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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 
(v súlade s Vyhláškou MŠVV a Š SR č. 435/2020 Z .z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 

I. Základné údaje o škole / ŠZ a zriaďovateľovi   

Základné údaje  

Názov školy  

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím 

jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű 

Gimnázium és Alapiskola 

Adresa Kuzmányho 6, Košice 

Telefónne číslo +421556221954 

Adresa elektronickej 

pošty 
skola@maraigimi.sk 

Webové sídlo www.maraigimi.sk 

Zriaďovateľ 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

Tel. kontakt: 055/7268 111 

Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk    

Riaditeľ školy Eva Csurkó, Mgr. Tel. kontakt +421911239411 

Zástupcovia riaditeľa 

Kekeňáková Silvia, Mgr. 
 7.,8., 9. ročník ZŠ, G  

Tel. kontakt +421911239411 

Sirilo Eszter, Mgr. 

1. – 6. ročník ZŠ, ŠKD 
Tel. kontakt +421911239411 

 

II. Informácie o činnosti rady školy / ŠZ a poradných orgánov riaditeľa 

školy/ ŠZ     

Rada školy Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

 
september 2020  

Prerokovanie ŠkvP, návrhu rozpočtu, 

koncepčného zámeru 
rozvoja školy, informácie o ped. 

organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu školy 

  október 2020 

Prerokovanie správy o v.-v. činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach 

   apríl 2020 

Prerokovanie správy o výsledkoch 

hospodárenia školy 

   jún 2021 

 Prerokovanie návrhu na počty 

prijímaných žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skola@maraigimi.sk
http://www.maraigimi.sk/
mailto:vuc@vucke.sk
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Poradný orgán riaditeľa školy 

Pedagogická rada  

Dátumy 

zasadnutí 

 

Prijaté uznesenia Meno 

člena 

Funkcia 

člena 
podľa 

prezenčnej 

listiny 

 
august 2020  

Prerokovanie, schválenie ŠkvP, schválenie organizácie 

vyučovania, prerokovanie-aktualizácia vnútorných predpisov 

školy. 

  
august 2020 

Prerokovanie a schválenie organizácie komisionálnych 
skúšok. 

  
september 2020 

Prerokovanie pedagogicko-organizačných pokynov na 

aktuálny školský rok. 

  

september 2020 

Schválenie plánu práce školy, prerokovanie plánu realizácie 
projektu: Rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej 

gramotnosti na základnej škole a projektu: Podpora 

čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej 
gramotnosti na gymnáziu.  

  
október 2020 

Schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach 

  november 2020 
január 2020  

apríl 2020  

jún 2020 

Hodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti za 
každé klasifikačné obdobie za každú organizačnú zložku 

školy zvlášť – 1.- 4. ZŠ, 5. -9. ZŠ, G. Prerokovanie návrhov 

na výchovné opatrenia. 

  január 2021 Prerokovanie a schválenie kritérií prijatia na štúdium, formu, 
obsah a rozsah prijímacích skúšok. 

  február 2021 Prerokovanie zmeny rozvrhu hodín na dištančné vyučovanie 

v súlade s požiadavkami vyučujúcich a podľa zistení z 
kontroly priebehu dištančného vyučovania. 

  apríl 2021 Prerokovanie organizácie návratu jednotlivých ročníkov ZŠ 

do školy na prezenčné vyučovanie. Vyhodnotenie priebehu a 

výsledkov dištančného vzdelávania.  

  apríl 202 Prerokovanie a organizácia návratu jednotlivých ročníkov G 

do školy na prezenčné vyučovanie. Vyhodnotenie priebehu a 

výsledkov dištančného vzdelávania. 

  máj 2021  Prerokovanie organizácie prijímacích skúšok 

   

jún 2021 

Prerokovanie, schválenie počtu žiakov prijímaných do 

prvého ročníka gymnázia. 

 

  jún 2021 Prerokovanie a schválenie návrhov na pochvaly a knižné 

odmeny žiakom základnej školy a študentom gymnázia. 

 

 

III.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-       

vzdelávacími potrebami   

 Počet žiakov školy spolu 354 

 Z toho dievčat 199 

 Počet tried spolu 18 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 354 

 Z toho dievčat 199 

 Počet tried denného štúdia 18 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat  
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 Počet tried nadstavbového štúdia  

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat  

 Počet tried pomaturitného štúdia  

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat  

 Počet tried v externej forme štúdia  

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia  

 Z toho dievčat  

 Počet tried večernej formy štúdia  

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia   

 Z toho dievčat  

 Počet tried diaľkovej formy štúdia  

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania  

 Z toho dievčat  

 Počet tried diaľkovej formy štúdia  

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

354 / 199 – MJ 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat 13/2 

f) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

1 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 0 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 7 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

l) Iný dôvod zmeny 1 

 

IV. Elokované pracoviská – škola nemá elokované pracoviská 

 

V. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 

 
Kritériá pre prijatie do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 

 

 

  Prijímacie konanie sa uskutočňuje v súlade s § 62 - § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 29 a § 31 zákona č. 

61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade 

so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade 

s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-
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A1810 zo dňa 4. januára 2021. V zmysle týchto zákonov,  po prerokovaní a odsúhlasení na 

pedagogickej rade riaditeľka školy zverejňuje podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka 

štvorročného štúdia na Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho  s vyučovacím jazykom 

maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola  na školský rok 

2021/2022: 

 

Kritériá pre prijatie na základe prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022: 

 

Prijímacie skúšky sa konajú z nasledujúcich profilových predmetov:  

 

 Maďarský jazyk a literatúra   50 bodov 

 Slovenský jazyk a slovenská literatúra 50 bodov 

 Matematika     50 bodov 

 

Prijímacím skúškam vyhovel žiak, ktorý dosiahol aspoň 70 bodov a z každého profilového 

predmetu minimálne 20 bodov. 

Žiak, ktorý sa hlási zo základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, vykoná prijímaciu 

skúšku z predmetu slovenský jazyk a literatúra a z predmetu matematika v slovenskom jazyku. 

Zákonný zástupca žiaka túto požiadavku uvedie v prihláške na štúdium na strednej škole. Žiak 

vyhovel prijímacím skúškam, ak dosiahol aspoň 45 bodov a z každého profilového predmetu 

minimálne 20 bodov. 

 

Ďalšie možnosti získavania bodov: 

 

 Žiak, ktorý na konci 7., 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka má celkový prospech 1.00, získa 

10 bodov, žiak s priemerom do 1.5 získa 5 bodov. 

 Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 

5 mieste v okresnom alebo krajskom kole v 7., 8. alebo v 9. ročníku zo SJSL (Poznaj 

slovenskú reč), MJL (Pekná maďarská reč), cudzieho jazyka (ANJ), MAT, FYZ, CHE, BIO, 

GEO a Pytagoriády. Za jeden predmet žiakovi môžu byť udelené body iba raz, t. j. za jeden 

predmet získa max. 10 bodov. 

 Športová súťaž sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. 

mieste v okresnom alebo krajskom kole športových súťaží v 7., 8. alebo 9. ročníku, alebo za 

účasť na regionálnych súťažiach kolektívneho športu. Za jednu súťaž môže žiak získať max. 
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10 bodov. 

 Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak v 7., 8. alebo 9. ročníku 

umiestnil na 1. až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole umeleckých súťaží, alebo za 

účasť v celonárodnom kole umeleckých súťaží vyhlásených Zväzom maďarských 

pedagógov na Slovensku (Výtvarná súťaž Istvána Ferenczyho, Márai Tükrei a pod.), 

CSEMADOK-om (Recitačná súťaž Mihálya Tompu, Súťaž v prednese ľudových rozprávok 

Arnolda Ipolyiho). Za jednu súťaž môže žiak získať max. 10 bodov. 

 Body sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak sa žiak v 7., 8. alebo 9. ročníku umiestnil 

na 1. až 10. mieste celonárodného kola súťaží vyhlásených Zväzom maďarských pedagógov 

na Slovensku , Nadáciou KATEDRA (Kincskereső, KATEDRA matematická súťaž, 

Jazykovedná súťaž Istvána Pénzesa, Geografická súťaž Ármina Vámbéryho, Súťaž mladých 

matematikov) alebo sa zúčastnil medzinárodného kola iných predmetových súťaží 

(Medzinárodná matematická súťaž, Zrínyi Ilona matematická súťaž a iné). Za jednu súťaž 

môže žiak získať max. 10 bodov. 

 Žiak, ktorý sa dobrovoľne zapojil do programov a aktivít, ktoré sú zamerané na podporu a 

rozvoj ich sociálnych a emocionálnych kompetencií, na rozvoj ich emocionálnej 

inteligencie, napr. rôzne sociálno-psychologické výcvikové programy, peer programy, 

preventívne aktivity, dobrovoľnícke akcie na pomoc iným ľuďom (Rovesnícky program 

prevencie užívania drog pod záštitou organizácie Filia, preventívny program Zober loptu nie 

drogy, rôzne dobrovoľnícke akcie). Potvrdenie o účasti v týchto aktivitách  môže potvrdiť aj 

základná škola, z ktorej sa žiak hlási. Žiak môže získať za tieto aktivity max. 5 bodov. Nie 

sú tu zaradené preventívne aktivity a programy, ktoré organizujú Centrá pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie. 

 

Žiak sa výsledkami súťaží preukáže najneskôr v deň prijímacích skúšok predložením kópií 

diplomov z týchto súťaží. 

 

V prípade rovností bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

 

a) podľa § 67 ods. 3 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý 

uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia 

zmenenú pracovnú schopnosť  

b) získal väčší počet bodov za prijímacie skúšky 
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c) v 7., 8., 9. ročníku mal lepšie študijné výsledky 

 

Organizácia prijímacieho konania: 

 

a) Ak má žiak riadne zaevidovanú prihlášku, riaditeľka školy najneskôr 5 dní pred termínom 

prijímacích skúšok písomne oznámi jeho zákonnému zástupcovi rozhodnutie o prijatí, resp. 

pošle pozvánku na prijímacie skúšky. 

b) Žiaci s vývinovými poruchami učenia majú predĺžený čas na prijímacích skúškach o 25 %. 

c) Zákonný zástupca prijatého uchádzača sa dostaví v stanovenom termíne na zápis a donesie 

so sebou zápisný lístok, rozhodnutie o prijatí, preukaz totožnosti.  

d)  Odvolať sa voči rozhodnutiu o neprijatí môžu všetci zákonní zástupcovia v termíne do 5 dní 

odo dňa doručenia rozhodnutia (§ 68 školského zákona). 

 

Kritériá boli prerokované pedagogickou radou školy dňa 18.2.2021 

 

 

Csurkó Éva 

         riaditeľka školy 

 

 

 

Prijímacie konanie  

v roku 2021  
1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 

potvrdení 

o 

nastúpení   

reálny 

stav k 
15.9. 

odbor (uviesť 
kód a názov)  

určený 

počet 

žiakov   

počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 
úspešne  

prijatí 
počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 
úspešne  

prijatí 

 7902J - 

gymnázium 
 31  33 31  28  23  9  3  31  31  
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VI. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  

 

Gymnázium 
 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Priemerný prospech za školu: 

 

1,44 1,54 1,45 1,36 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 

122,1 121,28 101,65 94,54 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

0,31 0,15 0,09 0,74 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

121,8 121,4 101,56 95,29 
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Základná škola: 

 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Priemerný prospech za školu: 

 

1,18 1,18 1,14 1,13 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 

74,28 79,9 46,5 53,47 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

0 0,03 0 0 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

74,28 79,9 46,5 53,47 
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 

 

 

Gymnázium 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  31 13 42 13 42 5 16 0 0 1276 41,2 9 0,3 

2.  29 13 45 12 41 4 14 0 0 4255 146 54 1,9 

3.  35 19 54 9 26 7 20 0 0 3005 85 10 0,3 

4.   34 20 58 7 21 7 21 0 0 3849 113 25 0,7 

Spolu 129 65 50 41 32 23 18 0 0 1238

5 

96 98 0,8 

 

 

 

 

Základná škola 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

 
 

Ročník 

 

Počet 

žiakov 

spolu 

 

Počet 

žiakov 

 

 

% 

 

Počet 

žiakov 

 

 

% 

 

Počet 

žiakov 

 

 

% 

 

Počet 

žiakov 

 

 

% P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 

n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 

n
a 

ži
ak

a 

1.  25 0 0 0 0 25 100 0  932 37,28 0  

2.  28 27 96,4 1 3,6 0 0 0  1636 58,42 0  

3.  26 20 76,9 1 3,8 5 19,2 0  1473 70,14 0  

4.   24 23 95,8 0 0 1 4,2 0  1320 57,39 0  

5. 23 21 91,3 0 0 2 8,7 0  954 45,42 0  

6. 30 25 83,3 2 6,7 3 10 0  1644 60,88 0  

7. 19 13 68,42 2 10,
5 

4 21 0  847 44,57 0  

8. 25 20 80 2 8 3 12 0  1784 71,36 0  

9. 20 17 85 3 15 0 0 0  1174 58,7 0  

Spolu 220 166 75,45 11 5 43 19,5 0  11764 53,47 0 0 

 
 

6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2020/2021 

 

6.1 Celkové hodnotenie 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902J gymnázium 34 0 0 0 34 0 

Spolu  34 0 0 0 34 0 
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6.2 Externá časť MS   V šk. roku 2020/21 EČ MS bola MŠVVaŠ zrušená. 

Predmet Počet žiakov Percentil 
Maďarský jazyk a 

literatúra 
0  

Slovenský jazyk 

a slovenská 

literatúra 

0  

Anglický jazyk 0  
Matematika 0  

 

 

6.3 Interná časť MS - písomná forma  

V šk. roku 2020/21  PFIČ MS bola MŠVVaŠ zrušená. 

 

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 
Maďarský jazyk a 

literatúra 
0  

Slovenský jazyk 

a slovenská 

literatúra 

0  

Anglický jazyk 0  

 

6.4 Interná časť MS - ústna časť  

 
Maturitný 

predmet 

Počet žiakov 

s prospechom 

1 

Počet žiakov 

s prospechom 

2 

Počet žiakov 

s prospechom 

3 

Počet žiakov 

s prospechom 

4 

Počet žiakov 

s prospechom 

5 

Priemerná 

známka 

MJL 19 11 4 0 0 1,56 

SJSL 9 13 10 2 0 2,15 

AJ 18 10 3 3 0 1,74 

MAT 7 1 1 0 0 1,33 

INF 7 0 0 0 0 1,0 

BIO 4 3 1 0 0 1,63 

DEJ 2 2 0 0 0 1,5 

GEO 4 1 0 0 0 1,2 

DU 8 0 0 0 0 1,0 

 

VII. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie včítane odborov, v ktorých sa 

vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania 
 

 

Vzdelávacie  programy 

školy 

  

            Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

           v školskom roku 2020/2021 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - 

denné štúdium  

ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci 

tried

y 
žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy Žiaci 

7902J - gymnázium  2019 1 31 1 31 2 35 2 34 6 131 

Celkom 1 31 1 31 2 35 2 34 6 131 
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VIII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a výsledky 

uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium. 
 

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2020/2021 podiel absolventov, ktorí:   

 

Odbory 

 

Pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

Pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

 

Vojenská 

služba 

(profesionálna) 

 

Zamestnaní 

k 30.9.2021 

 

Nezamestnaní 

k 30.9.2021 

 

Celkom 

7902J00 

gymnázium 

 

29 4 0 1 0 34 

Spolu 

počet žiakov 
29 4 0 1 0 34 

 
 

 
IX. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy  

 
1. pedagogickí zamestnanci 

 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 61-65 

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 6 5 16 11 2 0 40 44.5 

z toho žien: 4 4 13 10 2 0 33  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov:  

z toho externých 0 

kvalifikovaných 36 

nekvalifikovaných 4 

doplňujúcich si kvalifikáciu 2 

s 1. atestačnou skúškou 8 

s 2. atestačnou skúškou 12 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 0 

Počet majstrov 

odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na majstra OV 0 

Počet  

vychovávateľov:  

(vyplní ŠI) 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 0 
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Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: Do     nad 66 Spolu Priemerný 

  

30 

rokov 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých Vek 

Počet: 0 2 7 5 0 0 14 47,07 

z toho 

žien: 0 2 7 4 0 0 13 46,46 

 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 

so stredoškolským vzdelaním 7 

 

 

 

Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2020/2021 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 

Spoločenskovedné 
378 369 97,6 9 2,4 

Cudzí jazyk 83 71 85,5 12 14,5 
Prírodovedné  148 148 100 0 0 
Odborné  0 0 0 0 0 
Spolu  

 
609 588 96,5 21 3,5 

 
X. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov osvedčenia, certifikátu Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

Rozširujúce štúdium – 

učiteľstvo telesnej výchovy 

Prešovská univerzita 

v Prešove 

 1 

Učiteľstvo pre primárne 

vzdelávanie s vyučovacím 

jazykom maďarským 

Univerzita 

Konštantína Filozofa 

v Nitre 

  

1 

Aktuálne legislatívne predpisy 

pre základné školy a 

gymnázia - aktualizačné 

vzdelávanie pre všetkých 

pedagogických zamestnancov 

školy 

Gymnázium 

a základná škola 

Sándora Máraiho 

s vjm – Márai Sándor 

Magyar Tanítási 

Nyelvű Gimnázium 
és Alapiskola, 

Kuzmányho 6, 

Košice 

        

   

 

 

           38 
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XI. údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase 
 

Vzdelávacie poukazy 

 

- počet vydaných VP:  344 

- počet prijatých VP:  297 

- počet záujmových krúžkov: 19 

 

1. Angličtina - G     Mgr.  Katarína Labudová 

2. Biológia I.G + III.G                          RNDr. Katalin Vistan 

3. Komunikačné cvičenia zo SJSL                    Mgr. Martin Anderko 

4. Geografický krúžok               Mgr. Csilla Lázár 

5. Grafický krúžok G     PaedDr. Árpád Cselényi 

6. Hravá angličtina IV     Mgr. Monika Tóthová 

7. KGSzT      PaedDr. Andrea Bodon 

8. Krúžok nadaných žiakov    Mgr. Monika Tóthová 

9. Maľba      PaedDr. Árpád Cselényi  

10. Matematický krúžok - G súťaže   Mgr. Silvia Kekeňáková 

11. Matematický krúžok - ZŠ súťaže   Mgr. Silvia Kekeňáková 

12. Matematický krúžok G   Mgr. Štefan Miko 

13. Matematika pre V.+VI. r. ZŠ   Mgr. Edita Lejková 

14. Príprava na skúšky z HV, ANJ   Mgr. Andrea Ferencei 

15. Prírodovedný krúžok ZŠ    RNDr. Anikó Major Fazekas 

16. Slovenský jazyk IX. r + G    Judit Erőss 

17. Turistický krúžok     Mgr. Štefan Miko 

18. Všetkovedko     Mgr. Kornélia Borsos  

19. Vševedko     Mgr. Andrea Gyarmathy 

 

Kultúrne poukazy 2021 

 

Počet vydaných poukazov:  354 

 

 

Využitie kultúrnych poukazov: 354 

 návštevy divadelných predstavení divadla Thália a Štátneho divadla 
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XII. údaje o aktivitách školy spojených s prezentáciou školy/ ŠZ na verejnosti 
 

Miesto prezentácie Účel, dôvod, činnosť Dátum prezentácie 

Online (YouTube, Facebook) Živé vysielanie dňa otvorených 

dverí pre gymnázium 
16. 03. 2021 

Online (YouTube, Facebook) Odvysielaný deň otvorených dverí 

pre ZŠ 
07. 04. 2021 

Regfilm (online televízia) Reportáže o škole priebežne počas roku 2020/2021 

AmiKassa (online denník) Reportáže o škole priebežne počas roku 2020/2021 

felvidék.ma (online denník) Článok o škole v online časopise 19.4.2021 

Facebook (stránka školy) Informácie, zaujímavosti o škole priebežne počas roku 2020/2021 

maraigimi.sk (webové sídlo školy) Informácie, zaujímavosti o škole priebežne počas roku 2020/2021 

 

 

XIII.  Informácie  o spolupráci školy/ŠZ s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými 

fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej starostlivosti 

alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so zástupcom 

zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak umiestnený na účely výkonu ústavnej 

starostlivosti, výchovného opatrenia, neodkladného opatrenia alebo ochrannej 

výchovy, výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody 

 

Téma   Dátum 

realizácie 

Miesto Obsah 

spolupráce 

Počet 

dotknutých 

žiakov 

Výstup  

Prospech 

a dochádzka 

žiakov 

priebežne ZŠ Priebežné 

hodnotenie 

prospechu 

a dochádzky 

žiakov. 

3  

Správanie sa 

žiakov 

priebežne ZŠ Priebežné 

hodnotenie 
správania sa 

žiakov. 

3  

 

 

 

XIV. Informácia o spolupráci školy/ŠZ s právnickými osobami pri 

zabezpečovaní výchovy a vzdelávania   

 

 

Názov aktivity  Dátum 

realizácie 

Miesto Cieľ a zámer Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos  

Stop bullying 

 

priebežne počas 

školského roka 

škola prevencia 

šikanovania 

žiaci druhého 

stupňa ZŠ 

zavedenie 

konkrétnych 

pedagogických 
postupov  

v prevencii 

šikanovania 

v škole 
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XV. Informácie o oblastiach, v ktorých škola /ŠZ dosahuje dobré výsledky 

a o oblastiach, v ktorých má škola/ŠZ nedostatky 

 

Dobré výsledky:  

 

Súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.Č. Názov súťaže 

Pri 

individuálnych 

súťažiach meno 

žiaka a trieda 

Súťaž 

konaná dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

Medzinárodná 

úroveň 

1. 

Matematická 

olympiáda – ZŠ –  

kat. Z5 – okresné 

kolo 

Vistan Adam V. 

SzeghyTímea V. 

Dohányos Gréta VI.A 

Demeter Dominika 

VI.B, Gríger Emily 

Viktória VII. 

27.1.2021 

31.3.2021 

2. miesto 

4. miesto 

úspešní riešitelia   

2. 

Matematická 

olympiáda – ZŠ – 

kat. Z9 

Vistan Bence 

Pláčiková Ema 

Hamrák Robert 27.1.2021 

9. miesto 

1. miesto 

23. miesto   

3. 

Matematická 

olympiáda – kat. 

C 

Pačuta Matúš I.G 

Kukoricás Ádám I.G 

Vistan Bence IX. 

Poláčiková Ema IX. 

Hamrák Robert IX. 30.3.2021 

2. miesto 

úspešní riešitelia   

4. 

Olympiáda 

v anglickom 

jazyku 
Poláčiková Ema IX. 

Veres Annamária II.G 2021 

2. miesto 

7. miesto   

5. 

Geografická 

olympiáda 

Berta Dániel III.BG 

Kišiday Filip III.BG 

Papán Attila IV.BG 2021 úspešní riešitelia   

6. 

iBobor 

Szeghy Tímea V. 

Vistan Máté III. 

Kováčiková Soňa III. 

Naď Samuel III. 

Gríger Emily Viktória 

VII. 2021  100% riešitelia  

7. 

Pytagoriáda 

Demeter Dominika 

VI.B 

Panyko Áron VIII. 

Pándy Alex VIII. 

Gríger Emily Viktória 

VII.  

1.miesto 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto   

8. 

Geografická 

olympiáda 

Eötvös Dávid VIII. 

Kišiday Viktor VII. 

Bánó Máté VII. 

Poláčiková Ema IX. 5.2.2021 úspešní riešitelia   

9. 
INFOPROG Tankó Ádám II.G 

Libjak Laura 7.6.2021  

2.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

4.miesto 

 

 

 

Iné súťaže 

P.Č názov súťaže 

pri individuálnych 

súťažiach meno žiaka a 

trieda 

súťaž konaná dňa 
krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

medzinárodná 

úroveň 

1. 

Matematická 

súťaž Ilona 

Zrínyi – 

regionálne kolo 

Lechner Róbert II.B 

Nagy Hanna II.A 

Rosenfelder Miriam II.A 

Kováčik Soňa – III. 

Cehelská Edit III. 

Cselényi Dalma IV. 

Fucsko Dávid IV. 

Veselovsky Alfréd V. 

Szeghy Tímea V. 

18.5.2021 

2. miesto 

3. miesto 

4. miesto 

3. miesto 

4. miesto 

3. miesto 

4. miesto 

3. miesto 

4. miesto 
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Illés Olévér VI.B 

Panyko Á. VIII. 

Kukoricás Ádám I.G 

Brezo Ferenc I.G 

Gablyasz Dániel IV.BG 

4. miesto 

4. miesto 

2. miesto 

4. miesto 

3. miesto 

2. 
Matematická 

súťaž Ilona 

Zrínyi  

Vistan Máté III. 

Vistan Bence IX. 

Kukoricás Dávid IV.BG 

Gablyasz Dániel IV. BG 

 

10.6.2021 
 

 
 

27. miesto 

39. miesto 

14. miesto 

22. miesto 

3. 

Medzinárodná 

matematická 

súťaž Kenguru  

 

Vistan Máté III. 

Gríger Emily Viktória 

VII. 

Panyko Áron VIII. 

Vistan Bence IX. 

Pačuta Matúš I.G 

Kukoricás Dávid IV.BG 

Papán Attila IV.BG 

16.5.2021.   

1. miesto 

1. miesto 

 

4. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

1. miesto 

3. miesto 

4. 

Celoslovenská 

súťaž  

v matematike  

KATEDRA 

Vistan Bence IX. 

Hamrák Robert IX. 

Poláčiková Ema IX. 

15.6.2021 

 
  

1. miesto 

1. miesto 

5. miesto 

5. 
Súťaž mladých 

matematikov 

Poláčiková Ema IX. 

Vistan Bence IX. 

Pačuta Matúš I.G 

Kukoricás Ádám I.G 

Kukoricás Dávid IV.BG 

Gablyasz Dániel IV.BG 

Papán A. – III.BG 

  

2. miesto 

pochvala poroty 

pochvala poroty 

3. miesto 

1. miesto 

2. miesto 

pochvala poroty 

 

6. 

Medzinárodná 

matematická 

súťaž ABACUS 

Vistan Máté III.    strieborné pásmo 

7. 

Geografická 

súťaž S. 

Kőrösiho 

Csomu-  

Szekszárd, 

Maďarsko 

Brezo Ferenc. – I.G    2. miesto 

8. 

Geografická 

súťaž Ármina 

Vámbéryho 

Orémus Ágota IX. 

Sóváriová Soós Mária IX. 

Poláčiková Ema IX. 

  
8. miesto 

 
 

9. 

Celoštátna 

recitačná súťaž 

„Kulcsár 

Tibor“ 

Képes Lóránt I.G   1. miesto  

10. 

Celoštátna 

recitačná súťaž 

„Kaszás Attila“ 

Köteles Lilla – III.BG 

Képes Lóránt I.G 
  

strieborné 

pásmo, 

zlaté pásmo 

s pochvalou 

poroty 

 

11. 

Súťaž 

v materinskom 

jazyku „Istvána 

Pénzesa“ 

Žatková Viktória VII. 

Gríger Emily Viktória 

VII. 

Majerčáková Marína VII. 

  11. miesto  
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XVI. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,  

 

Názov projektu Operačný program  
Celkové oprávnené 

výdavky  
Spolufinancovanie Poznámka 

Podpora čitateľskej, 

matematickej, finančnej 

a prírodovednej gramotnosti 

na Gymnáziu Sándor 

Máraiho 

 312000 – Operačný 

program Ľudské zdroje 
151 409,04 €   7 570,45 € 

 Implementácia od 

9/2019, doba trvania 
36 mes. + 4 mes. 

predĺženie trvania 

aktivít z dôvodu 

pandémie  do 

12/2022 

Rozvoj čitateľskej, 

matematickej a prírodovednej 

gramotnosti na základnej 

škole 

 312000 – Operačný 

program Ľudské zdroje 
 80 809,64 €  4 040,48 € 

 Implementácia od 

02/2020, doba 

trvania 24 mes. + 4 

mes. predĺženie 

trvania aktivít 

z dôvodu pandémie 

do 05/2022 

 
 

 

XVI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2020/2021  

V školskom roku 2020/2021 sa na škole nevykonali inšpekcie Štátnou školskou inšpekciou.  

 

XVIII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy/ŠZ  

Škola v školskom roku 2020/2021 zaobstarala z prostriedkov NFP z Eurofondov:  

 Literárne a didaktické pomôcky pre ZŠ v celkovej hodnote 9050,40 eur.  

 IKT pomôcky pre ZŠ v celkovej hodnote 13 331,00 eur (multifunkčné tlačiarne, vizualizéry, 

notebooky, interaktívnu tabuľu, projektory, elektronické  plátno, a pod.) 

Škola v školskom roku 2020/2021 z nenormatívnych prostriedkov účelovo určených na 

zabezpečenie materiálno-technického zabezpečenia pre dištančné vyučovanie zabezpečila IKT 

pomôcky v celkovej hodnote 6 014,90 eur (laserová multifunkčná tlačiareň, kamery, slúchadlá, wifi 

routre, externé úložisko NAS, monitory, klávesnice.  

Z kapitálových transferov zriaďovateľa :  

 v 9/2020 obstarala a zaradila do technického zhodnotenia budovy školy: rekonštrukcia 

havarijného stavu oplotenia v celkovej obstarávacej hodnote 23.100,00 eur do užívania.  

 v 12/2020 sa obstarali projekčné a inžinierske práce na stavbu: Rekonštrukcia budovy školy, 

v celkovej obstarávacej hodnote 19.800,00 eur.  

Realizačné stavebné práce sa presunuli na roky 2022-2024, plán realizácie po etapách:  

1.etapa : Rekonštrukcia ELI, Bleskozvodu, Výmena okien v roku 2022 
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2.etapa: Rekonštrukcia ZTI,  Rekonštrukcia dievčenských sociálnych zariadení v roku 2023 

3. etapa: Rekonštrukcia fasády budovy školy v roku 2024 

 

XIX. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy, a to: 

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov,  

- v školskom roku 2020/2021 sme v rámci projektu KULTMINOR získali dotáciu vo výške 3000 

eur na organizovanie zahraničného detského speváckeho tábora, ale z dôvodu pandémie bol tábor 

zrušený a dotácia vrátená poskytovateľovi v plnej výške. 

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

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,  

3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v 

členení podľa financovaných aktivít,  

Nenormatívne prostriedky na Vzdelávacie poukazy za obdobie 9-12/2020 neboli vyplácané žiadne 

odmeny za krúžkovú činnosť, ale prostriedky boli využité na materiálno – technické zabezpečenie 

v organizácii súvisiace s protipandemickými opatreniami (čistiace, hygienické a dezinfekčné 

potreby, zásobníky na utierky, rúška, upratovacie vozíky a podobne) v celkovej výške. 

Za 1-6/2021 boli vyplácané odmeny učiteľom za krúžkovú činnosť v celkovej výške  1215,- eur + 

odvody zamestnávateľa  425 eur. Na prevádzkové energetické náklady bolo vynaložených 2 133 €. 

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných 

aktivít,  

- v školskom roku 2020/2021 na školský klub detí získaný finančný dar od Združenia maďarských 

rodičov na materiálno-technické zabezpečenie školského klubu detí v celkovej výške 14.140 eur 

z toho 5860,00 príjem za obdobie 9-12/2020 a 8.280,0 eur za obdobie 3-6/2021. Tieto finančné 

prostriedky získané od rodičov boli využité na materiálno technické vybavenie školského klubu 

nasledovne:                       

 2021 2020 

Energie:                               314 €  

Vodné, stočné 150 €                 41€ 

Interiérové vybavenie 260 €  

Všeobecný materiál 531€              1 317 € 

Všeobecné služby 900 € 726 € 
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Energetické služby 3 199 €              3 776 € 

 

 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov,  

Neboli prijaté žiadne iné finančné prostriedky v školskom roku 2020/2021. 

 

XX. Informácie o aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo strategických 

a koncepčných materiálov KSK  

Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK (v zmysle platného 

dodatku)  

 
 

Názov aktivity 

 

Dátum 

 

Miesto 

 

Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

 

Prínos 

 
Kto vydrží viac? 

 
Október– Máj 

 
Každý v mieste 

bydliska 

 
G a ZŠ S. Máraiho 

s VJM 

 
ZŠ 5-9 

 

Pohyb je potrebný. 
Po čase sú vzácne 

kolektívne športy 

a spolupráca. 

 

Kto vydrží viac? 

 

Október  – Máj 

 

Každý v mieste 

bydliska 

 

G a ZŠ S. Máraiho 

s VJM 

 

SŠ 1-4 

Pohyb je potrebný. 

Po čase sú vzácne 

kolektívne športy 

a spolupráca. 

Olympiáda 

o pohár predsedu 

KSK – nohejbal, 

basketbal, futsal 

volejbal 

 

 

Október - Jún 

 

 

Košice 

 

 

RCM - KSK 

 

 

29 

Dôležité je 

zúčastniť sa nie 

vyhrať ( výhra vie 

potešiť ). 

 
 

Koncepcia rozvoja pohybových aktivít 

 
 

Názov aktivity 

 

Dátum 

 

Miesto 

 

Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

 

Prínos 

Beh o pohár 

starostu MČ 

Staré Mesto –ZŠ 

a Gymn. 

 

 

 

september 

 

 

Košice 

 

 

MČ Staré 

Mesto 

 

 

 

 

24 

Zlepšenie kondície, 

zvýšenie záujmu 

o beh, naučiť sa 

súťažiť. 

Plavecké preteky 

o pohár starostu 

MČ Staré Mesto 

– ZŠ 

 

 

 

október - 

november 

 

 

Košice 

 

 

 

MČ Staré 

Mesto 

 

 

 

 

10 

Zlepšenie kondície 

a otužilosť, ukázať 

svoju šikovnosť aj 

vo vode. 

 

 

 

Atletické preteky 

– ZŠ 

 

 

Máj - Jún 

 

 

Košice 

 

 

 

SASŚ 

 

 

20 

Vyskúšať šport 
v ideálnych 

podmienkach, a 

zlepšenie svojho 

výkonu. 
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Medzinárodné 

futsalové turnaje 

Gymn. 

Október - Apríl Košice 

Maďarská 

Republika, 

SR 

Encs, 

Košice 

Szikszó 

15 Vytvorenie 

priateľstva, 

spoznanie iného 

štýlu hry. 

 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 
Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos  

Spolupráca 

s CVČ Domino 

Priebežne počas 

celého 
školského roka 

2020/21 

 

škola CVČ Domino 

škola 

Žiaci primárneho, 

nižšieho aj vyššieho 
sekundárneho 

vzdelávania sa 

zapájajú do 

predmetových 

olympiád a súťaží. 

 

Rozvoj nadania 

a talentu žiakov 

Aktívna 

spolupráca 

s CPPP  

 

Priebežne počas 

celého 

školského roka 

2020/21 

 

škola Škola,  

školský psychológ 

a CPPP. 

18 

 

Monitoring 

a rozvoj 

schopností žiakov 

s mimoriadnym 

intelektovým 

nadaním 

 

Aktívna 
spolupráca 

medzi školou 

a rodinami 

žiakov 

Priebežne počas 
celého 

školského roka 

2020/21 

 

škola Združenie rodičov je 
spoluorganizátorom 

väčšiny aktív 

v priebehu šk. roka: 

Deň detí, Deň 

študentov, Rozlúčka 

s maturantmi atď. 

 

Všetky triedy 
 

 

 

 

 

Spolupráca 

medzi Žiackou 

školskou radou 

a školou 

Priebežne počas 

celého 

školského roka 

2020/21 

škola Žiacka školská rada je 

aktívny orgán, ktorý je 

spoluorganizátorom 

väčšiny aktív 

v priebehu šk. roka:  
Deň detí, Deň 

študentov, Rozlúčka 

s maturantmi atď. 

 

Študenti gymnázia  

 
 

Študentská rada sa aj tento rok podieľala na zorganizovaní programov, ktorými sa snažila obohatiť 

a spestriť život študentov.  

Aj v období dištančnej formy výučby sme mysleli na našich študentov a pripravili sme pre nich 

malé prekvapenie v podobe koláže z fotiek členov Študentskej rady s výzvou „Zostaň doma“. 

Žiacka školská rada pripravila online: deň poézie, informácie zo života študentov v rámci živého  

vysielania dňa otvorených dverí pre gymnázium. Pripravila študentský časopis, rozlúčku 

s maturantmi a hľadanie „pokladov“ mesta. 
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Aj napriek nevšedným podmienkam sa nám koncom roka podarilo rozlúčiť s našimi maturantmi, 

ktorým sme okrem pekných záverečných slov venovali aj malú drobnosť, netypický darček, ktorý 

im aj o pár rokov pripomenie jedinečnosť tohto obdobia - ochranné rúško s logom našej školy. 

 
 

Spracoval: Mgr. Csurkó Eva 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy: 14. 10. 2021 

 

Vyjadrenie rady školy: 
 

 

 

 Schválenie KSK :  


