problémy v čítaní zas spôsobujú  nedostatky 

v písaní.  

Dosiahnuté výsledky 

 V celoslovenskom kole recitačnej súťaže  Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny 

Anna Rozália získala prestížne umiestnenia: V prednese prózy sa umiestnila v 

bronzovom pásme, v kategórii lyrické divadlá v striebornom pásme vybojovala cenu 

poroty sľubná interpretka. 

 Žiačky VII.B triedy Anna Viszlay a Alexandra Erdélyiová pod vedením pani učiteľky 

Erzsébet Rácz sa zúčastnili celoslovenskej študentskej vlastivednej konferencie 

KINCSKERESŐ. Témou ich práce bol prírodný kostol v Debradi. Porota ich prácu 

ohodnotila zlatým pásmom. 

 Súťaž Szép Magyar Beszéd - Po okresnom a krajskom výbere žiačka 7.B/2 triedy 

Viszlai Anna Rozália  reprezentovala našu školu až na celoslovenskom kole tejto súťaže. 

 Recitačná súťaž Egressy Béni Nemzetközi Szavalóverseny v maďarskom pohraničnom 

meste  Viszlai Anna Rozália získala 2. miesto. 

 

Nadobudnuté vedomosti z MJL sú pre žiakov základom pre osvojenie poznatkov 

z ostatných predmetov, pre vyjadrenie svojich myšlienok na dobrej úrovni. 

 

SJSL 

 

Veľký dôraz v SJSL učitelia kládli komunikačným témam a konverzácii. Je to 

priestor, kedy sa môžeme venovať aj výchove. Vzhľadom na sociálne pozadie našich 

žiakov výchova, prezentovanie hodnôt našej spoločnosti, význam osvety čo sa týka 

plánovaného rodičovstva ,a neposlednom rade význam vzdelávania v živote človeka. 

Nevyhnutnou súčasťou SJSL bolo venovať sa čítaniu s porozumením, nakoľko väčšina   

             žiakov nerozumie prečítanému textu 
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.U väčšiny žiakov sa prejavuje problém s pravopisom a gramatickými 

pravidlami.  

Aj napriek tomu, že žiaci ovládajú teoretickú rovinu gramatických pravidiel po 

praktickej rovine nedokážu osvojené vedomosti uplatniť v riešení praktických úloh. 

V slohovej zložke žiaci rozvíjajú slovnú zásobu, ktorá je u nich veľmi slabá. 

Konverzáciou žiaci rozvíjajú komunikačné kľúčové kompetencie, ktoré sú potrebné 

v každodennom živote. Témy slohových prác vyučujúci vyberajú žiakom primerane 

schopnostiam a vedomostiam. 

 

Vyučovanie cudzích jazykov 

 

Vyučovanie cudzích jazykov prebiehalo podľa tematických plánov a na každom  

zasadnutí vyučujúci skonštatovali, že nie je nejaké výrazné zaostávanie v TP. 

Cudzie jazyky sa učia aj žiaci s mentálnym postihnutím, ale nie sú hodnotení 

známkou. 

Na základe skonštatovaní vyučujúcich dôležitou metódou u našich  žiakov je 

metóda sústavného opakovania a utvrdzovania prebraného učiva. 

 

Uskutočnili sa testovania: v 5. ročníku testovanie, v 9. roč. Testovanie žiakov 9. 

ročníka ZŠ. Veľký dôraz sme kládli najmä na prípravu deviatakov, aby v testovaní 

dosiahli čo najlepšie výsledky. Napriek tomu výsledky sú menej vystačujúce (viď. 5. 

zápisnica). Dôvod vidíme v prístupe žiakov k učeniu sa a k celému testovaniu. Niektorí 

vyriešili úlohy napr. zo slovenčiny, ktorú písali ako 3. predmet, za 15 minút, čo by 

nestačilo ani na prečítanie ukážok. 

 

Počas školského roka sa uskutočnili tieto aktivity 

 

• Ku Dňu starších osôb žiaci V.A, V.B a VII.B triedy pod vedením triednych učiteliek 

navštívili miestny klub dôchodcov 

• Prezentácie pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe, ktorej sa 

zúčastnili žiaci vyšších ročníkov. 

• Medzinárodný deň tolerancie 

• Deň proti fašizmu a antisemitizmu 

• Celoslovenská študentská vlastivedná konferencia KINCSKERESŐ 

• Testovanie v 5. ročníku 

• Prezentácia k Medzinárodnému dňu ľudských práv 

• 8.decembra sa realizovala netradičná literárna hodina. Členovia občianskeho druženia 

Fecsó Pál organizovali netradičnú umeleckú dielňu pre žiakov 7. ročníka. 

• Súťaž  Poznaj maďarskú reč 

• 22.12.2017 sme oslavovali Vianoce s veľkolepým vianočným programom 

• Otvorené hodiny pre verejnosť – Týždeň otvorených dverí 

• Deň maďarskej kultúry sme oslávili dňa 22.01.2018 v divadelnej sále Centra voľného 

času Cvrček. 

• Triedne kolá školských súťaží z MJL, SJSL, AJ multikultúrna spevácka súťaž na II. 

stupni. 

• Svetový deň boja proti rakovine 
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• Súťaž Pekná maďarská reč 

• Recitačná súťaž –  Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny 

• Účasť recitačnej súťaže v Maďarskej republike , v mestách Kazincbarcika a Encs. 

• Mesiac knihy – návšteva školskej a mestskej knižnice 

• Marcové oslavy 

• Účasť celoslovenskej konferencie ZMUnS v Rožňave 

• Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ 

• Exkurzia  – po stopách histórie 

• Medzinárodný deň Rómov 

• Oslava Deň matiek. 

• Multikultúrna spevácka súťaž na II. stupni. 

  

 

Členovia PK viedli žiakov k samostatnosti, rozvíjaniu tvorivosti a k správnej i slušnej 

komunikácii. 

 

 
Aktivity pri príležitosti významných svetových a medzinárodných dní boli uskutočnené formou 

prezentácií s praktickými prevedeniami a ukážkami, ktoré žiakov aktivizovali k zapájaniu sa do hravej 

činnosti. Pre rozvíjanie schopností, zručností a tvorivosti žiakov sa pravidelne  uskutočňovali aktivity, 

rozvíjajúce ich kreativitu na báze  ukážky pracovných činností, ktoré môžu využívať v každodennom 

živote - tvorivé dielne.   

Na škole pracovali koordinátori, ktorí sa venovali drogovej prevencie, finančnej gramotnosti, 

environmentálnej výchove, dopravnej výchove, výchove k manželstvu a rodičovstvu, pre výzdobu 

interiéru školy a IKT.   

  

Nevyhnutnou úlohou koordinátorov bolo priblížiť dané obsahy žiakom tak, aby nadobudnuté 

vedomosti dokázali aplikovať v každodennom živote. Každú aktivitu priblížili koordinátori žiakom 

formou prezentácie, prostredníctvom, ktorej žiaci pochopili význam a dôležitosť prístupu prevencie v 

týchto oblastiach.   

Učitelia sa priebežne zúčastňovali odborných seminárov, školení organizované vedením školy. 

Pozornosť venovali sebavzdelávaniu a vzájomnej výmene skúseností v rámci vzájomných hospitácií 

učiteľov.  
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Plán práce PK na školský rok 2018/2019 vychádza zo:   

 Štátneho vzdelávacieho programu  

 Školských vzdelávacích programov a Výchovných programov   

 Plánu práce školy na školský rok 2018/2019  

 Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 2018/2019   

Vnútorného poriadku školy  

    

Plán zasadnutí PK:  

I. zasadnutie: august 2018 

1. prejednávanie návrhu plánu práce PK a doplnenie  

2. prejednávanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov za rok 2018/2019, návrh na 

úpravu 

3. prijatie kritérií hodnotenia  

4. plánované školské a mimoškolské aktivity na šk. rok 2018/2019 

II. zasadnutie: november 2018  

1. kontrola uznesení 

2. kontrola plnenia tematických výchovno-vzdelávacích plánov 

3. vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.štvrťrok 

4. organizácia projektov 

III. zasadnutie: január 2019 

1. kontrola uznesení 

2. rozdelenie pracovných úloh členom PK na druhý polrok   

3. vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.polrok, vyhodnotenie činnosti PK 

za 1.polrok 

IV. zasadnutie: apríl 2019 

1. kontrola uznesení 

2. kontrola plnenia tematických výchovno-vzdelávacích plánov 

3. výchovno-vzdelávacie výsledky za 3. štvrťrok školského roka 2018/2019 

 

V. zasadnutie: jún 2018  

1. kontrola uznesení 

2. vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2.polrok,  

3. vyhodnotenie činnosti PK za školský rok 2018/2019 

 

Plán PK je otvorený dokument, ktorý je možné v priebehu šk. roka meniť a dopĺňať. 
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Metodika práce 
 dôsledne realizovať vo VVP učebné osnovy (UO) v jednotlivých ročníkoch v súlade s požiadavkami 

vzdelávacích štandardov, pritom rešpektovať  potreby žiakov  

 realizovať pedagogické pozorovanie žiakov so ŠVVP   

 vytvárať žiakom podmienky na osvojenie si metód individuálneho štúdia - učebné štýly   

 využívať IKT - počítače, interaktívnu tabuľu, elektronické nosiče a web stránky   

 spestriť vyučovanie didaktickými materiálmi a inovatívnymi metódami výučby  

 počas VVP vytvárať u žiakov kladné morálne a vôľové vlastnosti ako sú samostatnosť, rozhodnosť, 

húževnatosť, sebakritickosť  

 rozvíjať u žiakov kritické myslenie  

 aktívne využívať skupinovú prácu  

 cielene pracovať so žiakmi na rozvoji životných zručností a celoživotných pravidiel   

 uplatňovať prvky pozitívneho hodnotenia  

 aktívne využívať sebahodnotenie žiakov   

 pokračovať v realizácii a skvalitňovaní environmentálnej výchovy, rozvíjať vzťah detí k prírode, jej 

ochrane, ku zdraviu a ku všetkým živým organizmom  

 vhodne zvolenými úlohami, problémami a rozhovorom viesť žiakov k zodpovednému manželstvu 

a rodičovstvu primerane ich veku a schopnostiam  

 predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným 

prejavom intolerancie  

 aktívne spolupracovať s výchovnou poradkyňou, špeciálnou pedagogičkou, sociálnym pedagógom, 

logopédom a trvale poskytovať pomoc slabo prospievajúcim a žiakom so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími metódami   

Termín: stály  

Zodpovední : členovia PK 

  

 

Úlohy pre pedagogických zamestnancov PK 
 

September 
 Vypracovanie TVVP → prispôsobiť k počtom vyučovacích hodín v jednotlivých 

ročníkoch. - Tematické výchovno-vzdelávacie plány zostaviť podľa platných učebných 
osnov  

Termín : 15. september 2018 

Zodpovední: členovia PK 

 Napísať vstupné previerky z MJL a SJSL vo všetkých ročníkoch 
 

Termín : 30. september 2018 

Zodpovední: členovia PK 

 Medzinárodný deň demokracie 15.9. – Kvíz pre 7.,8. a 9. ročník o tematike 

Termín : 30. september 2018 

Zodpovedná:  MSc. Anna Iskrová 
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Október 
 Deň starších osôb – v rámci konverzačných hodín zdôrazňovať význam rodiny, výhody 

spolužitia generácií, úctu k starším. Význam tradícií v živote človeka a rodiny.  
Termín :  30.október 2018 

Zodpovední: Mgr. Erika Vitéz, Mgr. Éva Kovács, Mgr. Marcela Bujňáková,

  Mgr. Tünde Kelemenová, , Mgr. Judit Balogh, MSc. Anna Iskrová 
   

 Medzinárodný mesiac školských knižníc – Aktivity v školskej knižnici 
Termín : 30. september 2018 

Zodpovední: Mgr. Tünde Kelemenová, , Mgr. Judit 

Balogh,   MSc. Anna Iskrová, Erzsébet Rácz  

 

November 

 Testovanie žiakov 5.ročníka 21.11.2018 

Termín : 30. november 2018 

Zodpovední: Mgr. Tünde Kelemenová,  Mgr. 

Andrea Halászová, Mgr. Judit Balogh 

 

 Svetový deň slobody 9. november , Medzinárodný deň tolerancie 16. november – 

aktivity na témy 

Termín : 30. november 2018 

Zodpovedná: MSc. Anna Iskrová 
 

 Klasifikačná pedagogická rada 
 

December 
 Deň ľudských práv ... 10. december... MD ľudských práv – na hodinách v rámci 

konverzačných tém zdôrazniť rovnosť každého v rámci spoločnosti, poukazovať na 
všeobecné a konkrétne práva a povinnosti jednotlivca 

 

Termín :  20. december 2018 

Zodpovední: členovia PK 

 Medzinárodný deň ľudskej solidarity – aktivita 
Termín :  20. december 2018 

Zodpovedná: MSc. Anna Iskrová 

 20. december Exkurzia – po stopách histórie – návšteva Košíc 

Termín :  20. december 2018 
Zodpovedná: Mgr. Judit Balogh 
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Január 

 Deň maďarskej kultúry – v rámci sviatku formou prezentácie oboznámiť žiakov s maď. 
básnikom F. Kölcseim, autorom maďarskej hymny. 

Termín :  30. január 2018 

Zodpovedná: Erzsébet Rácz 

 Zasadnutie PK  
Termín :  30. január 2018 

Zodpovedná: vedúca PK 

 Klasifikačná porada 
Termín :  30. január 2018 

Zodpovední: členovia PK 

Február 
 

 Triedne kolá školských súťaží z MJL, SJSL, AJ  

Termín :  28. február 2018 
Zodpovední: členovia PK 

 Okresné kolo súťaže Poznaj maďarskú reč 

Termín :  30. január 2018 

Zodpovedná: Erzsébet Rácz 

Marec 
 

 Mesiac kníh – aktivity, ktoré vypestujú u žiakov lásku k čítaniu  
Termín :  30.marec 2018 

Zodpovední: členovia PK 

 

 Okresné kolo recitačnej súťaže 
Termín :  30. marec 2018 
Zodpovedná: Erzsébet Rácz 

 

 Marcové oslavy 
Termín :  15. marec 2018 

Zodpovedná: Erzsébet Rácz 

 Svetový deň poézie – netradičná hodina literatúry 

Termín : 30. marec 2018 
Zodpovední: učitelia MJL 

 

 Zasadnutie  PK 

Termín : 30. marec 2018 

Zodpovedná: Mgr. Judit Balogh 



ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM - ALAPISKOLA, 
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY 15, MOLDAVA NAD BODVOU - SZEPSI 

 

 Recitačná súťaž B. Egressy v Kazincbarcike 

Termín :  15. marec 2018 

Zodpovedná: Erzsébet Rácz 

 
 
Apríl 
 

 Zasadnutie PK  
Termín :  15. apríl 2018 

Zodpovedná: vedúca PK 

 
 Klasifikačná rada 

 

 Účasť celoslovenskej konferencie ZMUnS v Rožňave 
 

 Deň maďarskej poézie – 11.apríl - aktivita 

Termín :  30. apríl 2018 

 Zodpovedná: Mgr. Tünde Kelemenová 

 

 Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (okrem žiakov s MP) Testovanie 9-2018 - 3.-4. apríl  
Termín : 30. apríl 2018 
Zodpovední: Mgr .Judit Balogh, Erzsébet Rácz,  

 
 

Máj 
 Deň matiek – aktivity podporujúce lásku k matkám, k rodine, k životu 

Termín :  30. máj 2018 

Zodpovední: členovia PK 

 Celoškolská recitačná súťaž  
Termín :  30. máj 2018 

Zodpovední: Erzsébet Rácz, PaeDr. 

Andrea Zajdeková, Mgr. Tünde Kelemenová 

 

 

 Medzinárodní deň múzeí - 18. apríl – návšteva múzea v Košiciach 
Termín :  30. máj 2018 
Zodpovedná: Mgr. Judit Balogh 

 

 
 



ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM - ALAPISKOLA, 
ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY 15, MOLDAVA NAD BODVOU - SZEPSI 

 
Jún 
 

 Zasadnutie PK  
Termín :  20. jún 2018 

Zodpovedná: Mgr. Judit Balogh 

 

 Klasifikačná pedagogická rada 

 
Plán práce berú na vedomie:  
 
členovia PK:   

  

Mgr. Judit Balogh 

Mgr. Éva Kovács 

 Erzsébet Rácz  

Mgr. Marcela Bujňáková 

Mgr. Tünde Kelemenová 

PaeDr. Andrea Zajdeková 

Mgr. Andrea Halászová 

Mgr. Elena Fialková 

MSc. Anna Iskrová 

 



 



 



Program zasadnutí: Bol zostavený po dohode s členmi PK, v priebehu školského roka bude  

    aktualizovaný.   Zodpovedná: Mgr. Judit Balogh 

Termíny zasadnutí:august, november, január, apríl, jún  

 

Plán práce PK vychádza z :  

 Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 

2017/2018  

 Štátneho vzdelávacieho programu 

 Školského vzdelávacieho programu 

 plánu práce školy na školský rok 2017/2018 

 učebných osnov 

 nového školského poriadku  

 
 

September 
 Vypracovanie TVVP → prispôsobiť k počtom vyučovacích hodín v jednotlivých 

ročníkoch.  
- Tematické výchovno-vzdelávacie plány zostaviť podľa platných učebných osnov  

Termín : 15. september 2018 

Zodpovední: členovia PK 

 

 Napísať vstupné previerky z MJL a SJSL vo všetkých ročníkoch 
 

Termín : 30. september 2018 

Zodpovední: členovia PK 

 

Október 
 Deň starších osôb – v rámci konverzačných hodín zdôrazňovať význam rodiny, výhody 

spolužitia generácií, úctu k starším. Význam tradicií v živote človeka a rodiny.  

Termín :  10.október 2017 

Zodpovední: Mgr.Erika Vitéz, Mgr. Éva Kovács, Mgr. Marcela Bujňáková,

  

Mgr. Tünde Kelemenová, Mgr. Magdaléna Polcová , Mgr.Judit 

Balogh  

 

 Medzinárodný deň boja proti chudobe – na hodinách maďarskej a slovenskej 
literatúry  poukazovať na sociálne rozdiely v minulosti ale aj dnes. 

Termín : 30. október 2017 



Zodpovední: Mgr. Tünde Kelemenová, Mgr.Judit Balogh, 

Erzsébet Rácz, PaeDr. Andrea Zajdeková,  Mgr.Erika Vitéz, 

Mgr. Magdaléna Polcová 

 

November 

 Testovanie v 5. ročníku  
Termín : 30. november 2017 

Zodpovední: Mgr. Tünde Kelemenová,  Erzsébet Rácz, 

Mgr.Erika Vitéz, Mgr. Magdaléna Polcová 

 

 

 Deň proti fašizmu a antisemitizmu – MD tolerancie – cez literárne diela poukazovať 
na historické udalosti súvisiace s danou témou 

Termín : 30. november 2017 

Zodpovední: Mgr. Tünde Kelemenová, 

Mgr.Judit Balogh, Erzsébet Rácz, PaeDr. Andrea 

Zajdeková,  Mgr.Erika Vitéz, Mgr. Magdaléna 

Polcová 

 

 Svetový deň odstránenia násilia – prezentácia koordinátora pre ľudské práva 
 

Termín : 30. november 2017 

Zodpovedná: Mgr. Tünde 

Kelemenová 

 

 Klasifikačná pedagogická rada 
 

December 
 MD ľudských práv – na hodinách v rámci konverzačných tém zdôrazniť rovnosť 

každého v rámci spoločnosti, poukazovať na všeobecné a konkrétne práva 
a povinnosti jednotlivca 

 

Termín :  20. december 2017 

Zodpovední: členovia PK 

 

 Príprava vianočného programu 

Termín :  20. december 2017 

Zodpovední: Mgr. Erika Vitéz,   Erzsébet 

Rácz 

 Návšteva detského predstavenia v divadle Thália 
Termín :  20. december 2017 



Zodpovedná: Mgr. Judit Balogh 

 

 

 Exkurzia – po stopách histórie 

Termín :  20. december 2017 

Zodpovední: Mgr. Erika Vitéz,   Erzsébet 

Rác 

Január 

 Triedne kolá školských súťaží z MJL, SJSL, AJ  
Termín :  30. január 

2017 

Zodpovední: 

členovia PK 

 

 Otvorené hodiny pre verejnosť – vyhlásením týždňa otvorených dverí zvýšiť záujem 
rodičov o štúdium svojich detí. 

Termín :  30. január 

2017 

Zodpovední: 

členovia PK 

 

 Deň maďarskej kultúry – v rámci sviatku formou prezentácie oboznámiť žiakov s maď. 
básnikom F. Kölcseim, autorom maďarskej hymny. 

Termín :  30. január 2017 

Zodpovedná: Erzsébet 

Rácz 

 

 Klasifikačná porada 
Termín :  30. január 2017 

Zodpovední: členovia PK 

 

 Exkurzia – po stopách histórie 

Termín :  30. január 2017 

Zodpovední: Mgr. Erika Vitéz,   Erzsébet 

Rácz 

 
 

Február 
 Svetový deň boja proti rakovine – Na hodinách konverzácie SJ, NJ a AJ vo vyšších 

ročníkoch zdôrazniť zdravú životosprávu, poukázať na potrebu preventívnej 
prehliadky, ako predísť tejto zákernej chorobe. 



Termín :  30. január 2017 

Zodpovední: Mgr. Judit Balogh, Mgr. Éva 

Kovács, Mgr. Marcela Bujňáková,  Ing. 

Mária Spišáková, Mgr. Erika Vitéz, Mgr. 

Magdaléna Polcová 

 

 Okresné kolo súťaže Poznaj maďarskú reč 
 

Termín :  30. január 2017 

Zodpovedná: Erzsébet 

Rácz 

 

 

 

Marec 
 Mesiac kníh – návšteva školskej a mestskej knižnice, aktivity, ktoré vypestujú u žiakov 

lásku k čítaniu  
Termín :  30.marec 2017 

Zodpovední: členovia PK 

 

 Okresné kolo recitačnej súťaže 
Termín :  30. marec 2017 

Zodpovedná: Erzsébet 

Rácz 

 

 Marcové oslavy 
Termín :  15. marec 2017 

Zodpovedná: Erzsébet 

Rácz 

 

 Medzinárodný deň proti rasovej diskriminácie – program koordinátora pre ľudské 
práva 

Termín : 30. marec 2017 

Zodpovedná: Mgr.Judit 

Balogh 
 Svetový deň divadla – Návšteva detského predstavenia v divadle Thália 

Termín : 30. marec 2017 
Zodpovedná: Mgr.Judit 

Balogh 
 

 Zasadnutie a PK 

Termín : 30. marec 2017 



Zodpovedná: Mgr.Judit 

Balogh 
 
 

Apríl 
 

 Klasifikačná rada 
 

 Účasť celoslovenskej konferencie ZMUnS v Rožňave 
 

 

 Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ 

Termín : 30. apríl 2017 

Zodpovední: Mgr.Judit Balogh, PaeDr. Andrea 

Zajdeková 
 
 
 

 Svetový deň zdravia – na hodinách konverzácie SJ a AJ diskutovať na tému Žiť zdravo 
sa oplatí. Organizovať aktivity, ktoré vyzdvihujú zdravý životný štýl, poukazujú na 
jedlá a činnosti podporujúce naše zdravie. 

Termín : 30. apríl 2016 

Zodpovední: triedni učitelia 

 

 Medzinárodný deň Rómov - na hodinách konverzácie SJ, NJ a AJ vo vyšších  ročníkoch 
diskutovať na tému v čom sa líši životný štýl Rómov od života Nerómov. Účasť 
školského  
projektu Deň ku Medzinárodnému dňu Rómov 8. apríla. 

Termín : 30. apríl 2017 

Zodpovední: členovia PK a triedni 

učitelia 

 

 Účasť recitačnej súťaže v Maďarskej republike , v mestách Kazincbarcika a Encs. 
Termín :  30. apríl 2017 

Zodpovedná: Erzsébet Rácz 

 Exkurzia – po stopách histórie 

Termín :  30. apríl 2017 

Zodpovední: Mgr. Erika Vitéz,   Erzsébet 

Rácz 

 
 
 

Máj 
 Deň matiek – aktivity podporujúce lásku k matkám, k rodine, k životu 



Termín :  30. máj 2017 

Zodpovední: členovia PK 

 Medzinárodný deň rodiny – Deň otvorených dverí 
Termín :  30.máj 2017 

Zodpovední: členovia PK 

 

 Celoškolská recitačná súťaž  
Termín :  30. máj 2017 

Zodpovedná: Erzsébet Rácz, PaeDr. 

Andrea Zajdeková, Mgr. Tünde Kelemenová 

 

 

 Deň piesne – multikulturálna spevácka súťaž  
Termín :  30. máj 2017 

Zodpovedná: Erzsébet Rácz, Mgr. Erika 

Vitéz,  Mgr. Éva Kovács  

 

Jún 
 Divadelné predstavenie k MDD 

 Tematické školské výlety 
Termín :  20.jún 2017 

Zodpovední: členovia PK 

 

 Súťaž Dunamenti Tavasz 
Termín :  20. jún 2017 

Zodpovedná: Erzsébet Rácz 

 Zasadnutie PK  
Termín :  20. jún 2017 

Zodpovedná: Mgr. Judit Balogh 

 

 Klasifikačná pedagogická rada 

 
Plán práce berú na vedomie:  
 
členovia PK: Mgr. Éva Kovács   ........................................................  

Erzsébet Rácz    ........................................................  

Mgr. Marcela Bujňáková  ....................................................... 

Mgr. Tünde Kelemenová  ...................................................... 

  PaeDr. Andrea Zajdeková  ....................................................... 

  Ing. Mária Spišáková   ....................................................... 

  Mgr. Andrea Halászová  .......................................................... 



                        Mgr. Erika Vitéz                                 ................................................... 

Mgr. Magdaléna Polcová  ...................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala:  
v Moldave nad Bodvou dňa 31.08.2017     
.......................................................  

Mgr. Judit Balogh 
 


