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Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mesto Štúrovo s c h v á l i ť Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Endre Adyho s VJM - Ady Endre Alapiskola za školský
rok 2020/2021.
_______________________
Gabriel Szalatnyai
predseda Rady školy pri ZŠ Endre Adyho s VJM
Ady Endre Alapiskola

V Štúrove, 18. 11. 2021

Stanovisko zriaďovateľa:
Mesto Štúrovo schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2020/2021.
___________________
Ing. Eugen Szabó
primátor mesta Štúrovo
V Štúrove, .................................. 2021
Vypracovali: RNDr. Péter Bacsó, PhD.
Mgr. Silvia Slováková

Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle nasledovných právnych predpisov a dokumentov:
1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z. z 18.12.2020 o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
2. Plán práce školy na školský rok 2020/2021
3. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových
komisií.
4. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Endre Adyho s VJM – Ady Endre Alapiskola
5. Ďalšie podklady: Vyhodnotenie projektov, do ktorých je škola zapojená; Vyhodnotenie súťaží,
do ktorých sa žiaci školy zapojili; Výkaz o prospechu žiakov
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach Základnej školy Endre Adyho s VJM
Ady Endre Alapiskola
2020/2021
Škola

Základná škola Endre Adyho s VJM, Ady Endre Alapiskola
Adresa: Adyho 9, 943 01 Štúrovo
Telefón/fax: 036/75 11 131 - riaditeľ
036/ 75 20 731 – zástupkyne
036/75 20 730 – ekonomické oddelenie
E-mail: info@adysuli.sk , www.adysuli.sk

Zriaďovateľ

Mesto Štúrovo
Nám. slobody č. 1
Tel. 036/7511 073
Email: informator@sturovo.sk, www.sturovo.sk

Vedúci zamestnanci školy:

Riaditeľ: RNDr. Péter Bacsó, PhD.
Štatutárny zástupca: Mgr. Monika Szilvaová
Zástupcovia:
Mgr. Katarína Švajcer / I.stupeň/
Mgr. Monika Szilvaová / II.stupeň/
PaedDr. Ákos Valent /ekonomický úsek/
Karierový poradca: Bauerová Blanka
Výchovný poradca: Mgr. Szalatnyaiová Erika
Vedúca ŠKD: Bartalová Anna
Vedúca ŠJ: Valientová Judita

Rada školy: 11 členná

Predseda:
Gabriel Szalatnyai – za zriaďovateľa
Členovia:
Morvaiová Silvia, Pestiová Zuzana – za pedagogických zamestnancov
Ribanová Silvia – za nepedagogických zamestnancov
Madocsai Monika, Vodička Richárd, Laczkó Marek, Judita Jarábeková - za rodičov
Szigeti László, Szalatnyai Gabriel, Környi Zoltán, Párkánszky Norbert - za zriaďovateľa
Rada školy podľa štatútu zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát za rok. V minulom
školskom roku sa zaoberala problematikou zápisu žiakov do 1. ročníka, analýzou minulého školského
roka a prípravou budúceho školského roka, pripomienkami rodičov.
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Údaje o žiakoch školy za rok 2020/2021
Počet žiakov na začiatku školského roka: 669
Počet žiakov na konci školského roka: 670
Rozpis jednotlivých tried:
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu

Počet
tried
3
3
2
3
4
4
3
3
3
28

Stav k 15. 9. 2020
Počet
Z toho
žiakov
integrovaných
67
0
64
0
65
0
54
2
76
2
90
4
92
3
79
4
82
4
669
19

Počet
tried
3
3
2
3
4
4
3
3
3
28

Stav k 31. 8. 2021
Počet
Z toho
žiakov
integrovaných
67
0
64
0
66
0
54
2
77
2
91
4
90
3
79
4
82
4
670
19

Podiel žiakov z mesta Štúrovo: 42 %.
Počet žiakov v ŠKD: priemerne 218 žiakov
Počet prihlásených žiakov, ktorí sa stravujú v ŠJ / obedy zadarmo/: 425
Počet prihlásených zamestnancov, ktorí sa stravujú v ŠJ: 58 (dôchodcovia-0)
Počet integrovaných žiakov zo zdravotných dôvodov na konci školského roka: 19
1 žiačka s narušenou komunikačnou schopnosťou
18 žiakov s vývinovou poruchou učenia
Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - integrovaní: 2

Zápis do 1. ročníka 2020/2021
Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka: 75
Z toho predpokladaný odklad: 13
Plánovaný počet tried : 3
Podľa zisťovaného záujmu rodičov, v školskom roku 2020/2021 škola môže otvoriť:
2 triedy s celodennou prípravou “Zo školy bez tašky”
1 tradičná trieda so športovým zameraním

Výsledky TESTOVANIA 5 - 2020/2021
Testovanie 5 sa v tomto školskom roku nerealizovalo na základe rozhodnutia ministra školstva
z dôvodu epidémie COVID-19
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Výsledky TESTOVANIA 9 – 2020/2021
Testovanie 9 sa v tomto školskom roku nerealizovalo na základe rozhodnutia ministra školstva
z dôvodu epidémie COVID-19

Úspešnosť žiakov 9. ročníka v prijímacom konaní na stredné školy
Počet žiakov v 9. ročníku : 74 / + 8 žiakov študovalo v zahraničí/
Počet žiakov v 8. ročníku: 1 (Súkromná obchodná akadémia, Štúrovo)
Počet žiakov v 7. ročníku: 1 (dvojročné štúdium - SOŠ Stavebná, Nové Zámky)
9. ročník
Školy
Gymnázium
Stredné odborné školy - štvorročné
Stredné odborné školy - trojročné
Dvojročná odborná škola

Počet prihlásených
žiakov
21
32
21
0

Počet prijatých žiakov
21
32
21
0

Pozn. 37 žiakov bude študovať na štúrovských stredných školách, t.j. 49 % absolventov (Gymnázium - 13 , Súkromná
obchodná akadémia - 13, Stredná odborná škola - 11)
4 žiaci budú študovať v Maďarsku

72 % žiakov bude študovať na stredných školách s maturitou.

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
Počet žiakov k 30. 6. 2021: 670 / z toho 41 žiakov študuje v zahraničí/

Prospech žiakov

Prospel : 660 žiakov
- z toho s vyznamenaním: 303
- z toho veľmi dobre: 112
Neprospel : 10
Opravnú skúšku robilo: 8 žiakov
Počet žiakov, ktorí neprospeli z 3 alebo viac predmetov: 2
Opakuje ročník: 1 žiak v 7. ročníku a 1 žiačka v 1. ročníku na žiadosť rodičov/

Správanie žiakov

Počet žiakov s veľmi dobrým /1/ správaním: 665
Počet žiakov s uspokojivým /2/ správaním: 4
Počet žiakov s menej uspokojivým / 3/ správaním: 1
Počet žiakov s neuspokojivým /4/ správaním: 0

Uplatňované učebné plány

Škola postupovala:
- vo všetkých ročníkoch 1-4. podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu ISCED I
- vo všetkých ročníkoch 5- 9. podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu ISCED II
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Údaje o počte zamestnancov
k 15. 09. 2020

Počet zamestnancov spolu : 76 - prepočítaný stav: 75,6

Základná škola: 60 /prepočítaný stav: 59,64/
Z toho pedagogickí zamestnanci
47
( prepočítaný stav: 47,04)
Špeciálny pedagóg: 1
( 1)
Školský psychológ: 0
/1/
Nepedagogickí zamestnanci
12
(prepočítaný stav: 11,6000)
Školský klub detí: 8 / 8.0/
Školská jedáleň:
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(8,0)

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
v školskom roku 2020/2021

Škola podporovala:
- rozšírenie aprobácie: slovenský jazyk a slovenská literatúra a technika
- vykonanie I. príp. II atestácie
- kurzy – v oblasti finančnej gramotnosti a kooperatívne vyučovanie
Profesijný a kariérový rast pedagógov:

1/ Škola v školskom roku 2020/2021 podporovala dokončenie prebiehajúcich
atestačných vzdelávaní
Vzdelávania trvajúce zo šk.r. 2019/2020

Druh vzdelávania
Predatestačné vzdelávanie na získanie I. atestácie

Predatestačné vzdelávanie na získanie II. atestácie
Vykonanie I. atestačnej skúšky
Prebiehajúce ďalšie vzdelávanie – rozšírenie
aprobácie: slovenský jazyk a slovenská literatúra

Pedagóg
Kerekes Andrea
Diósi Erika
Bauer Blanka
Hajtman Borbála
Hanza Rolanda
Tóth Mikócziová
Katarína
Takácsová Krisztina
Valent Ákos
Bartalová Anna
Szabó Melinda
Bogdányi Anikó
Szabó Melinda

Pozn.

2/ Nové vzdelávacie programy podporujeme v súlade so strategickým plánovaním rozvoja školy.
Kurzy: podporujeme najmä bezkreditové ďalšie vzdelávanie pre pedagogický zbor
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Vzdelávania ukončené/začaté v šk.r. 2020/2021
Druh vzdelávania
Ďalšie vzdelávanie – rozšírenie aprobácie –
technika
Funkčné vzdelávanie - získanie kompetencií na
výkon funkcie riaditeľa
Funkčné vzdelávanie - na výkon činnosti
vedúceho pedagogického zamestnanca
Aktualizačné vzdelávanie - Zvyšovanie IKT
kompetencií pre dištančné vyučovanie
Aktualizačné vzdelávanie - Akreditované
vzdelávanie DIFER – Diagnostika
Meranie základných zručností na 1. stup. ZŠ

Pedagóg
Hlaváčová Renata

Pozn.
prebieha

Bacsó Péter

ukončené

Szilvaová Monika
Švajcer Katarína
Valent Ákos
Všetci pedagógovia

ukončené

Bréda Anikó
Szépová Annamária
Fazekasová Marianna
Áronová Andrea

ukončené
ukončené

Aktivity, prezentácia školy na verejnosti
1. Adyho dni - z dôvodu pandémie COVID-19 sa nekonali
2. Súťaže organizované na našej škole:
 Maliarsky Maratón (Festészeti Maraton) - školská súťaž - október 2020
 Súťaž miestnej histórie - školské kolo - október 2020; finálne kolo - máj 2021
 Olympiáda z anglického jazyka – november 2020
 Geografická olympiáda – školské kolo – december 2020; okresné kolo - február 2021 (online)
 Pytagoriáda matematická súťaž – školské kolo - december 2020
 Zdravotnícka súťaž - školské kolo - december 2020
 Pekná maďarská reč- školské kolo – január 2021 (online)
 Poznaj slovenskú reč 7-9. roč. – školské kolo – január 2021 (online)
 Poznaj slovenskú reč 1-4. roč. – školské kolo – február 2021 (online)
 Bendegúz-NyelvÉsz - školské kolo - január 2021; krajské kolo - február 2021; medzinárodné
kolo - máj 2021
 Simonyi Zsigmond – maďarská pravopisná súťaž – február 2021
 Chemická olympiáda - školské kolo - február 2021; okresné kolo - marec 2021 (online)
 Biologická olympiáda - školské kolo - február 2021; okresné kolo - apríl 2021 (online)
 Geograficko-geologická súťaž Pála Telekiho - Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan
Verseny - školské kolo - február 2021; celoštátne kolo - apríl 2021; medzinárodné kolo - máj
2021 (online)
 Projektová súťaž z anglického jazyka - školská súťaž - máj 2021
 Kto čo vie? - školské kolo - jún 2021
 Hravá angličtina - školská súťaž - jún 2021
Športové podujatia na našej škole:
 Z dôvodu pandémie COVID-19 sa športové súťaže nekonali
Exkurzie:
Z dôvodu pandémie COVID-19 sa exkurzie nekonali
Iné aktivity:
 Deň maďarskej hudby – spoločné spievanie na školskom dvore – september 2019
 Posedenie pod jedličkou – Vianoce v triedach na I. stupni, posledný vyučovací deň v roku
2020
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Vekker Műhely - marec 2021(online)
Zápis do 1. ročníka 8. 04. – 9. 04. 2021
Kaszás Attila Versmondó Fesztivál - máj 2021 (online)
Predstavenie Zsapka Attila 5-9. roč. - jún 2021
Spomienkový program z príležitosti Nemzeti Összetartozás Napja - jún 2021
Vydanie školského časopisu “Nyitnikék”: bolo vydané zimné i letné číslo

Ďalšie plánované programy sa neuskutočnili z dôvodu uzatvorenia školy
z dôvodu pandémie COVID - 19
Projekty, do ktorých je škola zapojená
-

Školské ovocie – Ministerstvo poľnohospodárstva SR
Zvyšovanie kvality vzdelávania – e- testovanie
Erasmus + : A – digiškola - Rozšírenie digitálnej kompetencie pedagógov v angličtine projekt bol úspešne ukončený
Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku - v spolupráci
s Univerzitou Konštantina Filozófa v Nitre – realizácia : 2018 -2022
Projekt na modernizáciu školských priestorov – vybudovanie odborných učební –
financované zo zdrojov EU - projekt bol úspešne ukončený

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou
Štátna školská inšpekcia –/Školské inšpekčné centrum Nitra/ v školskom roku 2020/2021
na našej škole nevykonala kontrolu.

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Vyučovanie sa realizuje na Adyho ulici č. 9. v peknom prostredí uprostred parku.
Škola sa skladá zo 4 pavilónov. Pavilóny A , B, C a telocvičňa sú spojené chodbou. Pavilón D je
samostatná budova.
Pavilóny A a B sú dvojposchodové budovy, kde bola realizovaná v r. 2006 kompletná prestavba a
nadstavba s novou sedlovou strechou. Na druhom poschodí sa vytvorili nové triedy, odborné učebne,
kabinety a sociálne zariadenia.
V pavilóne A sa nachádza 12 tried, odborná učebňa prírodopisu, slovenského jazyka a výtvarnej
výchovy, žiacka a pedagogická knižnica, sklad učebníc pre 1. stupeň ZŠ, kancelária pre výchovného
poradcu a 4 kabinety /jazyky, chémia, prírodopis, hudobná výchova, kabinet pre 1. stupeň/. Kotolňa
so samostatným vchodom.
V pavilóne B sa nachádza 12 tried, odborná učebňa fyziky a cudzích jazykov, multimediálna učebňa,
5 kabinetov/ matematika, fyzika, didaktická technika, zemepis a dejepis, cudzie jazyky/, archív, sklad
učebníc pre 2. stupeň ZŠ, 4 miestnosti pre delené hodiny, aula, zborovňa, riaditeľňa, kancelária pre
ekonomický úsek, kancelária pre zástupcov a rozhlasové štúdio.
Obidva pavilóny a spojovacia chodba sú zateplené. Okná a radiátory sú nové a na prízemí sú
zrekonštruované sociálne miestnosti. Vytvorili sa nové šatne, vrátnica a bufet.
Pavilón C je jednoposchodová budova s plochou strechou, kde sa nachádzajú 3 triedy, 2 odborné
učebne výpočtovej techniky, odborná učebňa pre techniku a chémiu, 2 kabinety a 2 malé triedy na
delené hodiny.
Na obidvoch poschodiach sú sociálne zariadenia.
Pavilón D je prízemná, obnovená budova, kde sa nachádzajú 2 triedy, 1 trieda na delené hodiny a
sociálne zariadenia.
Triedy v pavilónoch A, B a D sú využívané aj v poobedňajších hodinách pre školský klub detí.
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Pred všetkými pavilónmi sú oddychové plochy. Medzi pavilónmi C , B a telocvičňou sa nachádza
minifutbalové ihrisko s umelou trávou. Za školskou jedálňou je obnovené multifunkčné ihrisko s
umelou trávou a bežecké dráhy. V areáli telocvične sú šatne, sociálne zariadenia, sprchy, kabinet
telesnej výchovy a náraďovňa.
Školská jedáleň je samostatne postavená budova za pavilónom A. V areáli budovy je aj skleník, ako
aj malý amfiteáter.
Škola je dobre vybavená technikou a školskými pomôckami. Vo všetkých učebniach máme
interaktívne tabule, počítače a projektory.
V školskom roku 2020/2021 sa realizovali nasledovné modernizácie a opravy:
 Modernizácia detského ihriska - výmena nebezpečných hracích prvkov na
moderné a bezpečné
 Nákup kníh do školskej knižnice - 2300 kusov
 Prestavba prízemia pavilónu C –vybudovanie nových odborných učební:
techniky, informatiky a chemickej učebne
 Vymaľovanie školskej jedálne
 Vymaľovanie – 6 tried
 Rekonštrukcia strechy telocvične
 Modernizácia školského rádia a internetovej siete
 Modernizácia počítačového parku v triedach
 Výmena okien a dverí na budove technických zamestnancov

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti školy

Viď. príloha: Správa o hospodárení za rok 2020 a I. polrok 2021

Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na šk.
rok 2020/2021 a vyhodnotenie jeho plnenia
Plán práce školy bol zostavený na základe školského zákona č. 245/2008, pedagogickoorganizačných pokynov vydaných Ministerstvom školstva SR na školský rok 2020/2021, na základe
požiadaviek rodičov, žiakov a dlhodobých cieľov školy, ktoré sú stanovené inovovaným školským
vzdelávacím programom.
1. Rozvíjanie čitateľskej kompetencie - sústrediť sa na čítanie s porozumením
Úloha
V každom ročníku a každom predmete rozvíjať čítanie s porozumením
Zistiť stav čitateľskej gramotnosti na začiatku školského roka vo 4. a 5. ročníku – a preveriť výsledky
na konci školského roka
Kritérium úspešnosti
Úloha bude splnená, ak úspešnosť žiakov na konci školského roka bude aspoň o 5-8 % vyššia, ako
na začiatku šk. roka
Termín previerky na začiatku šk. roka: do konca októbra 2020
Termín previerky na konci šk. roka: do 15. júna 2020
Zodpovední: všetci vyučujúci v 4.a 5. ročníku
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Výsledky
Výsledky v 4. a 5. ročníku sa zlepšili o 10 %. Úloha bola splnená.
2.Rozvíjanie digitálnych kompetencií – príprava na dištančné vzdelávanie
Úloha
Preskúmať prístup žiakov k internetu – prieskum vykonajú triedni učitelia.
Napomáhať komunikácii učiteľov a žiakov prostredníctvom Edupage - aktualizačné vzdelávanie pre
pedagógov a vzdelávanie žiakov na hodinách informatiky
Kritérium úspešnosti: uskutočnenie aktualizačného vzdelávania pre pedagógov /vzdelávanie žiakov
na hodinách informatiky. Pedagógovia a žiaci budú schopní využívať prostredie EduPage.
Zodpovední: vedenie školy, vedúci PK, pedagógovia.
Výsledky
Triedni učitelia zrealizovali prieskum v triedach. Aktualizačné vzdelávanie sa tiež uskutočnilo, ako aj
príprava žiakov. Žiaci počas dištančného vzdelávania boli schopní komunikovať prostredníctvom
platformy EduPage.
3. Oslava 70. výročia vzniku školy – na jar v roku 2021
Úloha
Zostaviť pamätnú knihu, organizovať slávnosť.
Kritérium úspešnosti
Slávnosť sa uskutoční a vydáme pamätnú knihu.
Zodpovední: vedenie školy, vedúci PK, pedagógovia.
Výsledky
Slávnosť sa z dôvodu pandémie Covid-19 neuskutočnil, pamätná kniha je zostavená a bude vydaná v
školskom roku 2021/2022.
4. Rozvíjanie jazykových kompetencií v slovenskom jazyku – vypracovanie jednotnej metodiky
Úloha
Vypracovanie učebného materiálu so vzorovými úlohami a metodickou prílohou pre vnútorné
použitie v 5. a 2. ročníku; testovanie materiálu sa uskutoční počas výučby na vyučovacích hodinách.
Kritérium úspešnosti
Do konca šk. r. 2020/2021 budú učebné materiály vypracované.
Výsledky
Úloha bola splnená, učebné materiály boli vypracované.
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Výsledky SWOT analýzy 2020/2021
Silné stránky
Úspešná práca s talentovanými žiakmi
Kvalifikovanosť pedagógov a odborných zamestnancov /psychológ, špeciálny pedagóg/
Vonkajší vzhľad školy a školského prostredia
Moderná technická a športová vybavenosť
Dobré meno školy
Pestré programy, akcie pre žiakov, široká škála záujmových krúžkov
Slabé stránky
Neodborná výučba predmetu technika na druhom stupni
Vzťahy, spolupráca a komunikácia medzi učiteľmi /1. a 2. stupeň/
Práca so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
Negatívny vplyv žiakov s problémovým správaním na ostatných – vzťahy, konflikty a komunikácia
medzi nimi
Nebezpečenstvá
Pokles počtu žiakov / nerodia sa deti, asimilácia, mladé rodiny sa sťahujú do zahraničia.../
Feminizácia pedagogických pracovníkov
Nedostatok mladých, schopných, odhodlaných učiteľov určitej aprobácie
Rozklad a zhoršenie sociálnej situácie rodín
Nezáujem, resp. nadmerné očakávanie rodičov vzhľadom na prospech svojich detí
Negatívny vplyv moderných komunikačných prostriedkov na vývin detí
Možnosti
Zavedenie pedagogických inovácií
Užšia spolupráca s rodičmi, inými organizáciami, školami
Ďalšie vzdelávanie pedagógov pre celý učiteľský zbor
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Voľnočasové aktivity školy v šk. roku 2020/2021
V minulom školskom roku sme plánovali 21 záujmových krúžkov rôzneho charakteru:
č.

Názov krúžku

1. Varenie
2. Programovanie
3. Školské rádio
4. Príprava na birmovanie
5. Primulácska spevácky zbor
6. Primulácska spevácky zbor
7. Hravo po anglicky
8. Barangoló - turistika
9. Základy prvej pomoci
10. Futbal I
11. Futbal II
12. KAJAK-KENU
13. Basketbal - dievčatá
14. Basketbal - chlapci
15. „Pengető" citarový súbor
16. A little bit more English
17. Monitor 9
18. Monitor 9
19. Kisbojtár
20. Hádzaná
21. “Ady Street” hudobná skupina

Cieľová skupina/ročník
5.-6.
7.-9.
5.-9.
4.
5.-9.
1.-2.
3.-9.
5.- 9.
1.-2.
3.-4.
2.-6.
5.- 9.
5.- 9.
5.-9.
5.-9.
9.a
9.c
1-9.
1-4.

Vedúci krúžku
Németh Anita
Szöllősi Krisztián
Németh Anita
Hajtman Borbála
Hanza Rolanda
Hanza Rolanda
Gulyás Ágnes
Gulyás Ágnes
Ugrik Angelika
Balog Sándor
Balog Sándor
Stano Tamás
Stano Tamás
Stano Tamás
Slávik Rutai Judit
Tóth Mikóczi Katalin
Sztakovics Erika
Sztakovics Erika
Hégli Marianna
Laky Enikő
Áron Andrea

Spolupráca školy s rodičmi

Ročne trikrát usporiadame triedne schôdze rodičovského združenia vo vopred určených termínoch.
Pre rodičov sú určené stránkové hodiny riaditeľstva, výchovného poradcu a triednych učiteľov.
Spoločné programy rodičov a školy, ktoré sa z dôvodu pandémie Covid-19 sa neuskutočnili:
Maškarný ples pre žiakov 1. stupňa
Fašiangové plesy pre žiakov 2. stupňa
Lyžovanie – spoločný výlet na Donovaly
Hýb sa Ady (Mozdulj Ady)Turistika – spoločný výlet*
Zber papiera 2x za školský rok
Ples rodičov, učiteľov a priateľov školy „Ady-bál“
Návšteva divadla s rodičmi – 2 x za školský rok
Rodinný deň – spoločný beh
* jeden program sa uskutočnil - návšteva Bratislavy a Devínskeho hradu
Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka - uskutočnila sa

Kontakty s materskými školami
Plánované programy pre deti z MŠ, ktoré sa z dôvodu pandémie COVID-19 neuskutočnilo:
 Halloween – október 2019
 Kurz pre škôlkárov - október 2019 - marec 2020
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 Návšteva škôlkarov v 1. ročníkoch – november 2019
 Informačné popoludnie pre rodičov škôlkarov a športový deň pre deti– február 2020
 Rozprávkové dopoludnie v školskej knižnici – marec 2020 – neuskutočnil sa – COVID -19
Uskutočnili sme detský tábor v mesiaci júl, ako aj trojdňové sústredenie “Iskolaváró” pre žiakov
prvého ročníka.

Kontakty s ostatnými školami
Stredné školy v Štúrove– návštevy žiakov 9. roč. – získavanie informácií
Základné školy v štúrovskom regióne – vzájomná účasť na programoch
Družobné školy:
József Attila Általános Iskola Esztergom, Maďarská republika
Ady Endre Iskola Kalotaszentkirály – Rumunsko

Zapojenie žiakov do rôznych súťaží

Z dôvodu pandémie COVID-19 sa tento školský rok realizovali predovšetkým len školské kolá súťaží.
(príloha č. 1)
V Štúrove, dňa 14. 09. 2021
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach bola prerokovaná a
schválená na Pedagogickej rade dňa 14. 09. 2021.
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