
 

1. Základné identifikačné údaje o škole 

1. Názov školy:  

Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským  

Madách Imre Magyar Tantási Nyelvű Gimnázium, Šamorín - Somorja 

2. Adresa: 931 01 Šamorín, Slnečná 2 

3. Tel.č.: 031/5622257     Fax: 031/5622257           031/5622907 - riaditeľ 

4. Internetová adresa : www.madach.edupage.org         e-mail: mtg@gmadsam.edu.sk 

5. Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj 

6. Riaditeľ školy :   Mgr, Ján Trencsík          Zástupca riaditeľa školy: Mgr, Péter Óváry  
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2. Rada školy 

Rada školy pri Gymnáziu Imre Madácha s vjm Šamorín – Madách Imre Magyar 

Tannyelvű Gimnázium Somorja sa pravidelne schádzala aj v školskom roku 

2015/2016. 

Činnosť rady školy vychádzala z plánu práce zasadnutí. Na zasadnutiach bolo 

prerokované: plán práce školy, správy o vyhodnotení výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch za prvý a druhý polrok školského roka 2014/2015, vyhodnotenie 

výsledkov maturitných skúšok, informácia o hospodárení, návrh na počty tried pre 

školský rok 2016/2017, školské výlety, atď. 

Na schôdze rady školy bol vždy pozvaný riaditeľ školy, ktorý hodnotil 

predchádzajúce obdobie a informoval radu o výsledkoch, aktualitách 

a o problémoch, ktoré sa vyskytli. Rada školy v spolupráci s riaditeľom sa snažila 

riešiť vzniknuté problémy. Spolupráca rady školy s vedením školy je veľmi dobrá.  

Členovia rady školy do 6. júna 2016: 

Za pedagogických zamestnancov: 

 1. Mgr Márton Domsitz  

 2. Mgr Béla Liszkay 

Za nepedagogických  zamestnancov: 

 1.Vércseová Erika  

Za rodičov žiakov školy: 

1. Csáder Brigitta 

2. Lelkes Júlia 

3. Udvardi Péter 

Za žiakov školy 

Somogyi Pál 

Delegovaný členovia do rady školy 

za TTSK: 

1. Mgr Gábor Bárdos 

2. PhDr József Kvarda 

3. Mgr Helena Kátlovská  

4. Mgr Ľubica Šturdíková  

 

 

 

 

 



3. Údaje o počte žiakov školy 

Spolu : 217 (stav k 15.9.2015) 

8-ročné gymnázium: 96 

4-ročné gymnázium: 121 

Chlapci : 94 

Dievčatá: 123 

Žiaci so ŠVVP: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trieda 
počet žiakov 
k 15.9.2015 

1. Prima 17 

2. Sekunda 17 

3. Tercia 20 

4. Kvarta 15 

5. Sexta 11 

6. Oktáva 16 

  Spolu 8r. 96 

7. I. A 19 

9. I. B 20 

10. II.A 17 

11. II. B 18 

12. III. 26 

13. IV. 21 

  Spolu 4r. 121 

   

 
Spolu 217 



 

4. Údaje o počte prijatých žiakov na školský rok 2016/2017 

 

 Štvorročné štúdium 

 Prijímacie skúšky sa konali  9. a  12. mája 2016. 

 Forma PS: 

- písomná skúška z maďarského jazyka a literatúry ( 40 min ) 

- písomná skúška z matematiky ( 40 min) 

- písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry ( 40 min) 

- na základe výsledkov prijímacej skúšky a na základe Monitoru 9 boli prijatí uchádzači , 

ktorí získali dostatočný počet bodov na úspešnosť prijímania  

- kritériá na úspešné a neúspešné vykonanie PS:  

hranicou úspešnosti bolo získanie minimálne 34% z celkového počtu bodov v každom 

predmete 

 

 Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade školy. 

 Výsledky: 

 Počet prihlásených žiakov:   39    (I+II. termín)   

 Prijatí bez prijímacích pohovorov:     2 

 Úspešne vykonali PS    29     

 Nezúčastnili san a PS     8      

 Zapísaní do 1. ročníka: 24 (zameranie 7902J gymnázium) 

 

 Osemročné štúdium 

 zameranie   7902J gymnázium 

 Počet prihlásených žiakov:   32 

 Prijatí bez prijímacích pohovorov:   0 

 Prijatí  na základe PS  17 

 Zapísaní do 1. ročníka: 17 (zameranie 7902J) 

  

 

    



5. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochádzka za celý školský rok 2015/2016 

  ospravedlnených 
z toho 
neospravedlnených 

8 ročné štúdium 9664 6 

4 ročné štúdium 10 382 36 

      

spolu 20 046 42 

priemer 91,95 0,19 

 

 

 

 

 

 

 

Koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu 

8 ročné štúdium Prospeli s vyznamenaním 64   

  Prospeli veľmi dobre 29   

  Prospeli 4   

  Neprospeli 0   

        

4 ročné štúdium Prospeli s vyznamenaním 35   

  Prospeli veľmi dobre 50   

  Prospeli 36   

  Neprospeli  0   

        

Spolu Prospeli s vyznamenaním 99 45,41 % 

  Prospeli veľmi dobre 79 36,23 % 

  Prospeli 40 18,34 % 

  Neprospeli 0 0,00 % 

    218   



6. Maturitné skúšky 

 Na MS sa prihlásilo 38 žiakov: 22 z štvorročného gymnázia, 16 z osemročného gymnázia. 

Prípravou a dokumentáciou ústnych a písomných maturitných skúšok bol poverený zástupca 

riaditeľa školy Mgr. Péter Óváry. Celkový priebeh maturitných skúšok bol úspešný, bez 

rušivých momentov, charakterizovaný maximálnou starostlivosťou  zo strany vedenia 

a učiteľov školy. MS prebiehali podľa vypracovaného harmonogramu. Predsedovia PMK 

požadovali dodržiavanie predpisov  pri hodnotení odpovedí maturantov a ich spolupráca so 

skúšajúcimi jednotlivých predmetov bola korektná a zodpovedná. 

 

 

Výsledky : 

  Písomná časť Ústna časť   

Predmet Úroveň Počet PFEČ PFIČ 1 2 3 4 5 Priemer 

ANJ B2 28 65,64 71,30 11 9 7 1 0 1,93 

BIO   12 
  

9 3 0 0 0 1,25 

DEJ   6 
  

1 1 4 0 0 2,50 

FYZ   10 
  

5 2 2 1 0 1,90 

CHE   7 
  

7 0 0 0 0 1,00 

MJL   38 55,2 76,84 20 8 9 1 0 1,76 

MAT   18 44,8 
 

11 5 1 1 0 2,55 

NEJ B2 11 53,7 64,55 4 4 3 0 0 1,91 

SJSL  
41 57,0 63,71 13 12 14 2 0 2,12 

Spolu   171 
  

81 44 40 6 0 1,83 

 

 

 

 

 



 

7. Predmetové komisie  

 Vyučovanie prebiehalo na základe PK  schválených tematických plánov jednotlivých 

 predmetov, ktoré sú v súlade s učebnými osnovami, v prvých a v druhých ročníkoch 

 podľa školského vzdelávacieho programu. 

Komisie zriaďuje a vedúcich predmetových komisií menuje riaditeľ školy.  

PK MJL – vedúca Mgr. Ilona Angyal 

PK SJL a cudzích jazykov – vedúca Mgr. Mária Szedlák 

PK MFI – vedúca Mgr. Csilla Mészárosová 

PK CHB – vedúci Mgr. Veres Gábor 

PK DGN – vedúci Mgr. Óváry Péter 

PK telesnej výchovy – vedúci Mgr. Zoltán Pellérdi  

Predmetové komisie sa zameriavajú na zvyšovanie metodickej a odbornej úrovne výchovy 

a vzdelávania. PK pracujú podľa svojich ročných plánov, schádzajú sa spravidla štvrťročne na 

pracovných poradách . 

V predmetových komisiách prebieha kontrola uznesení, vyhodnotenie práce učiteľov, 

predmetových olympiád, maturitných skúšok, stanovia sa tematické plány, atď. 

 

8. Údaje o počte zamestnancov 

  Fyzický počet Prepočítaný počet 

Pedagogickí zamestnanci 23 20,79 

Neped. zamestnanci 7 5,25 

 

Kvalifikovanosť ped. zamestnancov: 100% 

 

9. Študijné odbory 

7902J 00 gymnázium  

 

 

 

 

 



10.  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

V školskom roku 2015/2016 sa zapojili do ďalšieho vzdelávania naši pedagógovia 

nasledovne: 

Domsitz Márton, Mgr 

Obnovenie  vyučovacieho predmetu MJL 15 kreditov  

Koopertívne vyučovanie 10 kreditov 

Interaktívna tabuľa – interaktívne metódy 11 kreditov 

Haluska Sándor, Mgr 

Manažérstvo kvality výučby na SŠ 15 kreditov 

Tvorba špecifických cieľov vyučovacieho procesu na SŠ 15 kreditov 

Haluska Viola, Mgr 

Kooperatívne vyučovanie 11 kreditov 

Príroda a životné prostredie 10 kreditov 

Veres Gábor, PaedDr 

Tvorba didaktických testov na ZŠ a SŠ 15 kreditov 

Tvorba špecifických cieľov vyučovacieho procesu na SŠ 15 kreditov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

11. Úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠ alebo univerzita počet prijatých 

STU Bratislava 9 
UK Prírodovedecká 

fakulta 2 
Ekonomická univerzita v 

Bratislave 4 

UK Lekárska fakulta 2 

UK Filozofická fakulta 1 
UK Fakulta soc. a ekon. 

vied 1 

SZU Bratislava  4 
Univ. Konštantina Filozofa 

Nitra, Pedagogická fak. 2 
Uk Bratislava Fakulta 

MFI 2 
Páneurópska VŠ BA- 

právo 1 
Slov. poľnohosp. univ. 

Nitra 1 

Balassi Intézet Bp 1 

Rakúsko (právo) 2 
Gábor Dénes Főiskola 

Győr (technika) 1 
Nadstavbové štúdium 

pracovný pomer 5 

Spolu 38 



12. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti a výsledky olympiád a 

súťaží 

Oblasť dobročinnosti – verejné zbierky 

apríl - máj „Deň narcisov“ – aktívna účasť našich žiakov 

  „Úsmev ako dar“ –zbierka pre detské domovy – aktívna účasť 

  „Červené stužky“ – zbierka 

Oblasť prevencia drogovej závislostí a ostatných javov sociálnej patológie  

 Pravidelná spolupráca triednych učiteľov a školského psychológa, žiakov a školského 

 psychológa 

Športové aktivity, súťaže 

 Športový deň  Madách – Kazinczy 

 „Šport v Šamoríne“ - aktívna účasť žiakov školy,  

Basketbal – celoštátna súťaž pre gymnáziá s vjm – chlapci 4. miesto 

Basketbal – celoštátna súťaž pre gymnáziá s vjm – dievčatá 1. miesto 

Basketbal – okresné kolo, chlapci – 2. miesto 

Basketbal – okresné kolo, dievčatá – 1. miesto 

 

Súťaže – prírodovedné predmety 

Pytagoriáda – P7 – úspešný riešiteľ – Nagy Ádám  

Pytagoriáda – P8 - okresné kolo 2. miesto - Görcs András 

Pytagoriáda – P8 – celoštátne kolo 5. miesto - Görcs András 

Pytagoriáda – P8 - okresné kolo 1. miesto – Szegedi Áron 

Pytagoriáda – P8 – celoštátne kolo 3. miesto – Szegedi Áron 

Matematická olympiáda – okresné kolo – Z6 – úspešný riešiteľ – Lancz Krisztián 

Matematická olympiáda – okresné kolo – Z7 – 2. miesto – Görcs András 

Matematická olympiáda – okresné kolo – Z8 – úspešný riešiteľ – Kovács András 

Matematická olympiáda – krajské kolo –  kategória A – 1. miesto - Somogyi P 

Chemická olympiáda – krajské kolo – C kategória – úspešná riešiteľka – Bankó Katalin 

Chemická olympiáda – krajské kolo – A kategória – 4. miesto – Kovács András 

Chemická olympiáda – krajské kolo – B kategória – 2. miesto – Kovács András 

 

 

 



Súťaže - jazyky 

Olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo – 3. miesto – Sill Frigyes 

Olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo – 4. miesto – Nagy Gergely 

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo – 1. miesto – Pénzes Mária 

Olympiáda v anglickom jazyku – krajské kolo – 7. miesto – Pénzes Mária 

„Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd“ – krajské kolo – 2. miesto – Németh Enikő 

„Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd“ – celoštátne kolo – 2. miesto – Németh Enikő 

 

Ďalšie aktivity školy 

„Pekná maďarská reč” - krajské kolo pre SŠ, ZŠ (organizátor) 

Projekt „Hodnotenie kvality vzdelávania“ - pilotné testovanie v spolupráci NUCEM 

 Bratislava (predmety MAT a INF) 

Návšteva MAV Bratislava 

Návšteva dopravného parku v Galante (prima, tercia) 

Príspevky do regionálneho časopisu Šamorínske noviny 

Deň otvorených dverí 

Imatrikulácia prvákov 

Stužková slávnosť 

Študentský ples 

Stretnutie so spisovateľom (Spoločnosť maďarských spisovateľov  na Slovensku) 

Spolupráca s družobnou školou v maďarsku (šport, kultúra, história, spoločné 

 vystúpenie v Győri) 

Podujatie „Deň maďarskej kultúry“ – aktivity s družobnou školou spoločná exkurzia, 

 výstava, vedomostná súťaž , prednáška pracovníka Maďarskej Akadémie Vied, 

Projekt - Workshop Hainburger Jugend Autoren – účasť žiakov -  Hainburg a Šamorín 

Projekt „Prezentácia rodného kraja - Žitný Ostrov - Szigetköz“ 

Podujatie „Svetový deň zdravia“ 

Verejné vianočné predstavenie žiakov školy 

Verejné vystúpenie žiakov školy na mestských slávnostiach a podujatiach 

 

 

 

 



 

13. Údaje o priestorových a materiálnotechnických podmienkach  školy 

 

 Kmeňové učebne: 12 

 Odborné učebne: 8 

 učebňa biológie 

 učebňa fyziky 

 učebňa matematiky 

 laboratórium chémie – mimo prevádzky 

 učebňa estetiky 

 učebňa jazykov 

 učebňa informatiky I. 

 učebňa informatiky II. 

Učebne na delené hodiny: 3 

Knižnica: 1 

Kabinety: 6 

Telocvičňu a jedáleň a spoločenskú miestnosť používame spoločne s Gymn.M.R.Štefánika 

Šamorín. 

Zariadenie v učebniach informatiky, estetiky, fyziky - hlavne počítače, DVD prehrávače, 

didaktické pomôcky  sme získali z prostriedkov TTSK,  Nadácie Pro Ratio (výpožička) a z 

prostriedkov ZMRŠ - potrebné didaktické pomôcky postupne doplníme podľa finančných 

možností. 

V školskom roku 2015/2016 bola dokončená výmena okien v triedach a kabinetoch. 

Údržbu tried a ostatných priestorov zabezpečujeme z vlastných zdrojov . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14.Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno –vzdelávacej činnosti školy 

 

Prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu 442 462 EUR 

Normatívne výdavky  436 506 EUR 

Nenormatívne výdavky  6 256 EUR 

Vzdelávacie poukazy  5 865 EUR 

Mimoriadne výsledky žiakov  400 EUR 

Príjmy  809 EUR 

Štipendiá  1 680 EUR 

Normatívne a nenormatívne výdavky 

Mzdy  294 893 EUR 

Tarifné platy  250 186 EUR 

Osobné príplatky  6282 EUR 

Odmeny  20 878 EUR 

Ostatné príplatky (funkčné, triednictvo, nadčas) 17 547 EUR 

Poistné  101 118 EUR 

Prevádzkové náklady  45 075 EUR 

Cestovné náklady  190 EUR 

Materiálové výdavky  3 824 EUR 

Služby  16 455 EUR 

Odmeny na základe dohôd  534 EUR 

Presun na rok 2016  1 675 EUR 

   

 

 

 

 

 



 

15.Voľnočasové aktivity 

Záujmová činnosť žiakov sa realizovala v mimo vyučovacom čase. Financovanie tejto činnosti sa 

uskutočnilo prostredníctvom vzdelávacích poukazov. V školskom roku 2015/2016  sme prijali  

88 %  vydaných vzdelávacích poukazov a ponúkali sme žiakom športové a vzdelávacie aktivity. 

Niektoré krúžky slúžili na prípravu olympiád alebo na VŠ. 

Záujmovú činnosť žiakov podporuje aj Nadácia Pro Ratio a Združenie rodičov (materiálne 

zabezpečenie, knihy, didaktické pomôcky, účasť na súťažiach, štartovné, cestovné, exkurzie, atď) 

Naša škola poskytovala nasledujúce záujmové aktivity (krúžky) :  

 Matematika trošku inak (MAT) 

 Putovanie po svete (GEO) 

 Lukostrelecký klub 

 Krúžok maďarskej literatúry 

 Klub čitateľov I.  

 Klub čitateľov II. 

 Príprava na MO I. 

 Príprava na MO II. 

 Klub slovenskej konverzácie 

 Klub nemeckej konverzácie 

 Krúžok prvej pomoci 

 Prípravný kurz na VŠ  z chémie  

 Krúžok fyziky 

 Muzeológia 

 Historický krúžok I. 

 Historický krúžok II. 

Basketbal      

Volejbal 

  

  



 

16. Cieľové úlohy, ktoré prispievajú k splneniu hlavných zámerov školy 

Najdôležitejšou úlohou školy je príprava študentov na vysokoškolské štúdium. Pri 

určovaní hodinovej dotácie budeme vychádzať okrem ŠVP aj z výsledkov MŠ 

a z dlhodobej štatistiky ďalšieho štúdia našich absolventov.  

Chceme pokračovať v budovaní modernej školy, ako centra vzdelávania v Šamoríne 

a v okolí. Chceme poskytnúť kvalitné vzdelávanie v maďarskom jazyku, dosiahnuť aby 

naši absolventi získali na tejto škole schopnosti na úspešné uplatnenie v ďalšom štúdiu a v 

živote. Budeme spájať kvalitný a efektívny vyučovací proces s mimoškolskými aktivitami 

v prospech rozvoja individuálnych schopností žiakov. Chceme dosiahnuť, aby absolvent 

našej školy odchádzal zo školy ako vzdelaný, zodpovedný a tolerantný mladý človek. 

 Chceme budovať dobrú klímu na škole - v dobrej klíme, v dobrom kolektíve sa 

dobre robí, učitelia žijú so školou a snažia sa aby škola mala dobré meno na verejnosti, 

pred rodičmi. Chceme školu, ktorá je miestom seberealizácie žiakov a zamestnancov školy 

a miestom rozvoja vlastných schopností a získavania nových vedomostí.  

 

Výchovno –vzdelávacia oblasť  

 posilniť a skvalitniť výučbu prírodovedných predmetov, nakoľko najviac našich 

absolventov pokračuje v štúdiu v školách na ktorých dominujú prírodovedné predmety 

 zabezpečiť kvalitné učebnice a pracovné zošity pre výučbu cudzích jazykov  

 v rámci školského vzdelávacieho programu vytvoriť koncepciu projektovej výučby 

prierezových tém pre všetky ročníky okrem maturantov 

 oživiť a skvalitniť prácu predmetových komisií, prehodnotiť plánu práce PK 

 udržať kvalitu výučby informačných a komunikačných technológií 

 rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom – 

žiakmi – rodičmi  

 rozvoj tímovej spolupráce medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie  a z radosti 

z úspechov 

 

 

 

 

 



Oblasť riadenia a personálna oblasť 

 vytvárať širší priestor pre metodické orgány školy aby vo vyššej miere plnili funkciu 

riadiacu  

 podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov 

 finančne podporiť učiteľov, ktorí sa podieľajú na príprave študentov na ďalšie štúdium aj 

mimo vyučovacom čase  

 realizovať metodické dni učiteľom dvakrát do roka (prednáška, prezentácia, workshop, 

seminár, otvorená hodina, prezentácia techniky, prezentácia digitálneho učiva, atď.) 

 podporovať vzájomné hospitácie kolegov na výučbe 

 podporovať učiteľov pracujúcimi novými modernými formami práce 

 venovať pozornosť triednym učiteľom,  pomáhať im riešiť problémy  a sporné situácie 

 rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov  

 

Materiálno – technické podmienky 

 v spolupráci so zriaďovateľom modernizovať učebňu biológie, chémie 

 obnoviť sociálne miestnosti na prvom a druhom poschodí 

 postupne modernizovať školský nábytok 

 podľa finančných možností a potreby revitalizovať počítačovú a didaktickú techniku 

 vykonávať bežné opravy 

 

Partneri školy 

 iniciovať spoluprácu pedagógov a rodičov školy, organizovať aj neformálne stretnutie 

(športové dni, deň rodičov a podobne) 

 aktívnou účasťou rodičov organizovať spoločné akcie ako napr. deň výberu povolania 

 častejšie využívať internetovú žiacku knižku na vzájomnú informáciu (učiteľ – rodič) 

 aj v budúcnosti realizovať deň otvorených dverí pre budúcich žiakov a ich rodičov 

 umožniť a iniciovať spoluprácu rodičov a školského psychológa 

 vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomné skúsenosti 

a poznatky, 

 

 

 

 



Mimovyučovacie,  záujmové a mimoškolské aktivity 

 organizovať viac krúžkov zameraných na športové a pohybové aktivity 

 viac sa zapájať žiakov do plánovania záujmovej a mimoškolskej činnosti, zistiť záujem 

žiakov a podľa záujmu organizovať akcie a krúžky 

 

Prezentácia a imidž školy 

 sústavne prezentovať úspechy školy na verejnosti, zintenzívniť informačné aktivity o dianí 

v škole 

 ďalej prezentovať školu tradičnými kultúrnymi programami v škole ale aj v meste 

 zabezpečovať vysokú odbornú kompetentnosť pedagogického zboru 

 udržať dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, podobne medzi učiteľmi a rodičmi 

 získať finančné prostriedky na rozvoj imidžu školy 

 

 

 

 

 


