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Správa 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
 

v školskom roku 2017/2018 
 

a) Základné identifikačné údaje o škole  
    

1. Názov školy:  Gymnázium                                     IČO:  00500780   

2. Adresa:   Školská 26, 952 80 Vráble 

3. Telefónne číslo:   riaditeľka školy: 037/783 21 30 

                          sekretariát riaditeľky školy:  037/783 21 29                

  Tel/fax:   037/783 21 30 

4. Internetová adresa:   www.gymvrable.sk  

    e-mailová adresa: sekretariat@gymvrable.sk 

5. Zriaďovateľ školy:   Nitriansky samosprávny kraj 

6. Vedúci zamestnanci školy:   PaedDr. Beáta Havettová  - riaditeľka školy 

             PaedDr. Eliška Matušková - zástupkyňa riaditeľky školy  

 

 

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 
 

7. 1.  Rada školy 

 

  Na začiatku školského roka 2017/2018 pracovala rada školy (ďalej RŠ) v zložení: 

1. PaedDr. Ivan Kreškóczi predseda  za pedagogických zamestnancov 

2. Gabriela Majtánová  tajomníčka        za nepedagogických zamestnancov 

3. PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová   za pedagogických zamestnancov 

4. Marta Bartková     za rodičov 

5. Ing. Jozef Bartko     za rodičov 

6. Andrea Štefancová     za rodičov 

7. MUDr. Helena Kováčová    za zriaďovateľa – NSK 

8. Ing. Michal Hudec     za zriaďovateľa – NSK 

9. Helena Kyseľová     za zriaďovateľa – NSK 

10. Mgr. Erika Komlóšiová    za zriaďovateľa – NSK 

11. Milan Jašo      za žiakov 

V školskom roku 2017/2018 RŠ prerokovala a schválila na svojich zasadnutiach: 

 informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu a o Pláne činnosti školy v školskom roku 2017/2018, 

http://www.gymvrable.sk/
mailto:sekretariat@gymvrable.sk
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 úpravy a zmeny v učebných  plánoch (ďalej UP) pre študijný odbor 7902 J gymnázium (4-

ročné štúdium): UP č.  7/2015-I a UP č. 7/2016 – s posilneným jazykovým vzdelávaním 

a individuálnou profiláciou zamerania vo 4. ročníku štúdia,  

 úpravy a zmeny v učebnom pláne pre študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne 

štúdium (5-ročné štúdium) – UP č. 8/2016-I – bilingválne štúdium, 

 nový učebný plán pre študijný odbor 7902 J gymnázium (4-ročné štúdium) – UP č. 9/2017 

s rozšíreným vyučovaním ANJ a INF s platnosťou od 1. ročníka v školskom roku 2017/2018, 

 nový učebný plán pre študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (5-ročné 

štúdium - UP č. 10/2017 - bilingválne štúdium s platnosťou od 1. ročníka v školskom roku 

2017/2018, 

 Inovovaný Školský vzdelávací program, 

 Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 

2016/2017, 

 návrh počtu tried pre školský rok 2019/2020, ktorý bol vopred prerokovaný a odsúhlasený na 

pedagogickej  rade pedagogickými zamestnancami nasledovne: 

o 1 trieda v študijnom odbore 7902 J gymnázium so 4-ročnou dĺžkou štúdia  

s počtom žiakov 30 

o 1 trieda v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium -  bilingválne štúdium s 5-ročnou 

dĺžkou štúdia s počtom žiakov 30. 

 

Počas zasadnutí rady školy boli jej členovia oboznámení: 

 s projektami, do ktorých sa škola  zapojila v školskom roku 2017/2018, 

 s plánmi aktivít školy v školskom roku 2017/2018; 

 s plánmi poznávacích výletov a zahraničných exkurzií v školskom roku 2017/2018. 

 PaedDr. I. Kreškóczi, predseda rady školy, predstavil členom RŠ projekt „IT Akadémia – 

vzdelávanie pre 21. storočie“, ktorého cieľom je motivovanie žiakov  k štúdiu informatiky 

a prírodných vied.    

                            

7. 2.  Pedagogická rada  

Pedagogická rada (ďalej PR) v  minulom školskom roku zasadala  dvanásťkrát.  Pracovná porada 

sa uskutočnila trikrát. Na svojich zasadnutiach PR prerokovala:  

- Organizačné zabezpečenie školského roka 2017/2018. Pracovné úväzky učiteľov a menovanie 

do funkcií a poverenie vykonávaním činností vyplývajúcich z organizačnej štruktúry a plánu 

práce školy. 

- Klasifikácia voliteľných predmetov. 

- Kritériá na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v školskom roku 2017/2018. 

- Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018. Hlavné ciele a úlohy školy. 

- Plán vnútornej školskej kontroly. Vnútorná smernica na hodnotenie pedagogických 

zamestnancov. 

- Revidovanie textu Inovovaného ŠkVP.  
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- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 

2016/2017. 

- Plán práce školy v školskom roku 2017/2018. 

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok školského roku 2017/2018. 

- Návrh Kritérií pre prijímacie pohovory do 1. ročníka  pre školský rok 2018/2019 v študijnom 

odbore 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium a 7902 J gymnázium so 4-ročnou dĺžkou 

štúdia. 

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roku 2017/2018. 

- Slávnostné zasadnutie PR a ocenenie práce učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov. 

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za III. štvrťrok v školskom roku                                                                                                                        

2017/2018.  

- Výsledky kontrolnej činnosti vedenia školy. Vlastné opatrenia na odstránenie nedostatkov. 

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov maturitného ročníka  za II. polrok v 

školskom roku 2017/2018. 

- Vyhodnotenie EČ MS  zo SJL, ANJ, NEJ a MAT a vyhodnotenie PFIČ maturitnej skúšky zo 

SJL, ANJ a NEJ. 

- Návrh na konanie prijímacích pohovorov do 1. ročníka bilingválneho štúdia  a do 1. ročníka 4-

ročného gymnázia v ďalšom termíne - 19. 06. 2018. 

- Návrh počtu tried a počtu žiakov do 1. ročníka  v školskom roku  2019/2020 v študijnom 

odbore 7902 J 74  gymnázium -  bilingválne štúdium  (s 5-ročnou dĺžkou štúdia) a 7902 J   

gymnázium (so 4-ročnou dĺžkou štúdia). 

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok školského roku 2017/2018. 

 

Pracovná porada pedagogických zamestnancov  sa konala trikrát, bolo prerokované:  

- voľba zástupcu pedagogických zamestnancov do rady školy, 

- informácie k plenárnemu rodičovskému združeniu,   

- organizačné zabezpečenie Dňa otvorených dverí, 

- oboznámenie členov maturitných komisií s platnou legislatívou upravujúcou konanie 

maturitných skúšok a školenie administrátorov a pomocného dozoru EČ a PFIČ  maturitných 

skúšok, 

- návrh plánu úväzkov na školský rok 2018/2019. 

                                             

7. 3.  Predmetové komisie 

Predmetové komisie (ďalej PK) ako odborno-metodické orgány usmerňujú prácu učiteľov a 

zodpovedajú za kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle platných učebných osnov 

a vzdelávacích štandardov. V školskom roku 2017/2018 na škole pracovali tri predmetové 

komisie: 

 

Predmetová komisia spoločenskovedných a výchovných predmetov 

- predmety:  SJL, SSJ, DEJ, SED, OBN, SON, SPS, GEG, FGR, UKL, ETV, NBV, TŠV 

- predseda PK:  PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová 

- členovia PK: PhDr. Monika Bogyóová, PaedDr. Patrik Haller, PaedDr. Boris  Ragas 

Činnosť členov PK: 

- na vyučovacích hodinách sa snažili implementovať prvky čitateľskej a finančnej gramotnosti, 

rozvíjať komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti, rozvíjať schopnosť tvorivo riešiť 
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problémy, podporovať u žiakov schopnosti a návyky samostatne vyhľadávať nové poznatky 

z existujúcich zdrojov, včleňovať ich do svojho poznatkového fondu a následne ich využívať 

pri celoživotnom vzdelávaní, implementovať inovačné a progresívne pedagogické metódy 

s využitím IKT,  

- systematicky pripravovali žiakov na rôzne vedomostné súťaže, predmetové olympiády 

a súťaže, 

- rozvíjali občianske a právne vedomie žiakov, motivovali žiakov k aktívnej účasti na  živote 

demokratickej spoločnosti, 

- zvláštnu pozornosť venovali slabo prospievajúcim žiakom, motivovali ich k aktivite, zapájali 

ich do skupinovej práce s lepšie prospievajúcimi žiakmi, podľa potreby sa žiakom venovali na 

individuálnych  konzultáciách,  

- kládli dôraz na prácu s talentovanými žiakmi, realizovali zážitkové vyučovanie, prácu 

v skupinách, čím dosiahli, že žiaci samostatne vyjadrovali svoje postoje, vyjadrovali sa 

k nastoleným problémovým situáciám, 

- alternatívne vyučovacie metódy a formy používali v súlade so Školským vzdelávacím 

programom (ďalej ŠkVP), výsledkom týchto aktivít boli projekty a prezentácie žiakov, 

zážitkové formy, diskusné metódy, situačné, heuristické, inscenačné, didaktické hry, mentálne 

mapovanie, riešenie prípadových štúdií, riešenie problémových úloh, dramatizácia 

a transformácia textov,  

- zrealizovali besedu so spisovateľom Ondrejom Štefánikom, návštevu Mestskej knižnice vo 

Vrábľoch, návštevu divadelných predstavení,  

- aktívne spolupracovali s rôznymi  inštitúciami a občianskymi združeniami: 

o v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti - s Literárnym a informačným centrom 

v Bratislave, s Mestskou knižnicou vo Vrábľoch (žiaci 1. ročníka absolvovali dejepisnú 

vychádzku po Vrábľoch), 

o v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti - s Akadémiou rozvoja v Leviciach,    

o v oblasti výchovy k ľudským právam - s občianskym združením POST BELLA.SK, so 

Vzdelávacím centrom Múzea SNP, s celoštátnou komisiou Olympiády ľudských práv.   

 

Všeobecným cieľom vyučovacieho predmetu Telesná a športová výchova bolo osvojovať si, 

zdokonaľovať a upevňovať telovýchovné a športové zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, 

rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej 

výkonnosti a zdatnosti, umožniť žiakom primerane sa oboznamovať s poznatkami, ktoré 

pomáhajú dobre sa starať o svoje zdravie a utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite a športu. 

Vyučujúci zapájali žiakov do športových súťaží a podujatí. 

Predmetová komisia cudzích jazykov  

- predmety: ANJ, NEJ, RUJ, RJD, RUL, KAJ, KRJ 

- predseda PK: PaedDr. Denisa Očovayová 

- členovia PK: Mgr. Andrea Baková, Mgr. Gabriela Bielaková, PaedDr. Beáta Havettová, 

PaedDr. Martina  Hegedűšová, PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová, PaedDr. Eliška 

Matušková 

Cieľom činnosti PK bola koordinácia aktivít členov PK tak, aby vo vyučovaní rozvíjali všetky 

zručnosti charakterizované Spoločným európskym referenčným rámcom a napĺňali požiadavky 

a odporúčania uvedené v Pedagogicko-organizačných pokynoch. V tomto školskom roku sa 
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všetky vyučujúce CUJ - RUJ, NEJ, ANJ usilovali splniť všetky úlohy, ktoré si PK stanovila na 

začiatku školského roku.  

V zmysle stanovených cieľov vyučujúce na hodinách CUJ  

- používali rôzne inovatívne  metódy a formy výučby - tvorba myšlienkových máp, projektové 

vyučovanie, tvorivé zážitkové metódy, personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové 

úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie 

problémových úloh a audio-/video-prezentácie riešenia úloh, 

- výchovno-vzdelávacie činnosti boli navrhnuté tak, aby obmedzili pasívne memorovanie a 

vyučovanie izolovaných javov a sústredili  sa na  vyučovanie založené na tréningu a rozvoji 

jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho schopnosti a druh 

inteligencie,  

- venovali zvýšenú pozornosť čitateľskej a finančnej gramotnosti,  

- vo vyučovaní anglického jazyka vyučujúce pozitívne hodnotili  používanie výučbového 

interaktívneho softvéru, ktorým je vybavená učebnica ANJ, 

- využívali  všetky dostupné učebné pomôcky a didaktickú techniku,  zabezpečovali  prácu 

s doplnkovým materiálom, cudzojazyčnou literatúrou a časopismi, 

- pripravovali si tiež rôzne pracovné listy, ktoré slúžili na zvýšenie efektivity práce na hodinách 

pri vyučovaní odborných predmetov DEJ a GEG, v bilingválnych triedach je to nevyhnutnosť, 

pretože zatiaľ absentuje vhodný učebný materiál,  

- pri hodnotení žiakov využívali viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite ich výstupov, 

najmä priebežné, tzv. formatívne hodnotenie a sebahodnotenie žiakov vedúce k zvyšovaniu 

ich motivácie k vzdelávaniu sa a k uvedomeniu si zodpovednosti za vlastné výkony 

a výsledky,  

- pozitívne vplývali na osobnostný a sociálny rozvoj žiakov, pomáhali im osvojovať si správne 

postoje v oblasti ľudských práv, zdravého životného štýlu, mediálnej výchovy,  

- venovali sa príprave žiakov do rôznych jazykových súťaží (recitačné, prekladateľské, on-line), 

v ktorých žiaci získali veľmi pekné umiestnenia. V tomto roku sa žiaci zúčastnili olympiády 

v RUJ a olympiády v ANJ,  zapojili sa do prekladateľskej súťaže v NEJ, o ktorú prejavili 

záujem viacerí žiaci 3. a 4. ročníka,  

- vzdelávali  a  vychovávali  žiakov  najmä prostredníctvom prierezových tém multikultúrnej 

výchovy a osobnostného a sociálneho rozvoja, napr. účasťou žiakov v projektoch e-

Twinning: „Nešikanuj, konaj láskavo, ži šťastne“ (v spolupráci so španielskou a talianskou 

školou) a „Spoznávajme európske krajiny“ (partnermi sú školy z Arménska, Francúzska, 

Turecka, Talianska, Ukrajiny, Gruzínska a Poľska), ktorého cieľom bola výchova žiaka, ktorý 

má správne postoje v oblasti ľudských práv, vie rešpektovať a tolerovať individuálne, etnické, 

národné, náboženské a kultúrne špecifiká a odlišnosti, je schopný žiť v multikultúrnom 

prostredí, ochotný pochopiť a pomôcť tým, ktorí jeho pomoc potrebujú, má rozvinuté sociálne 

cítene a odsudzuje všetky prejavy násilia, intolerancie, xenofóbie a rasizmu (viac info v časti  

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená), 

- podporovali a zdôrazňovali význam výučby cudzích jazykov a zapájali žiakov do rôznych 

tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov,    

- učili žiakov získavať poznatky o spôsobe života v iných krajinách (internet, práca so 

zahraničnou literatúrou, stretnutia so zahraničnými hosťami),  

 

V rámci vzdelávacej funkcie PK sa členky PK priebežne vzdelávali, vyučujúce, ktoré sa 

zúčastnili odborných seminárov alebo aktualizačného vzdelávania informovali o obsahu a možnej 
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implementácii ostatné členky PK, venovali sa samoštúdiu, príprave učebných materiálov pre 

žiakov. 

V rámci usmerňovacej funkcie  vyučujúce NEJ a RUJ spolupracovali s UKF v Nitre pri realizácii 

náčuvov pedagogickej praxe  študentky denného štúdia. 

V rámci kontrolnej funkcie PK bola realizovaná hospitačná činnosť vedenia školy a tiež vedúcej 

PK. 

 

V bilingválnom štúdiu  

 sa realizovala výuka v 1. a 2. ročníku. V 2. ročníku okrem jazykových predmetov (RUJ, 

konverzácia v RUJ) boli v ruskom jazyku vyučované aj predmety dejepis a geografia. 

 zorganizovali sme zaujímavé podujatia pre záujemcov o bilingválnu formu štúdia na našom 

gymnáziu a tiež žiakov našej školy: 

o  prezentácia zážitkov a skúseností z jazykového kultúrno-poznávacieho pobytu žiakov  vo 

Voroneži v lete 2017 

o prednáška pre  žiakov o školskom systéme v Rusku  a prezentácia možností 

vysokoškolského štúdia v Rusku – návšteva z Belgorodskej štátnej univerzity v RF, 

o beseda o štúdiu RUJ – s Mgr. Vlastimilom Pulčárom, PhD., katedra ruského jazyka UKF 

v Nitre, 

o Dni otvorených dverí (november 2017, február 2018), v rámci februárového DOD - Deň 

ruskej kultúry – „Maslenica“ -  prezentácia o ruských tradíciách a obyčajoch pre žiakov 

základných škôl a tiež žiakov našej školy,  

o príprava literárno-hudobného pásma v rámci Roka ruskej literatúry  - predstavenie žiakov 

I.D triedy bilingválneho štúdia pre rodinných príslušníkov pod vedením ruskej lektorky 

PhDr. Alla Pakhritsina, CSc. 

o prezentácia knihy P. Viteka: „Po koľajniciach do hlbín Ruska“ 

 

 spolupracovali sme s Ruským centrom vedy a kultúry (RCVK) v Bratislave, s 

Veľvyslanectvom Ruskej Federácie v Bratislave, zúčastnili sme sa odborných seminárov, ale 

aj kultúrnych podujatí, ktoré organizujú pre širokú verejnosť: 

o účasť na výstave Bibliotéka v Bratislave, v rámci výstavy aj aktívna účasť vyučujúcich 

RUJ na Tretej vedecko-praktickej konferencii rusistov spojenej s prezentáciou našej školy, 

o účasť na medzinárodnej konferencii RUJ (Múzeum Kutuzova, Rišňovce), 

o oboznámenie žiakov so školským systémom v Rusku  a prezentácia možností 

vysokoškolského štúdia v Rusku – návšteva z Belgorodskej štátnej univerzity v RF, 

o  prezentácia možností štúdia na Finančnej univerzite v Moskve – návšteva z FU v Moskve 

o beseda o štúdiu Ruj – s Mgr. Vlastimilom Pulčárom, PhD., katedra ruského jazyka UKF 

v Nitre, 

o účasť na konferencii veľvyslanectva RF „Sobibor“ spojenej s prezentáciou filmu s 

problematikou 2. svetovej vojny a povstaním zajatcov v nemeckom koncentračnom tábore 

Sobibor, 

o  účasť našich žiakov v celoslovenskom vedomostnom  kvíze o slovenských a ruských 

spoločných dejinách organizovanom veľvyslanectvom RF  spojenom so slávnostným 

odovzdávaním ocenení víťazom 

 

 vďaka intenzívnej spolupráci s Veľvyslanectvom RF na Slovensku sa podarilo: 
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o rozšíriť knižný fond pre výučbu RUJ o viaceré tituly, knihy,  študijné materiály, učebnice 

a beletriu využívané pri výučbe ruskej literatúry a na hodinách konverzácií, 

o škole bola darovaná interaktívna tabuľa,  

o zabezpečiť bezplatnú účasť 10 žiakov školy na trojtýždňovom jazykovom kultúrno-

poznávacom pobyte vo Voroneži, Rusko (v lete 2018) 

 

 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov 

 predmety:  MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, cvičenia  a semináre 

 predseda PK:  RNDr. Anna Uhríková 

 členovia PK:  PaedDr. Mária Bašistová, Mgr. Andrea Franková, PaedDr. Ivan Kreškóczi 

 

Členovia PK: 

 pracovali s nadanými žiakmi a podporovali ich pri riešení predmetových olympiád 

a predmetových súťaží, 

 poskytovali pomoc žiakom so slabšími študijnými výsledkami, 

 rozvíjali empirické metódy práce – pozorovanie, experimentovanie, meranie a spracovanie 

nameraných hodnôt s ohľadom na presnosť použitých prístrojov a pomôcok, 

 uskutočnili interaktívnu výstavu s témou „Lietanie“ pri príležitosti Týždňa vedy a techniky, 

ktorej sa zúčastnili aj žiaci okolitých základných škôl, 

 zapojili sa do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ s cieľmi: 

   vyučovanie v súlade s najnovšími trendmi vyučovania prírodných a technických vied – 

matematiky a informatiky, 

   aktualizácia obsahu, rozsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky  a 

prírodovedných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii IKT 

nástrojov do vzdelávania, 

   posilnenie motivácie žiakov pre štúdium INF, IKT, prírodných a technických vied, 

   zapájanie sa do popularizačných prednášok, 

   vytvorenie partnerstiev a sietí okolitých škôl a IT firiem, 

   vzdelávanie na zvýšenie soft skills (komunikácia s okolím, kreativita, tímová spolupráca, 

analytické myslenie...). 

Všetci členovia PK vo výchovno-vyučovacom procese  viedli žiakov k: 

 spolupráci v skupine, no zároveň k individuálnemu a kritickému prístupu k výsledkom 

získaným spoluprácou, k uvedomeniu si vlastnej zodpovednosti za výsledky celku, 

 k získavaní informácií z rôznych zdrojov  a schopnosti posúdiť ich vierohodnosť a zároveň 

k rešpektovaniu autorských práv, 

 k čítaniu s porozumením odborného textu, grafov, tabuliek, diagramov a k ich správnej 

interpretácii, 

 schopnosti interpretovať výsledky svojej práce s využitím IKT a používaním odborných 

pojmov, 

 schopnosti logicky argumentovať, vecne diskutovať, prijať kritiku, obhájiť či korigovať svoj 

názor, 

 schopnosti prijímať osobné rozhodnutia, ktoré súvisia s lokálnymi i globálnymi problémami 

ako sú zdravie, ochrana  životného prostredia, technický pokrok a jeho vplyv na kvalitu života 

človeka, možnosti zneužitia vedeckých objavov, 
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 pochopeniu, že medzinárodná spolupráca vedcov je príkladom efektívnej spolupráce ľudí 

rôznych kultúr a etník bez prejavov násilia, xenofóbie a rasizmu, 

 pochopeniu historických a spoločenských súvislostí v prírodovednom bádaní, 

 pochopeniu silnej vzájomnej previazanosti prírodných a socioekonomických zložiek života,  

 schopnosti uplatniť teoretické poznatky pre riešení reálnych situácií z bežného života, 

 upevneniu návyku systematickej práce pri logickom budovaní svojich vedomostí a zručností. 

 

 

7. 4.  Výchovný poradca a koordinátor prevencie  

V školskom roku 2017/2018 vo funkcii výchovného poradcu pracovala PaedDr. Martina 

Hegedűšová. Venovala sa školskému  poradenstvu v otázkach výchovy a vzdelávania detí 

a mládeže, žiakom s poruchami správania a učenia, žiakom zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom, 

plnila úlohy v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí a mládeže a 

poskytovala konzultácie žiakom a ich rodičom (zákonným zástupcom) i učiteľom pri riešení 

výchovných a vzdelávacích problémov, sprostredkovala ďalšie odborné poradenstvo.  

Výchovná poradkyňa a koordinátorka prevencie vypracovala ročný plán práce, na základe 

ktorého si triedni učitelia zapracovali jednotlivé besedy a prednášky do plánov triednych 

učiteľov. Jednotlivé prednášky, besedy a diskusie boli následne zorganizované podľa 

harmonogramu.   

V školskom časopise Ťahák výchovná poradkyňa zaviedla rubriku – Výchovný poradca radí.  

V tomto školskom roku sa výchovná poradkyňa zúčastnila odborného pracovného seminára 

„Násilie na školách“. 

Projekty, do ktorých sa v rámci výchovného poradenstva škola zapojila: Kampaň Červené 

stužky, Plagát a príbeh roka 2018, Vieme, že ..., Zodpovedne.sk, Nehejtuj.sk 

 

Uskutočnené prednášky a besedy: 

o Oboznámenie s prácou výchovnej poradkyne, adaptácia na stredoškolské štúdium, ako sa učiť 

o AIDS - čo o ňom viem 

o Obchodovanie s ľuďmi  

o Extrémizmus, radikalizmus  

o Životné hodnoty , sebaspoznávanie, , pravidlá slušného správania 

o Ako predchádzať nadváhe a obezite 

o Legálne drogy – alkohol, nikotín 

o Nelegálne drogy 

o Voľba partnera, zdravotné a psychické predpoklady na manželstvo 

o Výchova k manželstvu a rodičovstvu  

o Kriminalita mládeže, záškoláctva, šikana 

o Kyberšikana, nebezpečenstvá sociálnych sietí 

o Zvládanie stresu v záťažových situáciách 

 

Rozhlasové relácie zrealizované  pri príležitosti určitých spomienkových udalostí a strategických 

sviatkov: 

o 20.10.2017 – Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi 



Gymnázium, Školská 26, Vráble 
 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018 

 

9 

 

o 13.11.2017 – Európsky týždeň boja proti drogám 

o 20.11.2017 -  Medzinárodný deň bez fajčenia 

o 01.12.2017 – Svetový deň boja proti HIV/AIDS  

o 28.01.2018 – Svetový deň bez internetu 

o 29.01.2018 – Medzinárodný deň ochrany osobných údajov 

o 04.04.2018 – Medzinárodný deň bez násilia 

o 31.05.2018 - Svetový deň bez tabaku 

o 26.06.2018 - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ich nezákonnému obchodovaniu 

 

Vo funkcii koordinátora prevencie pracovala PaedDr. Martina Hegedűšová. Koordinátorka 

prevencie priebežne  

 monitorovala atmosféru na škole  v otázkach používania drog, zisťovala vzťah a postoje  

žiakov k drogám, fajčeniu, požívaniu alkoholických nápojov. V prípade zistenia nedostatkov 

navrhovala  opatrenia na ich riešenie, odstránenie.  

 pripravila a vyhodnotila tri dotazníky týkajúce sa legálnych a nelegálnych drog, šikany 

a kyberšikany, 

 pomáhala vytvárať protidrogovú atmosféru na škole organizáciou rôznych podujatí, napr. 

kultúrnych a športových aktivít, besied so zaujímavými osobnosťami a pod., 

 zabezpečovala odborné poradenstvo pre žiakov  a ich rodičov (zákonných zástupcov) na 

predchádzanie vzniku závislostí, 

 sprostredkúvala spoluprácu školy s poradenskými zariadeniami, s políciou  a inými odbornými 

zariadeniami, ktoré sa zaoberajú problematikou drogových a iných závislostí - s   Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre,  s  Krajským riaditeľstvom 

Policajného zboru v Nitre  a s Občianskym združením Strom.   

 

Protidrogová atmosféra bola vytváraná aj nástenkami jednotlivých predmetových komisií, 

prezentujúcich zdravý spôsob života, ochranu životného prostredia, efektívne využitie voľného 

času. Výchovná poradkyňa a koordinátorka prevencie na samostatnej nástenke informovala 

o nevyhnutných telefonických kontaktoch, činnostiach, škodlivých následkoch užívania drog, 

varovala pred fatálnymi následkami neúmerného a dlhodobého užívania drog, podporovala 

negatívny postoj k drogám a kriminalite a upozorňovala na kyberšikanu. Protidrogová atmosféra 

sa vytvárala aj organizáciou rôznych školských podujatí a ponukou na zmysluplné využívanie 

voľného času. 

 

 7. 5.  Kariérny poradca  (koordinátor profesijnej orientácie)  

V školskom roku 2017/18 vo funkcii kariérneho poradcu pracoval PaedDr. Boris Ragas. Plnil 

úlohy odborného poradenstva v oblasti profesijnej orientácie žiakov. 

V priebehu roka kariérny poradca:  

 priebežne sledoval stav profesijnej orientácie žiakov, usmerňoval ich v súlade s ich 

schopnosťami a záujmami, ktoré prejavovali počas štúdia, 

 informoval žiakov 3. a 4. ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia na vysokých školách  

prostredníctvom nástenného panelu, ktorý bol  priebežne obnovovaný a aktualizovaný podľa 

prichádzajúcich informačných materiálov o VŠ, 
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 poskytol informácie žiakom III.A, III.B, IV.A, IV.B  o možnostiach ďalšieho štúdia aj 

individuálnymi pohovormi so žiakmi a rodičmi, 

 zorganizoval tematickú exkurziu GAUDEAMUS (28. 09. 2017 v Nitre) a AKADÉMIA 

vzdelávania VAPAC (10. 10.2 017 v Bratislave) – veľtrh slovenských a zahraničných 

vysokých škôl, vzdelávacích inštitúcií a firiem ponúkajúcich prácu (zúčastnili sa jej triedy III. 

A, III. B, IV.A a IV.B) 

 zabezpečil distribúciu kníh a katalógov:  „ Prúvodce pomaturitním vzdelaním“, „ NSZ-jak na 

VŠ“, 

 informoval žiakov na triednických hodinách o možnostiach štúdia na VŠ a postupe pri 

vyplňovaní  prihlášok na VŠ, 

 administratívne vysvetlil, pomohol žiakom a usmernil ich pri vyplňovaní prihlášok na  VŠ a 

postupne kontroloval správne vypĺňanie prihlášok, 

 poskytol informácie o možnostiach nadstavbového štúdia a poradenstvo - ako ďalej po 

skončení školy, 

 informoval  žiakov 4. ročníka o podujatiach Deň otvorených dverí na jednotlivých VŠ 

a univerzitách formou oznamov na informačnom paneli, 

 tento rok neboli skupinovo organizované  exkurzie na dni otvorených dverí na SPU, UKF..... 

z dôvodu veľkej absencie žiakov IV.A, IV.B v škole.  Informoval, kedy sa tieto dni uskutočnia 

a žiaci sa zúčastnili  na dňoch otvorených dverí jednotlivých univerzít podľa ich 

individuálneho záujmu, 

 v spolupráci s SPU FEM v Nitre zabezpečil účasť žiakov na podujatí Deň vysokoškoláka na 

základe ich individuálneho záujmu,  

 zabezpečil spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie v Nitre pri 

usmerňovaní profesijnej orientácie a poradenskej činnosti so psychologičkou p. Baráthovou - 

pre žiakov (III.A,III.B) (osobnostný a IQ test, individuálne vyhodnotenie a poradenstvo pre 

žiakov) 

 zorganizoval  prezentácie a besedy:  

o individuálne konzultácie, poradenstvo – prihlášky na VŠ 

o    profesijné poradenstvo - inštruktáž k vypĺňaniu tlačiva „Prihláška na vysokoškolské  

štúdium“ SR/ČR 

o   prezentácia –  možnosti a podmienky štúdiá na VŠ, prehľad VŠ (IV. A,IV.B)  

 analyzoval počty úspešne prijatých maturantov IV.A, IV.B na VŠ – na začiatku školského 

roka (september 2017) 

 analyzoval počty prihlásených (počet podaných prihlášok v šk. roku 2017/2018 žiakov na VŠ 

(IV.A, IV.B). 
 

 

7. 6.  Žiacka školská rada  
 

V školskom roku 2017/2018  pôsobila na Gymnáziu vo Vrábľoch Žiacka školská rada (ďalej 

ŽŠR). Hlavným cieľom ŽŠR bolo reprezentovať a obhajovať názory študentov na dianie v škole. 

ŽŠR zastupovala ich záujmy aj vo vzťahu k vedeniu školy. Zástupcovia ŽŠR sa mali možnosť 

vyjadriť k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a na začiatku školského 

roka sa podieľali na schvaľovaní školského poriadku. Tiež mali svojho zástupcu aj v Rade školy 

pri Gymnáziu vo Vrábľoch – bol ním Milan Jašo, žiak III. ročníka a predseda ŽŠR.  Členovia 
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zorganizovali niekoľko podujatí, ktoré spestrili školský život, mali podporovať mimoškolskú 

činnosť žiakov a vytváranie priateľskej klímy na škole.  

Členmi ŽŠR boli žiaci, ktorých si v septembri zvolili triedne kolektívy. Členovia ŽŠR sa 

stretávali na zasadnutiach, na ktorých riešili aktuálne problémy, prerokovali a odsúhlasili školský 

poriadok a  zároveň organizačne pripravovali plánované podujatia. Koordinátorkou ŽŠR z radov 

pedagógov bola aj v tomto školskom roku PhDr. Monika Bogyóová, ktorá sa zúčastňovala 

všetkých zasadnutí ŽŠR. Spolu s predsedom ŽŠR prediskutovali pripravované aktivity s vedením 

školy.  

Členovia ŽŠR mali na webovej stránke školy svoj priestor a v škole mali nástenku. Na oboch 

informovali o pripravovaných aj uskutočnených podujatiach. 

Zloženie žiackej školskej rady v školskom  roku 2017/2018: 
 

Trieda Meno a priezvisko 

zástupcu triedy 

Funkcia v ŽŠR 

I.A Veronika Baňasová    

I.D  Daniela Kmeťová   

II.A Simon Solár   

II.D Veronika Repáňová tajomníčka ŽŠR 

III.A Milan Jašo  predseda ŽŠR 

III.B Michaela Očovayová   

IV.A Tomáš Rak   

IV.B Marek Nehéz   
 

Členovia  ŽŠR  zorganizovali zaujímavé podujatia: Študentské inkognito, Mikuláš - mikulášske 

rozdávanie darčekov, súťaž vo vianočnom aranžovaní, Vianočná akadémia  s kultúrnymi 

vystúpeniami žiakov, Valentínsky deň, koncoročná opekačka.  

V tomto školskom roku členovia ŽŠR zorganizovali pre spolužiakov také aktivity, o ktoré bol 

medzi spolužiakmi záujem.   

 

 

b) Údaje o počte žiakov školy 
 

 

Študijný odbor 

 

Ročník 
    

Počet tried 

Počet žiakov   

k 15. 09. 2017 k 31. 08. 2018 

7902 J  

gymnázium  

 

1. 1 21 21 

2. 1 25 25 

3. 2 49 50 

4. 2 58 58 

spolu 6 153 154 

7902 J 74  

gymnázium 

 – bilingválne štúdium  

1. 1 16 16 

2. 1 12 12 

spolu 2 28 28 

Celkový počet za školu 8 181 182 
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c) Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019  

Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka študijného odboru 

7902 J gymnázium (4-ročné štúdium)  

Do prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia sa v riadnom termíne prihlásilo 55 

uchádzačov. Z celkového počtu 55 boli 4 žiaci, ktorí splnili kritériá na prijatie bez vykonania 

písomných prijímacích skúšok, keďže v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli 

v každom predmete úspešnosť najmenej 90 %. 50 žiakov vykonalo písomné prijímacie skúšky 

v dvoch termínoch (v prvom termíne  - 21 žiakov a v druhom termíne – 29 žiakov). Všetci žiaci 

vykonali prijímacie skúšky úspešne. Zapísalo sa 21 žiakov.   

Do prijímacieho konania v ďalšom termíne, t. j. v druhom kole  (19.06.2018) sa prihlásil 1 žiak, 

ktorý úspešne vykonal prijímacie skúšky a zapísal sa do 1. ročníka.  

 

 

d) Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019  

Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka študijného odboru 

7902 J 74 gymnázium -  bilingválne štúdium (5-ročné štúdium)  

Dňa 10. apríla 2018  a 19. júna 2018 sa konali prijímacie pohovory do 1. ročníka bilingválneho 

(päťročného)  štúdia.  Žiaci konali písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

a z matematiky, pričom do testov boli zakomponované aj úlohy na zistenie  všeobecných 

študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností.  Prijímacích skúšok sa 

zúčastnilo 20 žiakov, všetci vykonali skúška úspešne a boli na štúdium prijatí. Zapísalo sa 16 

žiakov.  

Údaje o počte prijímaných žiakov do oboch študijných odborov: 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ročník 

Počet 

prihlásených 

žiakov 

Počet 

žiakov, 

ktorí konali 

prijímaciu 

skúšku 

Počet 

úspešných 

žiakov 

v prijímacom 

konaní 

Počet prijatých 

žiakov 

Z  

 

Počet 

zapísaných 

žiakov 

 

 

 

spolu 

z toho 

bez 

PS 

7902 J 

gymnázium  
55 + 1 55 54 54 4 21 

7902  J 74  

gymnázium–

bilingválne 

štúdium 

20 20 20 20 0 16 
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 
1. Študijný prospech žiakov 

1. 1. Priemerný študijný prospech školy je 1,7  (tab. 1) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Študijný prospech žiakov z pohľadu celkového  prospechu  (tab. 2) 

 

Celkový študijný prospech 

Počet žiakov v % 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Prospel s vyznamenaním 27,9 28,21 36,57 41,21 

Prospel veľmi dobre 35,4 38,46 36,57 31,87 

Prospel 35,4 32,31 26,29 26,92 

Neprospel 0,9 1,02 0,57 0 

 

V školskom roku 2017/18 výrazne vzrástol počet žiakov s celkovým prospechom – prospel 

s vyznamenaním oproti predchádzajúcemu školskému roku a znížil sa počet žiakov s celkovým 

Školský rok 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Priemerný študijný prospech  1,86 1,83 1,67 1,7 

Počet neprospievajúcich žiakov  

k 31. 8. 2018 
2 2 1 0 
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prospechom – prospel veľmi dobre (o 4,7%).  V záverečnej klasifikácii v II. polroku školského 

roka prospeli všetci žiaci.                                                        
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1. 2. Údaje o študijnom prospechu v jednotlivých triedach a vyučovacích predmetoch 

 

Trieda 
 

Priemer. 
prospech 

 7902 J gymnázium - Povinné všeobecnovzdelávacie predmety 

SJL 1AJ 2NJ 2RJ MAT INF FYZ CHE BIO DEJ GEG OBN ETV NBV TŠV SFI 

I.A 1,48 1,67 1,67 1,56 1,5 1,9 1,38 1,81 1,38 1,1 1,48 1,71  1 1,07 1,05  

II.A 1,89 2,28 1,6 2,29 1,73 2,88 1,64 2,12 1,96 2 1,52 2,2  1 1,27 1,17  

III.A 1,77 1,96 1,75  2,21 2,42 1,25 1,83 1,67 2,13 1,42 2,04 1,88   1,23 1,13 

III.B 1,59 1,77 1,46 1,96  1,73 1,12 1,54 1,65 1,96 1,81 2,04 1,65   1,08 1 

IV.A 1,87 2,13 2 2,37         1,6   1  

IV.B 1,83 2,07 1,96 2,2 2,46        1,68   1,08  

 

 

 
 

Trieda 
 

7902 J gymnázium  - Voliteľné všeobecnovzdelávacie predmety 

SSJ KAJ SEM SEN SEF SEC SEB DEJ SED SON SPS CVM PRG CVF CVC CVB 
 

III.A   1,8   1,75 2,13    1,64      

III.B   1,91   1,33 1    1,56      
 

IV.A 2,1 1,77 2,6 1 2 1,7 1,75 2 2 2,33 2,2 2,2 1 2 1,3 1,42 

IV.B 2,21 1,54 2,33 1 1,8 2,2 1,75 1,73 1,64 2,2 1,8 2 1,5 2 2 1,13 

Trieda 
 

Priemer. 
prospech 

 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium - Povinné všeobecnovzdelávacie predmety 

SJL RJD KRJ RUL ROS 2AJ MAT INF FYZ CHE BIO DEJ GEG OBN ETV NBV TŠV 

I.D 1,48 1,63 1,75 1,5   1,44 2,25 1,19       1 1 1,07 

II.D 1,31 1,58 1,67 1,17 1,17  1,5 1,42 1 1,58 1,5 1,17 1,42 1,17  1 1 1 
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2. Dochádzka žiakov   
 

Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka za školský rok  bol  129,59. Výrazne sa zvýšil  

v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom  (tab. 1).  

Najnižšiu absenciu mali žiaci I.D triedy bilingválneho štúdia (tab. 2). Najvyššiu absenciu  

mali žiaci III.A triedy štvorročného štúdia. Absencia bola zapríčinená dlhodobou 

chorobnosťou žiakov, častými ospravedlneniami neprítomnosti žiakov na vyučovaní 

rodičmi,  vysokým počtom hodín krátkodobej absencie žiakov z dôvodu prechodného 

zhoršenia zdravotného stavu  a z  rodinných dôvodov. 

 

Tab.1:  Prehľad dochádzky žiakov – porovnanie s predchádzajúcimi rokmi 
 

Školský rok 

2
0
1
4
/1

5
 

2
0
1
5
/1

6
 

2
0
1
6
/1

7
 

2
0
1
7
/1

8
 

Priemerný počet  

vymeškaných hodín na žiaka 
122,64 126,16 119,76 129,59 

Neospravedlnená 

absencia 

Počet hodín 

spolu 
91 48 115 130 

Priemerný 

počet hodín 

na žiaka 

0,40 0,25 0,66 0,72 

 

  

Tab. 2:  Prehľad dochádzky jednotlivých tried 
 

 

Študijný odbor 

 

Trieda 

Celkový počet 

vymeškaných 

hodín 

Z toho 

neospravedlne 

ných hodín 

Priemerný počet 

vymeškaných  

hodín na žiaka 

I. 

polrok 

II.  

polrok 

I.  

polrok 

II.  

polrok 

I.  

polrok 

II. 

polrok 

Spolu 

za celý 

rok 

7902 J 

gymnázium 

(4 – ročné) 

 

I.A 1179 1385 0 0 56,14 65,95 122,09 

II.A     1637     1587 52    39  65,48 63,48 128,96 

III.A    1917     2050 3    15 79,88 85,42   165,3 

III.B 1579 2189 0 0 63,16 84,19 147,35 

IV.A 1872 1837 0 0 62,40  61,23 123,63 

IV.B 1956 1444 21 0 69,86 51,57 121,43 

7902 J 74 

gymnázium 

- bilingválne   

štúdium 

(5– ročné) 

I.D 667 916 0 0 41,69 57,25     98,94 

II.D 537 

771 

0 0 44,75 64,25   109 

Spolu 8 11344 12179 76 54 62,67 66,92 129,59 
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3. Hodnotenie správania žiakov a výchovné opatrenia 

 

Pochvaly  

V  školskom roku 2017/2018 bolo udelených 79 pochvál od triednych učiteľov a 16 pochvál 

od  riaditeľky školy (tab. 1) - za výborný študijný prospech, vzornú dochádzku, za úspešnú  

reprezentáciu školy v predmetových súťažiach a olympiádach, za aktívnu účasť 

v dobrovoľných charitatívnych podujatiach, za aktívnu prácu v školskom časopise Ťahák,   

za aktívnu prácu v žiackej školskej rade a  prácu v triednom kolektíve. 

 

Žiak Tomáš Rak  bol vyhlásený za Lídra školy - za aktívnu prácu v školskom časopise 

Ťahák, za vzornú reprezentáciu školy v Olympiáde ľudských práv, za aktívnu pomoc pri 

realizácii školských podujatí a za prácu v žiackej školskej rade.  Toto ocenenie mu  bolo 

udelené  primátorom  mesta Vráble – Ing. Tiborom Tóthom.  

 
Tab. 1:   Prehľad udelených pochvál  v II. polroku školského  roka 2017/2018 

 

 

Dĺžka štúdia  

 

 

Trieda 

 

Pochvaly 

od triedneho  učiteľa 

Pochvaly 

od riaditeľky  školy 

7902 J 

gymnázium 

(4 – ročné) 

 

I.A 10 0 

II.A 9 1 

III.A 16 1 

III.B 10 2 

IV.A 7 7 

IV.B 11 3 

7902 J 74 

gymnázium 

- bilingválne   

štúdium 

(5– ročné) 

I.D 11 1 

II.D 5 1 

 Spolu 79 16 

 

 

Pokarhania  

V školskom roku 2017/2018 bolo za  porušenie školského poriadku  udelených 15 pokarhaní 

od triednych učiteľov, dve pokarhania od riaditeľky, dvaja žiaci mali zníženú známku zo 

správania na 2. stupeň a jedna žiačka na 3. stupeň za vysokú neospravedlnenú absencia na 

vyučovaní. Najčastejším dôvodom na udelenie výchovného opatrenia a zníženia známky zo 

správania bolo porušovanie školského poriadku zapríčinené neospravedlneným 

vymeškávaním vyučovania. 
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Tab. 2:   Prehľad udelených výchovných opatrení v školskom  roku 2017/2018 

 

Študijný 

odbor  

   

 

Trieda 

 

Výchovné opatrenie 
Znížená známka zo správania 

pokarhanie  

od tried. 

učiteľa 

pokarhanie od 

riaditeľky 

školy 

2. stupeň 3. stupeň 

I. 

polrok 

II. 

polrok 

I. 

polrok 

II. 

polrok 

I. 

polrok 

II. 

polrok 

I. 

polrok 

II. 

polrok 

7902 J 

gymnázium 

(4 – ročné) 

 

I.A         

II.A  2  1 1 1  1 

III.A 1 11    1   

III.B  1       

IV.A         

IV.B   1      

7902 J 74 

gymnázium 

-bilingválne   

štúdium 

(5– ročné) 

I.D         

II.D         

Spolu za celý školský rok 15 2 3 1 

 

 

 

4.  Maturitné skúšky – externá a interná časť 

 
V školskom roku 2017/2018 maturovalo v študijnom odbore 7902 J gymnázium (4-ročné 

štúdium) spolu 58  žiakov, z toho:  

- 30 žiakov IV. A triedy  (tried. uč. PhDr.Monika Bogyóová)  

- 28 žiakov IV.B triedy (tried. uč. PaedDr.Boris Ragas) 

-  

 

Tab. 1:   Počet maturujúcich žiakov v školskom roku 2017/2018 

 

Počet žiakov prihlásených na MS 58 

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník  0 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 58 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 58 

Počet žiakov, ktorí majú povolené opravné MS 0 

Počet žiakov, ktorí majú povolené opakovať celú MS (reprobovaní) 0 

 

Ústnej formy  internej časti  MS sa zúčastnilo 58 žiakov. Žiaci maturovali s  priemerným 

prospechom  1,52.  (tab. 2) 
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Tab. 2:   Výsledky externej a internej časti maturitných skúšok 
            

 

Predmet 

 

Počet 

žiakov 

Externá časť ( písomná forma ) 

priemerná úspešnosť v % 

Interná časť 

(naša škola) 

naša škola školy  

v NSK 

školy 

v  SR 

písomná 

forma 

v % 

ústna forma 

(priem. známka) 

1AJ – B2 58 63,48 64,3 63,4 84,31 1,38 

BIO 20     1,60 

DEJ 24     1,67 

FYZ 6     1,67 

CHE 15     1,47 

INF 10     1,70 

MAT 11 61,82 60,7 57,0  1,64 

F    2NJ – B1 2     1,00 

OBN 29     1,28 

SJL 58 69,1 54,3 54,7 77,65 1,50 

 

   
 

 

V EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry sme v porovnaní so školami v NSK obsadili  4. 

miesto. s priemernou úspešnosťou 69,1%. Percentil školy 92,7 vyjadruje, že naši maturanti 

dosiahli vynikajúci výsledok, ktorým sa zaradili medzi 7,3 % najúspešnejších maturantov 

v rámci SR. 

 

Meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní zo SJL (PHV-SJL) 

Z hodnotenia NUCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania) vyplýva, že na 

základe výsledkov maturantov v testoch EČ MS zo SJL a ich výsledkov v T9 zo SJL sa PHV-

SJL našej školy nachádza 

- za obdobie 2014 - 2018 - v kategórii nad úrovňou očakávania 

- za obdobie 2013 – 2017 – v kategórii  v súlade s očakávaním  

- za obdobie 2012 – 2016 - v kategórii nad úrovňou očakávania 
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Obrázok 1: 

Stanovenie kategórie PHV-SJL na základe intervalu spoľahlivosti (na obrázku sú výsledky 

pre gymnáziá za obdobie 2014 – 2018) 

               

 
PHV-SJL bola vypočítaná na základe výsledkov žiakov, ktorí v roku 2018 absolvovali EČ MS 
zo SJL a pred štyrmi rokmi T9 zo SJL. Ide o príspevok školy vo vzdelávaní žiakov v SJL za štyri 
roky. 
(Údaje zo správy NUCEM: PRIDANÁ HODNOTA VO VZDELÁVANÍ v predmete 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, október 2018) 
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f) Zoznam študijných odborov a ich zameraní a zoznam 

uplatňovaných učebných plánov 

 
 

Trieda 

Triedny učiteľ 

Študijný odbor Učebný plán 

I.D 

PaedDr. 

Z. Kreškócziová Baráthová  

7902 J 74 gymnázium 

–  bilingválne štúdium 

UP č. 10/2017 

II.D  

PaedDr. D.Očovayová  

7902 J 74 gymnázium 

–  bilingválne štúdium 

 

UP č. 8/2016 - I. 

I.A 

PhDr.  

I. Hudaszek Semjanová  

7902 J gymnázium UP č. 9/2017  

s rozšíreným vyučovaním 

anglického jazyka a informatiky  

II.A 

PaedDr.M. Bašistová  

7902 J gymnázium UP. č. 7/2016 (inovovaný) 

s posilneným jazykovým 

vzdelávaním a individuálnou 

profiláciou zamerania vo 4. 

ročníku štúdia 

III.A 

RNDr.A. Uhríková  

7902 J gymnázium UP. č. 7/2015-I. (inovovaný) 

s posilneným jazykovým 

vzdelávaním a individuálnou 

profiláciou zamerania vo 4. 

ročníku štúdia 

III.B 

PaedDr. M. Hegedűšová 

7902 J gymnázium UP. č. 7/2015-I. (inovovaný) 

s posilneným jazykovým 

vzdelávaním a individuálnou 

profiláciou zamerania vo 4. 

ročníku štúdia 

IV.A 

 PhDr. M. Bogyóová 

7902 J gymnázium UP. č. 6/2014-I. (revidovaný) 

s posilneným jazykovým 

vzdelávaním a individuálnou 

profiláciou zamerania vo 4. 

ročníku štúdia 

IV.B 

PaedDr. B. Ragas 

7902 J gymnázium UP. č. 6/2014-I. (revidovaný) 

s posilneným jazykovým 

vzdelávaním a individuálnou 

profiláciou zamerania vo 4. 

ročníku štúdia 
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g)  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných 

predpokladov pedagogických zamestnancov školy  
 

1. Počet pracovníkov k  30. 6. 2018 
 

Pracovníci 

školy 

 

Celkový počet 

Z toho 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 
doplňujúci si 

kvalifikáciu 

Pedagogickí 15 15 0 0 

Nepedagogickí 6 6 0 0 

Spolu 21 21 0 0 

 

 

2.  Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov  
      

V školskom roku 2017/2018 bolo odborne, t.j. plne kvalifikovanými učiteľmi, odučených 

98,65% vyučovacích hodín. Neodborne boli vyučované predmety:  umenie a kultúra – 2 

hodiny týždenne  a etická výchova – 2 hodiny týždenne. 

 

.  

3.   Zoznam učiteľov a ich aprobácia 
 

Por. 

č. 

Priezvisko a meno, titul Aprobácia 

1. Havettová Beáta, PaedDr. ANJ, OBN, RUJ 

2. Matušková Eliška, PaedDr.  ANJ, GEG, RUJ 

3. Baková Andrea, Mgr.  ANJ 

4. Bašistová Mária, PaedDr.  MAT, BIO 

5. Bielaková Gabriela, Mgr. NEJ, RUJ, DEJ 

6. Bogyóová Monika, PhDr. SJL, DEJ 

7. Franková Andrea, Mgr.  BIO, CHE  

8. Haller Patrik, PaedDr. TŠV, NBV 

9. Hegedűšová Martina, PaedDr. ANJ, PSY 

10. Hudaszek Semjanová Ivana, PhDr. SJL, OBN 

11. Kreškóczi Ivan, PaedDr. MAT, INF, GEG 

12. Kreškócziová  Baráthová Zuzana, PaedDr. ANJ, SJL 

13. Očovayová Denisa, PaedDr.  NEJ, RUJ  

14. Ragas Boris, PaedDr. TŠV, GEG 

15. Uhríková Anna, RNDr. FYZ, MAT 
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g) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

školy 
 

V zmysle § 35, ods. 4 zákona 319/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vytvárali sme podmienky pre 

odborný a pedagogický rast učiteľov. Učitelia sa priebežne vzdelávali prevažne 

individuálne, podľa aktuálnej ponuky, príp. samoštúdiom, keďže požadované programy 

podľa plánu kontinuálneho vzdelávania neboli otvorené. 

 

Tab. 1:  Počet uskutočnených vzdelávaní 

 

Vzdelávanie – forma Počet 

vzdelávaných 

Z toho / počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Kontinuálne 

vzdelávanie 

Inovačné  1 1   

Špecializované      

Aktualizačné  12 12   

Individuálne vzdelávanie   7 7   
 

    

Tab. 2: Prehľad uskutočnených školení a vzdelávaní 
   

Názov vzdelávania Druh 

vzdelávania  

Poskytovateľ 

 

Školiaca sa osoba 

Odborný seminár z NBV 

– pedagogické zásady a  

metódy práce na 

hodinách NBV 

Odborný 

seminár 

individuálne 

DKÚ Nitra PaedDr. P. Haller 

Seminár k organizovaniu 

a vyhodnocovaniu 

športových súťaží 

pracovný 

seminár 

OÚ Nitra, 

odbor školstva 

PaedDr. P. Haller 

Tvorba a využitie 

myšlienkových máp 

v edukačnom procese 

s podporou IKT. 

aktualizačné Softimex 

Multimédiá 

s.r.o. Lubeník 

PaedDr.D.Očovayová 

vzdelávanie  v rámci 

projektu IT Akadémia – 

vzdelávanie pre 21. 

storočie „Úvod do 

počítačových sietí 

CCNA1 a CCNA2“ 

kontinuálne 

inovačné  

Žilinská 

univerzita, 

Fakulta 

riadenia a INF 

PaedDr.Ivan Kreškóczi  

Konferencia učiteľov RUJ 

(Bibliotéka 2018) 
pracovný 

seminár 

Bratislava PaedDr. E.Matušková 

PaedDr.D.Očovayová 

Mgr. G.Bielaková  
Konferencia Asociácie 

rusistov Slovenska 
pracovný 

seminár 

Ružomberok  PaedDr. E.Matušková 

PaedDr. D.Očovayová 
Metódy a čitateľské stratégie 

podporujúce aktívne učenie 

sa žiakov  

aktualizačné MPC  Nitra  11 pedagogických 

zamestnancov  
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h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

1. Školské podujatia a projekty 

 

V školskom roku 2017/2018 sme na škole organizovali nasledovné  podujatia:  

September 2017 

 22.09.2017 -  celonárodná verejná zbierka „Biela pastelka“ (Únia   nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska) 

 26.09.2017 –   Európsky deň jazykov - ANJ, NEJ, RUJ  

 28.09.2017 - Gaudeamus – veľtrh VŠ, Agrokomplex  Nitra – 3.ročník  

 29.09.2017 – školská olympiáda ZŠ a SŠ v atletike, otvorenie tartanovej dráhy  

 

Október 2017 

 02.10.2017 – Študentská kvapka krvi - dobrovoľné darovanie krvi 

 10.10.2017 – AKADÉMIA,VAPAC – Bratislava, veľtrh VŠ – 4.roč.  

 11.10.2017 -  Seminár k ľudským právam pre učiteľov občianskej náuky SŠ   v NSK                                                          

a workshop pre žiakov   

 17.10.2017 – Beseda s moderátorom a publicistom Patrikom Hermanom  

 24.10.2017 -  Medzinárodný deň školských knižníc  

 27.10.2017 -  Recitačná súťaž Viliama Záborského  

 

November 2017 

 02.11.2017 – Beseda o štúdiu v zahraničí  

 03.11.2017 -  Návšteva divadelného predstavenia v ANJ v Bratislave 

 03.11.2017 -  Návšteva NR SR  

 06.- 07.11.2017 – súťaž iBobor – školské kolo  

 10.11.2017 – Bibliotéka, Tretia vedecko – praktická konferencia rusistov, Bratislava 

 10.11.2017 – celonárodná zbierka – Hodina deťom  

 15.11.2017 -  Olympiáda v ANJ – školské kolo 

 16.11.2017 -  Imatrikulácie pre prvákov -  I.A a I.D  

 20.11.2017 – Medzinárodná konferencia RUJ, Rišňovce – Múzeum Kutuzova  

 23.11.2017 –  Beseda so spisovateľom  Ondrejom Štefánikom 

 24.11.2017 -  Futsal Nitra  

 28.11.2017 -  Deň otvorených dverí    

 28.11. – 1.12.2017 – Interaktívna výstava „Lietanie“  (Dni vedy a techniky) 

 30.11.2017 –  Angličtinár roka -  Best in English - celoslovenská súťaž  

 

December 2017 

 01.12.2017 – Besedy pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV/AIDS 

 6.12.2017  –  stolný tenis žiakov SŠ – okresné kolo   

 6.12.2017  – Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  – školské kolo 

 8.12.2017 -   Olympiáda z ruského  jazyka – školské kolo 

 8.12.2017 -   IT Akadémia – živý prenos z prednášky „ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 

2017“ 



Gymnázium, Školská 26, Vráble 
 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018 

 

25 

 

 09.12.2018 – Vyhodnotenie projektu cena René – Anasoft litera gymnazistov v Bratislave  

 11.12.2017 - Vianočné aranžovanie 

 14.12.2017 – Olympiáda ľudských práv -  školské kolo 

 15.12.2017 - Vianočné trhy 

 21.12.2017 - Vianočná akadémia 

 

Január 2018 

 16., 17.01.2018 - Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo   

 18.01.2018 –  návšteva z Belgorodskej štátnej univerzity v Ruskej federácii  - Systém 

vzdelávania v Rusku – možnosti štúdia  

 24.01.2018 - Matematická olympiáda (kat.B,C) – okresné  kolo 

 Beseda o štúdiu – s Mgr. Vlastimilom Pulčárom, PhD., katedra ruského jazyka  UKF   

Nitra 

 26.01.- 28.02.2018 – Putovná výstava – Slovenské národné povstanie 1944  

 31.01.2018  - Bezpečný Internet  – prednáška 

 

Február 2018 

 01.02.2018 – Deň otvorených dverí - Deň ruskej kultúry – Maslenica 2018  

 05. – 09.02.2018 -  Lyžiarsky kurz I.A, I.D – Polomka  Bučník 

 07.02.2018 -  Valentínska kvapka krvi – dobrovoľné darovanie krvi 

 07.02.2018 -  Olympiáda zo SJL - krajské kolo 

 08.02.2018 -  Olympiáda ľudských práv -  krajské kolo 

 09.02.2018 –  Biologická olympiáda – školské kolo  

 15.02.2018 –  Olympiáda v ruskom jazyku – krajské kolo  

 16.02.2018 –  Biologická olympiáda – školské kolo  

 20.02.2018 – Vyhodnotenie vedomostného kvízu dejín Ruska a Slovenska na 

Veľvyslanectve RF  

 

Marec 2018 

 01.03.2018 - Primátorská kvapka krvi - dobrovoľné darovanie krvi  

 13.03.2018 – Vzdelávací zážitkový workshop (I.A) – „Deň kedy sa mlčalo“  

 13.03.2018 -  Prezentácia knihy -  P.Vitek: Po koľajniciach do hlbín Ruska  

 14.03.2018 -  návšteva Mestskej knižnice vo Vrábľoch   

 14.03.2018 -  Vzdelávací zážitkový workshop (II.A) – „Tak toto neprejde“ 

 16.03.2018 -  Prezentácia o Číne – možnosti štúdia na SPU  

 19.03.2018 – Matematická súťaž – Klokan  

 20.-21.03.2018 -  Biologická olympiáda – krajské kolo 

 20.03.2018 – Obvodné kolo vo volejbale  

 21.03.2018 – Biblická olympiáda – dekanátne kolo 

 22.03.2018 – Návšteva SOŠI v Novej Vsi nad Žitavou – prezentácia projektov žiakov  

 22.03.2018 – Dejepisná olympiáda  

 26.03.2018 – Hviezdoslavov Kubín 

 28.03.2018 –  Čo vieš o hviezdach - krajské kolo 

 Apríl 2018 

 05.04.2018  –  Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií 

 9.-10.04.2018 - Olympiáda v ruskom jazyku – celoslovenské kolo  

http://www.krus.ff.ukf.sk/index.php/pracovnici/13-mgr-vlastimil-pulcar-phd
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 17.04.2018 -  Mladý Európan – súťaž  

 17.04.2018 – Prezentácia Finančnej univerzity v Moskve pre absolventov škôl  

 16.04.2018 – Návšteva divadelného predstavenia – DAB Nitra, „Veľký zošit“  

 20.04.2018 – Štúrovo pero  

 25.04.2018 - Biblická olympiáda – diecézne kolo 

 26.04.2018 – Súťaž družstiev prvej pomoci  

        

Máj 2018 

 02.05.2018 – exkurzia JE Mochovce   

 14. – 16.5.2018 – Dejepisno-geografická exkurzia Krakov, Osvienčim, Wielička  

 21.5.,24.-25.5.2018 - Kurz na ochranu života a zdravia (III. A, III.B) 

 22.05.2018 - Návšteva divadelného predstavenia – DAB Nitra, „Ľudia, miesta a veci“ 

 

Jún 2018 

 08.,11., 12.06.2018  -  Kurz pohybových aktivít v prírode – zameraný na letné športy  

 21.06.2018 – literárne pásmo –  J. N. Lermontov  

 21.06.2018 - „Primátorská kvapka krvi“ - dobrovoľné darovanie krvi 

 25.06.2018 - Vzdelávací zážitkový workshop (III.A) – „Iba sme sa nerodili“  

 26.06.2018 – dejepisná vychádzka po Vrábľoch  

 28.6.2018  -  koncoročná opekačka 

 Zber plastových vrchnáčikov na pomoc hendikepovanému chlapcovi 

                                                                 

2.  Výchovno-vzdelávacie exkurzie a rôzne podujatia  
 

Počas školského roka sme organizovali nasledovné podujatia, vzdelávacie exkurzie                                                                                                                                                              

a školské výlety so žiakmi:  

 

Dátum Podujatie Účastníci Vedúci akcie/ped. dozor 

28.09.2017  

Gaudeamus – veľtrh 

VŠ, Agrokomplex  

Nitra  

III.A,III.B,   

PaedDr. M. Hegedűšová 

RNDr. A. Uhríková 

 

10.10.2017 

 

Veľtrh VŠ 

Akadémia,VAPAC 

Bratislava 

IV.A, IV.B  

 

PhDr. M. Bogyóová 

PaedDr. M. Hegedűšová 

RNDr. A. Uhríková 

PaedDr. B. Ragas 

03.11.2017  
Návšteva NR SR  

Bratislava 

III.A,III.B,  II.A 

-  

časť  triedy     

PhDr.I.Hudaszek 

Semjanová 

PhDr.M.Bogyóová 

PaedDr.Z.Kreškócziová 

Baráthová  

10.11.2017  Bibliotéka  
I.D,II.D, výber 

žiakov  

PaedDr. D. Očovayová 

PaedDr. E. Matušková 

Mgr. G. Bielaková 

05. – 09.02.2018  
LVVK  

Polomka Bučník  
I.A, I.D  

PaedDr.B.Ragas 

PaedDr.P.Haller  
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15. – 17.05. 

2018 

Exkurzia  

Oswienčim, Krakov, 

Wielička  (Poľsko) 

III.A, III.B        

RNDr. A. Uhríková 

PaedDr. M. Hegedüšová   

22.- 23.06.2018  

Exkurzia 

Banská Bystrica, 

Kalište  

I.A  

PhDr.I.Hudaszek 

Semjanová 

PhDr.M.Bogyóová 

26.-28.6.2017 
Exkurzia  

Liptov  
II.A, II.B  

PaedDr. M. Hegedűšová 

RNDr. A. Uhríková 

15.07.-07.08.2018  
Jazykový vzdelávací 

program vo Voroneži  
I.D, I.A 

Mgr. G. Bielaková  

  

 

3.  Predmetové súťaže a olympiády :  
 

Počas školského roka sme  vytvárali  možnosti a podmienky na rozvoj talentu a nadania 

žiakov a na efektívne  využívanie ich voľného času prostredníctvom zapájania sa do 

predmetových olympiád a súťaží, pričom v mnohých žiaci dosiahli vynikajúce  výsledky 

(viď príloha č. 2. Tabuľka úspešnosti žiakov v súťažiach a olympiádach).  K najvýraznejším 

úspechom patria: 

 

 

Názov súťaže 

Umiestnenie 

Meno žiaka celoslovenské 

kolo 

krajské 

kolo 

Olympiáda 

v ruskom jazyku 

 

2.miesto 
v kat. B4 

1.miesto 
v kat. B4 

Daniela Duncová (II.D) 

3.miesto 
v kat. B3 

1.miesto 
v kat. B3 

Paula Baltu (I.D) 

Olympiáda ľudských práv  2. miesto Tomáš Rak  (IV.A) 

Fyzikálna olympiáda   2.miesto Samuel Buranský (II.A) 

Olympiáda z informatiky  5.miesto Lukáš Minár (IV.A) 

Štúrovo pero 1.miesto  

Škol.časopis „Ťahák“ 

Tomáš Rak (IV.A) 

Lukáš Minár (IV.A) 

Bibiana Beráková (IV.B) 

Čo vieš o hviezdach 

 

3. miesto 1.miesto Samuel Buranský (II.A) 

13.miesto 2.miesto Martin Max (IV.A) 

Mladý prekladateľ  
1.miesto 
preklad z NEJ 

Radka Meňušová (IV.B) 

Angličtinár roka 

38.miesto v SR 
(247.miesto zo 

17612 žiakov z 29 

krajín) 

 Adam Kramár (III.A) 

Astronomická olympiáda 7.miesto  Samuel Buranský (II.A) 

Majstrovstvá okresu 

a kraja v atletike SŠ 
 8.miesto Beatrica Šabíková (I.D) 
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Súťaž družstiev  

prvej pomoci 
 3.miesto 

Družstvo: 

?ichaela Očovayová (III.A) 

Hana Baťalíková (III,B) 

Danieka Matušková (III.B) 

Linda Druzdáková (III.B) 

Andrea Pintešová (III.B) 

Natália Fernézová (III.A) 

Martina Miklóšová (III.B) 

Matematický klokan 
úspešný 

riešiteľ 
 Samuel Buranský (II.A) 

iBobor 

súťaž v informatike 

úspešní 

riešitelia 
 

Samuel Drapák (III.A) 

Jasmína Badová (IV.B) 

Petra Bónová (III.A) 

Daniela Matušková (III.B) 

Andrej Mičík (III.A) 

Veronika Baňasová (I.A) 

Michal Bodnár (I.A) 

Marcel Tokár (II.A) 

Lukáš Chudý (I.A) 

Adam Mácsay (I.A) 

Max Demeš (I.A) 

 

 

4.  Záujmová  mimoškolská  činnosť  
 

V školskom roku 2017/2018 sme žiakom  ponúkli  v rámci mimoškolskej činnosti možnosť 

pracovať v  záujmových krúžkoch a vzdelávacích aktivitách:   

 

Krúžok ruského jazyka  PhDr.Alla Pakhritsina, CSc.  

Školský časopis  Ťahák PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová   

Volejbalový krúžok  PaedDr. Boris Ragas 
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i) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

V školskom roku 2017/2018 sa naša škola zapojila do nasledovných  medzinárodných a 

celoslovenských projektov: 

 Žiaci bilingválneho štúdia v doprovode vyučujúcej Mgr.Gabriely Bielakovej sa zúčastnili 

trojtýždňového jazykového vzdelávacieho programu „Ruský jazyk ako prostriedok 

štúdia dejín a kultúry stredného Ruska“ vo Voroneži (Ruská Federácia), ktorý bol 

organizovaný Veľvyslanectvom Ruskej Federácie a Voronežskou štátnou pedagogickou 

univerzitou. Vďaka pedagógom  a študentom  VŠPU  žiaci získali množstvo poznatkov 

o kultúre, histórii, tradíciách a živote v Rusku. Navštívili hlavné mesto Moskvu 

a hrdinské mesto Volgograd, múzeá, množstvo pamätihodností a  prírodné rezervácie. 

Precvičili si a zdokonalili sa v ruskom jazyku a získali nové komunikatívne zručnosti, 

ktoré využijú v ďalšom štúdiu.  

 „Don't Bully, Act Kindly, Live Happily“ (Nešikanuj, správaj sa láskavo, ži šťastne)  

– e-Twinningový projekt, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o šikanovaní a eliminovať 

jeho výskyt. Žiaci pracujú prostredníctvom hudby, vyberú si anglické piesne na základe 

textu spojenom so šikanovaním. Pieseň, pre ktorú sa rozhodnú, sa bude nazývať 

„Soundtrack môjho života". Chlapci a dievčatá odprezentovali, čo znamená šikanovanie, 

aké môže mať formy a to, ako sa mu brániť. Partnerskými školami sú školy zo Španielska 

a Talianska. Všeobecný cieľ projektu je vytváranie priateľstiev, získanie dôvery v 

jazykové zručnosti v anglickom jazyku, prevencia šikanovania, rozprávanie o 

problémoch a riešenie problémov, pomoc tým, ktorí sú šikanovaní.  

 

 „Let's Learn about European Countries“ (Spoznávajme európske krajiny)  

- e-twinningový projekt. Našimi partnermi sú školy z Arménska, Francúzska, Turecka, 

Talianska, Ukrajiny, Gruzínska a Poľska. Cieľom je vytváranie priateľstiev a zároveň 

spoznávanie iných európskych krajín. Prostredníctvom plochy e-twinning sme si stanovili 

jednotlivé úlohy, ktoré sa každá zo zúčastnených škôl snažila čo najlepšie zvládnuť a tým 

reprezentovať svoju školu. Prvou úlohou bola registrácia detí v e-twinning projekte 

a spustenie dopisovania si s našimi zahraničnými priateľmi. Druhým krokom bolo 

vytvorenie videa o škole. Vytvorili sme si logo projektu a hlasovali za najlepšie logo 

škôl. Zúčastnili sme sa videokonferencie s partnerskou školou z Arménska. 

 

 Putovná výstava SNP – 1944 – organizovaná v spolupráci so Vzdelávacím centrom 

Slovenského národného múzea v Banskej Bystrici. Žiaci formou rovesníckeho 

vzdelávania poukázali na udalosti v období SNP a 2. svetovej vojny. Rovesníkom 

i z iných škôl a širokej verejnosti pripomenuli porušovanie ľudských práv a slobôd. 

 Medzinárodný deň školských knižníc -  tohtoročná téma  bola „Deň Milana Rastislava 

Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“. Medzinárodný deň 

školských knižníc sa na našej škole niesol v duchu Štefánikovho celoživotného hesla: 

„VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ.“ Žiaci M. R. Štefánika predstavili formou 

prezentácie a kvízu, pričom dôraz kládli na jeho činnosť v oblasti ľudských práv. 
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  Seminár k ľudským právam pre učiteľov SŠ občianskej náuky v Nitrianskom kraji, 

za účasti žiakov nášho gymnázia. Lektori PhDr. Dagmar Horná PhD, Ing. Viliam Figush 

CSc, PhDr. Peter Guráň PhD, PhDr. Kálmán Petocz sa zamerali na  aktuálne témy 

demokratického občianstva, ľudských práv, európskej dimenzie vo vzdelávaní. 

Kompetencie pre demokratickú kultúru/demokratické občianstvo. Zaostrené na 

predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a 

ostatným prejavom intolerancie, ako aj bilancovanie ľudsko-právneho vzdelávania počas 

22 rokov vzdelávacích a súťažných aktivít.  

 Naša škola v projekte cena René - Anasoft litera gymnazistov,  ktorej cieľom je 

podporovať čítanie mladých a prejaviť u nich záujem o súčasnú slovenskú literatúru. 

Udeľujú ju študenti vybraných gymnázií raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské 

prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera. 

Do školy sme  dostali finálovú päticu kníh, ktorú žiakom odporučila porota aktuálneho 

ročníka ceny Anasoft litera. Do čítania sa zapojilo 15 žiakov. Na našej škole si žiaci 

vybrali knihu od Jozefa Kariku TRHLINA. 

     9. decembra 2018 v Bratislave v Novej Cvernovke počas Dní slovenskej literatúry, 

Martin Marcina, zástupca našej školy, diskutoval s oponentmi z ostatných gymnázií o ich 

preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí potom  hlasovali za víťaza – laureáta 

ceny René – Anasoft litera gymnazistov. 

   

 Záložka do knihy spája slovenské školy -  tiež i v tomto školskom roku sme sa zapojili 

do celoštátneho projektu, ktorý sa niesol v duchu témy: Literárne osobnosti môjho 

regiónu. Partnerskej Spojenej škole v Novákoch sme zaslali okolo 100 záložiek. Žiaci na 

nich zobrazili rôzne literárne osobnosti nášho regiónu, no najviac záložiek bolo 

venovaných Vrábľanovi - regionálnemu historikovi pánovi PaedDr. Jozefovi Trubínimu. 

 Deň ruskej kultúry - v tomto školskom roku sme sa zamerali hlavne na prezentáciu 

a propagáciu ruského jazyka a  ruskej kultúry prostredníctvom staroruského sviatku – 

Maslenica alebo fašiangov. Žiaci pripravili pestré kultúrne vystúpenie pre žiakov 

základných škôl. Žiaci si pripravili prezentácie o ruských tradíciách, prezreli si nástenky  

V tvorivých dielňach sa  žiaci vyrábali matriošky a  maľovali obrázky.  Žiaci sa zapojili 

do pripravených hier a športových súťaží, celé podujatie  sa nieslo v znamení zábavy.  

 

 Rok ruskej literatúry – ide o komplexný štátny program RF orientovaný na rozvoj 

záujmu o ruskú a svetovú literatúru, na propagovanie čítania kníh, na podporu knižnej 

tvorby a knižnej kultúry. Na našej škole sme pripravili literárne pásma - Prezentácia 

literárnych diel -  A.S.Puškina - 2016, M.J.Lermontova – 2017  

 

 Slávnostné odovzdávanie diplomov a cien na Veľvyslanectve Ruskej Federácie    

v Bratislave – žiakom, ktorí sa zúčastnili vedomostného kvízu, preverujúceho znalosť 

spoločných stránok dejín Ruska a Slovenska. Radca a vyslanec veľvyslanectva 

A.V.Šabanov spolu s Jánom Čarnogurským odovzdali našim žiačkam Paule Balte 

a Alžbete Kováčikovej  (I.D)  diplomy a ceny.  

   Návšteva z Belgorodskej štátnej univerzity v Ruskej federácii  - Systém vzdelávania 

v Rusku – možnosti štúdia. Našu školu navštívila docentka Kločková z Belgorodskej 

štátnej univerzity v sprievode pani Anny Novgorodovej  z Veľvyslanectva  RF 
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v Bratislave. Prostredníctvom prezentácie predstavila možnosti štúdia na univerzite pre 

našich žiakov.  

 

   Návšteva z Finančnej univerzity v Moskve pre absolventov škôl na Slovensku  

 

 Dňa 20. novembra 2017 sa v sieni Múzea M. I. Kutuzova v obci Rišňovce konala 

vedecko-praktická konferencia, venovaná presunu ruskej armády poľného maršála 

Kutuzova cez územie súčasného Slovenska v roku 1805. 

     Múzeum Kutuzova bolo založené z iniciatívy starostu obce Karola Laboša v roku 2012 v 

historickej budove, v ktorej sa nachádzala základňa ruskej armády a v ktorej nocoval 

Kutuzov.  Historické skutočnosti boli prezentované vedcami-historikmi z obidvoch krajín 

na základe archívnych dokumentov.  

     Z Ruska prišla početná delegácia vedcov, pracovníkov múzeí, občianskych združení a 

Kutuzovových potomkov. S veľmi zaujímavými referátmi vystúpili pracovníci 

Malojaroslaveckého vojensko-historického múzea, Štátneho múzea-rezervácie 

Borodinské pole z mesta Možajsk, panoramatického múzea Bitke pri Borodine, Zväzu 

potomkov účastníkov bitky pri Borodine a Historicko-vlasteneckého zoskupenia 

Bagration. Svoje referáty predniesli slovenskí vedci-historici, múzejní pracovníci, 

najvyšší predstavitelia miestnej samosprávy. 

    Na konferencii sa zúčastnili z našej školy PaedDr.B.Havettová a PaedDr.E.Matušková.  

 

 Dňa 10. novembra 2017 v rámci bratislavského knižného veľtrhu „Bibliotéka-Pedagogika 

2017“ sa na výstavisku INCHEBA v Bratislave konala Tretia vedecko-praktická 

konferencia rusistov  pod názvom „Súčasná ruština ako cudzí jazyk v škole: nové 

tendencie“. Uvítaciu reč mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie 

v Slovenskej republike Alexeja Fedotova prečítal prvý tajomník Veľvyslanectva 

Vladislav Kulikov. 

     Účastníkov konferencie privítala prezidentka Asociácie rusistov Slovenska (ARS) Eva 

Kollárová, programová riaditeľka Prekladateľského inštitútu v Moskve Natália Litvinec 

a riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Tatiana Mišukovskaja. 

    Konferencie sa zúčastnili  PaedDr. Eliška Matušková, PaedDr. Denisa Očovayová 

a Mgr.Gabriela Bielaková – členky PK ruského jazyka. 

     S veľkým záujmom sme si vypočuli príspevky doktora filologických vied, spisovateľa 

Maxima Krongauza s názvom Ruský jazyk 21. storočia, profesorky Evy Kollárovej a 

zástupcu riaditeľa Milana Bujňáka pod názvom Univerzita škole a škola univerzite 

v národnej učebnici budúcnosti ako križovatke  kultúr. Z vystúpenia docentky Štátneho 

inštitútu ruského jazyka A. S. Puškina Mariny Smirnovovej sme sa dozvedeli o modernej 

učebnici ruského jazyka v praxi vyučovania ruštiny pre cudzincov. Zaujalo nás  

vystúpenie profesora Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty 

UK Antona Eliáša, ktorý nám predstavil projekt  - Ruská literatúra a kultúra. 

    Skúsenosti  s vyučovaním ruského jazyka  prezentovali zástupcovia slovensko – ruských 

bilingválnych gymnázií. Naše bilingválne gymnázium na konferencii prezentovala  

PaedDr. Denisa Očovayová.  

 

 Charitatívnej činnosti sa žiaci  venovali pod vedením PhDr. M. Bogyóovej formou 

rôznych dobrovoľných humanitárnych zbierok v spolupráci s rôznymi nadáciami 

a organizáciami. Zapojili sme sa do zbierok pre: 
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- Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska (zbierka Biela pastelka), ktorá pomáha 

ľuďom so zrakovým postihnutím sa vyzbieralo 98,35 €, 

- Nadsáciu pre deti Slovenska – zbierka Hodina deťom – zameraná na pomoc deťom 

a mladým rodinám. Vyzbierali 15,93 €.  

- Spoločnosť priateľov detí z detských domovov  v zbierke Úsmev ako dar  - 50,11€  
 

 

 

 

j)  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI 
 

V školskom roku 2017/2018 bola Štátnou školskou inšpekciou - ŠIC v Nitre vykonaná  

následná inšpekcia, ktorej predmetom bolo zistiť stav odstránenia nedostatkov zistených  

pri výkone komplexnej inšpekcie „Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu 

a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu“ vykonanej v školskom roku 2016/2017. 

Prijaté opatrenia a odporúčania boli splnené a zistené nedostatky odstránené. 

 

V dňoch 11. – 13.04. 2018 bola vykonaná tematická inšpekcia s predmetom „Vzdelávanie 

k demokratickému občianstvu  a k ľudským právam v stredných školách“. ŠŠI nezistila 

žiadne závažné nedostatky, odporučila venovať viac pozornosti rozvoju kritického myslenia 

žiakov vo vzťahu k demokratickému občianstvu a ľudským právam, zapájaniu žiakov do 

tvorby ŠkVP, činnosti žiackej školskej rady, pravidelnému monitorovaniu sociálnej klímy 

na škole a prieskumu výskytu sociálno-patologických javov medzi žiakmi, zabezpečiť 

ochranu žiakov pri uplatňovaní svojich ľudských práv v škole.  

 

 

 

 

k) Údaje o priestorových a materiálno-technických 

podmienkach školy 
 

Škola má dostatok vhodných učebných priestorov, ktoré sú situované v hlavnej budove 

školy. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v hlavnej budove školy, v esteticky 

upravených a dobre vybavených učebných  priestoroch. Z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov na prevádzku školy v dôsledku zníženia počtu žiakov, v školskom roku 

2017/18 boli uzatvorené niektoré učebné priestory na II. poschodí.  

V súčasnosti sa aktívne využívajú: 8 kmeňových učební (z toho 2 s interaktívnou tabuľou E-

beam),  odborné učebne - 1učebňa informatiky, 1 chemické laboratórium, 1 odborná učebňa 

fyziky, 1 multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, 1 odborná učebňa 

spoločenskovedných predmetov s interaktívnou tabuľou, zasadačka s interaktívnou tabuľou, 

knižnica, zborovňa s počítačom a fotokopírkou, 5 učiteľských kabinetov, miestnosť 

výchovného poradcu. 

Škola je sklenenou chodbou spojená so samostatnou budovou telocvične. Telocvičňa je 

dvojpodlažná budova. Na prízemí sa nachádza športová hala, náraďovňa, posilňovňa, 

ošetrovňa, sociálne zariadenia, miestnosť pre správcu haly, miestnosť pre technické 

zabezpečenie areálu a plynová kotolňa. Na prvom poschodí je kabinet pre pedagógov, šatne 

(dve pre chlapcov, dve pre dievčatá) so sociálnymi zariadeniami, klubovňa. 
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Škola má k dispozícii vonkajšie otvorené átrium, kde sa konajú spoločné stretnutia, napr. pri 

otvorení školského roka, rozlúčke s maturantmi, závere školského roka a pod. Átrium bolo 

v priebehu mesiacov september – október 2017 zrekonštruované. 

Škola nemá vlastnú jedáleň, stravovanie pre žiakov a zamestnancov je zabezpečené 

v školskej jedálni Základnej školy V. Záborského, Vráble, ktorá sa nachádza vo vedľajšej 

budove v bezprostrednej blízkosti školy. 

Na  zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu máme veľmi dobré materiálno – 

technické vybavenie: audio-technika, video a DVD prehrávače, spätné projektory, 

dataprojektory, 1 vizualizér, 5 notebookov pre učiteľov, 5 interaktívnych dotykových 

digitálnych tabúľ (2 x eBeam, 1 x Hitachi, 2 x Promethean) s dataprojektormi, magnetické 

keramické tabule, a pod.  

Odborná učebňa fyziky a chemické laboratórium sú vybavené špeciálnym zariadením 

(laboratórne stoly s potrebnými plynovými a elektrickými rozvodmi).  

Odborná učebňa prírodovedných predmetov (1. posch.) je vybavená interaktívnou 

dotykovou digitálnou tabuľou eBeam s bielou keramickou tabuľou. 

Odborná učebňa  spoločenskovedných predmetov je vybavená interaktívnou dotykovou 

digitálnou tabuľou Promethean. 

Odborná učebňa cudzích jazykov je vybavená multimediálnym počítačom a interaktívnou 

dotykovou digitálnou tabuľou Promethean  s bielou keramickou tabuľou.  

Telocvičňa je vybavená potrebným športovým zariadením a učebnými pomôckami.  

Žiaci 3. ročníka bilingválneho gymnázia s vyučujú v triede vybavenej 12 ks osobných 

počítačov a interaktívnou tabuľou eBeam.  

V knižnici sa okrem literatúry v knižnej podobe nachádza aj multimediálny počítač 

s pripojením na internet. Nachádzajú sa tu aj 4 žiacke počítačové pracoviská s pripojením na 

internet. Pri obnove a dopĺňaní knižničného fondu nám pomáha rodičovské združenie. 

Vybavenie kabinetov a zbierok učebných pomôcok je postačujúce, ale je potrebné pomôcky 

pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, chýbajú interaktívne digitálne učebnice. 

Učitelia pracujú s prístupnými materiálmi Planéty vedomostí a digitálnej knižnice. 

V poslednom období sa investovalo do vybavenia literatúrou a učebnicami pre výuku 

ruského jazyka v bilingválnom štúdiu.   V blízkej dobe je potrebné investovať do 

modernizácie výpočtovej techniky v odborných učebniach informatiky a vybavenia 

kmeňových učební elektronickými katedrami. 

V súčasnosti škola má škola zabezpečené bezdrôtové pripojenie na internet tak, aby bol 

dostupný vo všetkých učebných priestoroch ako aj na chodbách školy. Pri vyučovaní ako aj 

v mimoškolskej činnosti majú žiaci i vyučujúci voľný prístup k internetu v učebniach 

a kabinetoch.  
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m)   Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy     

 
Zdroj  financií Spolu v €   Z toho na 

Normatívne prostriedky   

zo štátneho rozpočtu 

v rozpočtovej kapitole MŠ 

SR  

v kalendárnom roku 2016 

( viď príloha č. 1 – Správa 

o hospodárení za rok 2016 ) 

352 045 

 

 

 

 

mzdové prostriedky 232 620 

poistné a odvody 81  030 

prevádzka 38 395 

Nenormatívne prostriedky 

z rozpočtu VÚC 
8 493 

vzdelávacie poukazy 2 145      

príspevok na lyž. výcvik 5 548 

za mimoriadne výsledky 

žiakov v súťažiach 

800 

Finančné prostriedky 

získané od rodičovského 

združenia  

(vo forme tovarov a služieb 

v uvedenej hodnote) 

3 535 

hygienické potreby na toalety 

(papier, mydlá, utierky na 

ruky) 

 

1 053 

cestovné žiakov (školské 

podujatia, súťaže)  

252 

 

knihy, učebnice  RUJ  509 

odmeny žiakom za výsledky 

v súťažiach 

100 

kancelárske potreby na 

zabezpečenie činnosti 

záujmových krúžkov 

267 

oprava a údržba priestorov  90 

reklama a propagácia školy,  

sprievodné akcie   

1 264 

 

 

n)  Plnenie koncepčného zámeru rozvoja školy 
 

Koncepčný zámer rozvoja školy sa nám darí aj naďalej v jednotlivých oblastiach školského 

života priebežne napĺňať: 

1. Prechod  od tradičného poňatia výchovy a vzdelávania  k tvorivo – humanistickému 

prístupu k výchove a človeku:  

-  súčasný školský vzdelávací program a UP č. 7/2016, č. 7/ 2015-I.  a č. 6/2014-I. pre 

štud. odbor 7902 J gymnázium s posilneným jazykovým vzdelávaním a individuálnou 

profiláciou žiaka v maximálnej možnej miere zohľadňuje  záujmy žiakov, žiakom 

v maturitnom ročníku boli vytvorené podmienky na štúdium nimi zvolených 

voliteľných predmetov, 
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- bol úspešne zavedený nový študijný odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne 

štúdium s druhým vyučovacím jazykom ruským (5-ročné štúdium), v 1. ročníku (UP 

č. 10/2017) študovalo 16 žiakov a v 2.ročníku (UP č. 8/2016-I) študovalo 12 žiakov  

- bol zavedený nový učebný plán pre študijný odbor 7902 J gymnázium (4-ročné 

štúdium) – UP č. 9/2017 s rozšíreným vyučovaním ANJ a INF s platnosťou od 1. 

ročníka v školskom roku 2017/2018 

- adekvátne metódy a spôsoby výchovy a vzdelávania (vo vyučovaní viacerých  

predmetov sa používajú zážitkové, motivujúce, kreativizujúce metódy výchovy a 

vzdelávania, kooperatívne vyučovanie, projektové a problémové vyučovanie, metódy 

využívajúce IKT vo vyučovaní niektorých predmetov), 

- V školskom roku 2017/2018 sa škola zapojila do projektu „IT Akadémia – 

vzdelávanie pre 21. storočie“, ktorého cieľom je: 

- vyučovanie v súlade s najnovšími trendmi vyučovania prírodných a technických 

vied, matematiky a informatiky; 

- inovácia prírodovedného a technického vzdelávania – aktualizácia obsahu, 

rozsahu, metód a foriem výučby matematiky a prírodovedných  predmetov 

smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do vzdelávania; 

- aktualizácia obsahu, rozsahu, metód a foriem výučby informatiky; 

- vytvorenie predmetu Informatika v prírodných vedách a matematike so 

zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou 

a prírodovednými predmetmi 

- motivácia žiakov a študentov pre štúdium informatiky, IKT, prírodných 

a technických vied 

- vytvorenie partnerstiev a sietí okolitých škôl a IT firiem; 

- zapájanie sa do popularizačných prednášok; 

- vzdelávanie na zvýšenie soft skills (komunikácia s okolím, kreativita, tímová 

spolupráca a analytické myslenie …). 

Do projektu sa aktívne zapojili vyučujúci informatiky, matematiky, fyziky a biológie, 

ktorí sa budú priebežne vzdelávať V nasledujúcom roku bude realizovaný predmet 

Informatika v prírodných vedách (v 3. ročníku, 1 hod.týždenne). 

- učitelia sa priebežne vzdelávajú v rámci kontinuálneho vzdelávania i samoštúdia (viď 

bod g) tejto správy), vedenie školy nadviazalo intenzívnu spoluprácu 

s Veľvyslanectvom Ruskej Federacie v SR, vyučujúce sa zúčastnili  konferencií 

Asociácie rusistov Slovenska, konferencie počas výstavy Bibliotéka v Bratislave,  

- v rámci kontrolnej činnosti sa zintenzívnila  hospitačná činnosť vedenia školy a 

predsedov predmetových komisií s  cieľom neustáleho zvyšovania kvality 

vyučovacieho procesu z hľadiska rozvoja kompetencií žiakov vo všetkých 

vzdelávacích oblastiach  

 

2.   Prioritnou, základnou úlohou školy je príprava pre štúdium na vysokých školách     

      akéhokoľvek zamerania:  

- žiakom bolo umožnené podľa vlastného záujmu si vybrať voliteľné predmety 

v maturitnom ročníku a kvalitne sa pripraviť na maturitnú skúšku i na prijímacie 

skúšky na VŠ, 

- podľa informácií zistených k 30. septembru 2017 úspešnosť prijatia našich 

absolventov na vysoké školy v tomto roku je 87,93 % k 31.08. 2018 (viď bod  p) tejto 

správy), 
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- nižšie percento úspešnosti v prijatí na vysoké škole bolo zapríčinené tou skutočnosťou, 

že niektorí žiaci si nepodali prihlášky na VŠ, rozhodli sa pre ročné prerušenie štúdia za 

účelom zárobku a získania jazykových skúseností v zahraničí, 

- študenti si vyberajú školy rôzneho zamerania (spoločenskovedné, prírodovedné, 

technické odbory štúdia) a sú v ďalšom štúdiu úspešní. 

 

3. Podporujeme medzinárodnú a  európsku dimenziu vo vzdelávaní - organizujeme 

školské podujatia, ktoré vedú žiakov k uvedomovaniu si svojej spolupatričnosti 

k európskemu spoločenstvu (viď bod  i) tejto správy).  

- Vedieme žiakov  k demokratickému občianstvu, k humanite, k rešpektovaniu 

všeľudských   etických hodnôt, k uznávaniu ľudských práv a slobôd – za týmto 

účelom vytvárame vhodnú  atmosféru na škole a organizujeme rôzne triedne a školské 

podujatia a aktivity (viď bod  i) tejto správy), žiaci sa zúčastnili niekoľkých 

dobrovoľníckych charitatívnych zbierok, dobrovoľného darcovstva krvi a pod. 

- V spolupráci s Veľvyslanectvom RF na Slovensku sa 12 žiakov a vyučujúca Mgr. 

Gabriela Bielaková zúčastnili 3-týždňového letného pobytu vo Voroneži (Rusko), kde 

učitelia nadviazali spoluprácu a  žiaci nadviazali aj osobné kontakty, v budúcom 

školskom roku naša škola začne spolupracovať s ruskou strednou školou. 

- Škola sa  zapojila do dvoch medzinárodných projektov e-Twinning so zahraničnými 

 partnerskými školami. 

 

4. Snažíme sa dosiahnuť vyššiu  mieru účasti rodičov na správe záležitostí výchovy 

a vzdelávania - aktívne sme spolupracovali s rodičovskou verejnosťou: 

- pravidelne sme informovali rodičov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov na 

triednych rodičovských združeniach a konzultačných dňoch, 

- v priamej spolupráci vedenia školy a výchovného poradcu s rodičmi žiakov sme riešili 

výchovné problémy a prípady absencie žiakov z vyučovania, 

- aktívne sme spolupracovali s Radou Rodičovského združenia, ktorá škole pomohla 

pri finančnom zabezpečení niektorých podujatí a prevádzky  školy.  

  

5. Vytvárame  podmienky na to,  aby sa ľudské a materiálne zdroje školy využívali i pre 

rozvoj vzdelania a osvety v meste, obohatenie kultúrneho a športového  života mesta  

- na školské podujatia, ktoré organizujeme, sme pozývali  aj zástupcov mestskej 

samosprávy a iných inštitúcií v meste, rodičov, učiteľov a žiakov základných škôl 

a pod.  

- spolupracujeme s rôznymi organizáciami a inštitúciami, napr., Mestská knižnica, 

Mládežnícky mestský parlament, Vzdelávacie centrum múzea SNP, Slovenský 

červený kríž, rôzne charitatívne nadácie a pod. 

 

6.  Napriek obmedzeným finančným zdrojom vytvárame  materiálno-technické podmienky 

na zabezpečenie   požadovanej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu: 

- celoročná prevádzka fotokopírovacieho prístroja na učebné materiály potrebné pre 

výučbu, prípravu školského časopisu a pod., 

- obnova knižného fondu  školskej knižnice, zakúpenie odbornej literatúry najmä do 

zbierky ruského jazyka (slovníky, metodické materiály, jazykové učebnice  a pod.), 

- prístup k internetu – pre žiakov i učiteľov, na chodbách školy je inštalované WIFI – 

bol obmedzený prístup žiakov na internet – len v čase veľkej prestávky, 

- v spolupráci s  RZ sme zabezpečovali vybavenie toaletných zariadení pre žiakov 

hygienickými pomôckami (papier, utierky, mydlovky), 
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- priebežne udržiavame a modernizujeme odborné učebne na výuku fyziky, chémie, 

informatiky, cudzích jazykov a i. 

- v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou a Rodičovským združením sa nám 

podarilo  získať finančné prostriedky a realizovať rekonštrukciu vonkajšieho átria, 

- nepodarilo sa nám zrekonštruovať balkón ( žiadosť o finančné prostriedky podaná na 

NSK). 

 

7. Imidž školy - pozitívne predstavujeme školu a jej činnosť, výsledky na verejnosti  

formou:  

- prezentácia dizajnu školy – estetická úroveň priestorov a okolia školy,  propagačné 

materiály (informačný bulletin o škole) – s finančnou podporou RZ, 

- organizácia tradičných akcií a pripomienka národných tradícií (oslavy sviatkov – 

Vianoce, Veľká noc – estetická úprava a výzdoba priestorov školy, Medzinárodný deň 

študentov a pod.), 

- udržiavanie  rituálov týkajúcich  sa žiakov (Imatrikulácie, rozlúčka s maturantmi a 

pod.) a zamestnancov školy (vyznamenania a ocenenia najlepších pracovníkov pri 

príležitosti  Dňa   učiteľov, životné jubileum, a pod.), 

- vydávanie školského časopisu „Ťahák“, ktorý  v roku 2018 získal  v celoslovenskom 

kole súťaže Štúrovo pero 1. miesto, 

- propagácia činnosti školy – spravujeme vlastnú webovú stránku školy, informujeme 

verejnosť o uskutočnených podujatiach v miestnej tlači a masmédiách, 

- príprava propagačných materiálov o činnosti školy, o možnostiach štúdia na škole 

(plagáty, perá, kalendáre s logom školy, príprava videozáznamu do TV Nitrička 

a webovú stránku školy, dni otvorených dverí, propagácia školy vmiestnej 

a regionálnej tlači,  prostriedkoch MHD a i.), 

- návšteva základných  škôl za účelom propagácie školy pre prípadných záujemcov 

o štúdium. 

 

 

 

o)  Analýza činnosti školy a návrhy opatrení  
 

1.  SWOT analýza  
 

Silné stránky školy 

- aktuálne zameranie školského vzdelávacieho programu  na cudzie jazyky a informatiku  s 

možnosťou  vlastnej výraznej profilácie štúdia v maturitnom  ročníku, 

- ochota pedagogického zboru hľadať nové možnosti a ponuku školy pre záujemcov 

o štúdium (inovácia učebného plánu),  

- vysoká úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, plne kvalifikovaný pedagogický zbor so 

záujmom o  odborné vzdelávanie a osobnostný rast, 

- profesionálne výchovné poradenstvo (výchovný poradca školy, spolupráca s príslušnými 

odbornými špecializovanými poradňami), 

- veľmi dobré materiálno-technické podmienky pre štúdium  (moderné odborné učebne - 

jazyková, multimediálna, fyzikálna, chemická, prírodovedná, spoločenskovedná, 

výpočtovej techniky), 

- veľmi dobré podmienky na rozvoj športových a telovýchovných aktivít (telocvičňa), 

- školská knižnica so študovňou a pripojením  na internet, 

- prístup k internetu pre žiakov a zamestnancov školy, 
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- kvalitný školský časopis, webová stránka školy, 

- starostlivosť o talentované deti a mládež, ponuka mimoškolských aktivít a záujmových 

krúžkov, 

- bohaté skúsenosti s organizáciou kultúrno-spoločenských a športových podujatí pre 

žiakov a verejnosť, 

- dlhoročné skúsenosti s realizáciou školských i medzinárodných projektov,  

- tvorivá pracovná atmosféra, demokratický prístup k žiakom, vzájomná spolupráca 

a porozumenie,    

- veľmi dobrá spolupráca školy s orgánmi miestnej samosprávy, záujem a podpora aktivít 

školy zo strany miestnej samosprávy, 

- vybudovaný bezbariérový prístup pre zdravotne postihnutých žiakov a občanov 

v telocvični. 

 

Slabé stránky školy 

- škola nemá vlastnú jedáleň a školský internát (školské stravovanie je zabezpečené 

v jedálni ZŠ v bezprostrednej blízkosti školy, ubytovanie pre záujemcov o bilingválne 

štúdium  v školskom internáte SOŠ Kalná nad Hronom), 

- budova školy vyžaduje zateplenie, 

- pomerne vysoká absencia žiakov na vyučovaní, 

- znižujúci sa počet žiakov školy. 

 

Príležitosti na posilnenie silných a odstránenie slabých stránok školy 

- podpora  vzdelávania a odborného rastu  pedagógov, podpora vzdelávania v oblasti IKT 

a ich využití vo výchovno-vzdelávacom procese, 

- neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu (kontrolná činnosť vedenia 

školy a poradno-metodických orgánov riaditeľa školy), 

- zabezpečenie prevádzky školskej knižnice a študovne  pre žiakov, 

- príprava žiakov na predmetové súťaže a olympiády, 

- ponuka žiakom možnosti práce v záujmových krúžkoch, 

- vytváranie správnych  návykov a  zdravého životného štýlu u mladých  ľudí, 

- udržiavanie a rozvíjanie tradícií školy (školské aktivity a podujatia), 

- aktívna účasť v školských projektoch (celoslovenských i zahraničných), 

- podpora rozvoja spolupráce so zahraničnými školami,  

- neustála starostlivosť o modernizáciu vybavenia a zariadenia školy, o pracovné 

podmienky učiteľov a žiakov školy, 

- podpora a zlepšenie zdravotného stavu a fyzickej kondície detí a mládeže, 

- prenájom telocvične školy, príp. iných miestností za účelom získania dodatočných 

prostriedkov na prevádzku školy  

 

Riziká pre školu a jej budúci rozvoj 

- zhoršovanie kvality zabezpečenia materiálno-technických a personálnych  podmienok  na 

výchovu a vzdelávanie v dôsledku zníženia rozpočtu školy (v závislosti od počtu žiakov), 

- zníženie počtu vzdelávaných žiakov,  

- v prípade nedostatočnej podpory a spolupráce s rodičmi žiakov - podceňovanie významu  

a potreby pravidelnej dochádzky na vyučovanie s následným zvyšovaním  absencie 

žiakov a v dôsledku toho i zhoršením študijných výsledkov žiakov, 

- vytváranie nesprávnych návykov životného štýlu u detí a mladých ľudí  (možný    

negatívny vplyv okolia)  -  predpoklad nárastu počtu užívateľov drog a omamných látok 
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2.  Opatrenia pre školský rok 2018/2019 
 

Po vykonaní analýzy dosiahnutých výsledkov v školskom roku 2017/2018 boli prijaté 

nasledovné opatrenia na skvalitnenie činnosti v nasledujúcom období.  

Výchovno-vzdelávací  proces   

1. Zapojiť sa do projektu „IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie 

Z: riaditeľka školy, Vyučujúci INF, BIO, FYZ, MAT 

2. Prijať a dodržiavať opatrenia prijaté v PK na zvýšenie kvality vedomostí žiakov 

(motivácia žiakov  k štúdiu,  metodická príprava vyučovacích  hodín, vlastné odborné 

vzdelávanie a pod.).    

- organizovať rôzne formy pomoci slaboprospievajúcim žiakom (doučovanie 

spolužiakmi, konzultácie učiteľov), žiakom s poruchami  správania (stretnutia 

s výchovným poradcom, s  psychológom);  

- pomáhať žiakom pri riešení študijných i osobných problémov pri zachovaní 

diskrétnosti a mlčanlivosti („skrinka“ výchovného poradcu, rubrika v časopise, 

individuálne rozhovory); 

     Z: vedúci PK, všetci vyučujúci             

3. Posilniť systematickú  odborno - metodickú, vzdelávaciu, kontrolnú a koordinačnú 

funkciu predmetových komisií.  

- zamerať sa na vedenie  učiteľov k humanizácii a demokratizácii výchovno-

vzdelávacieho procesu najmä k tvorivosti v oblasti učebných metód a foriem práce; 

- počas výchovno vzdelávacieho procesu rozvíjať hodnotiace a sebahodnotiace  

zručnosti žiakov;  

- pri metodickej príprave vyučovacích hodín zohľadňovať rozdielne schopnosti 

a učebné štýly žiakov, napr. diferencovaním úloh a činností; 

-   používať  metódy a formy práce zamerané na rozvoj tvorivosti žiakov a budovanie 

vnútornej motivácie k učeniu sa, k celoživotnému vzdelávaniu sa; 

- aktivizovať žiakov v rôznych súťažiach, predmetových olympiádach, v umeleckej 

činnosti a športových aktivitách, objavovať a rozvíjať talenty; 

- poskytnúť žiakom možnosť pracovať v záujmových krúžkoch, prezentovať výsledky 

vlastnej tvorivosti (školský časopis, kultúrne vystúpenia, prehliadky odborných prác, 

výstavy výtvarnej tvorby a pod.); 

Z: vedúci PK, všetci vyučujúci             

4. Podporovať a iniciovať zavádzanie a využívanie inovačných pedagogických  metód a 

foriem práce vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím informačných a 

komunikačných technológií vo vyučovacom procese, realizovať otvorené hodiny v rámci 

jednotlivých predmetov. 

                  Z: RŠ, vedúci PK      

5. V oblasti výchovy v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv 

v zmysle Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa  výchovu  k ľudským  

právam výchovu v triede a v škole usmerňovať tak, aby podporovala hodnotu človeka 

ako ľudského jedinca a rozvoj vzťahov v demokratickej spoločnosti 

                Z: všetci pracovníci školy                        

6. V činnosti výchovného poradcu pokračovať v plnení nasledovných úloh: 

 výchova k ľudským právam, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu, utváranie 

pozitívnej atmosféry v triednych  kolektívoch a v škole v duchu humanizmu  a 

demokracie 
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 prevencia obchodovania s dievčatami (beseda s psychológom a pod.), o možných 

rizikách práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním 

 prevencia HIV/AIDS  (besedy s lekárom, psychológom, aktivity k Svetovému dňu 

boja proti HIV/AIDS a pod.) 

 aktívna spolupráca pri tvorbe vnútorných školských predpisov a opatrení tak, aby 

rešpektovali názory detí a boli plne zlučiteľné s ľudskými právami, právami dieťaťa a 

ľudskou dôstojnosťou žiaka (napr. školský poriadok, výchovné opatrenia a pod.) 

 prevencia, priebežné  monitorovanie situácie a aktívna ochrana žiakov pred 

nežiaducimi javmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovanie, 

psychické alebo fyzické týranie, delikvencia, užívanie návykových látok, sexuálne 

zneužívanie a pod. 

 priebežné monitorovanie správania detí a jeho zmeny, priebežne hodnotiť atmosféru 

v triedach a na škole a iniciovať opatrenia na zvyšovanie pocitu bezpečia a tvorivej 

atmosféry. V prípade podozrenia na ohrozenie mravného vývinu žiaka riešiť problém 

v súčinnosti s vedením školy a príslušnými odbornými zariadeniami (PPP, CPPP a 

pod.) 

 efektívna spolupráca rodičov a školy pri riešení výchovno-vzdelávacích a iných 

problémov žiakov (prospech, dochádzka, správanie) 

 vypracovať plán priebežnej celoročnej práce tak, aby bol integrálnou súčasťou 

výchovno-vzdelávacieho procesu, realizovať  odborne garantované programy 

zabezpečiť spoluprácu školy a v prípade potreby aj rodičov s odbornými 

zamestnancami centier výchovnej a psychologickej prevencie pri pedagogicko- 

psychologických poradniach                                                        Z : výchovný poradca                    

7. V oblasti 7. práce so žiakmi za účelom prevencie protidrogovej závislosti a kriminality 

mládeže pokračovať v realizácii preventívneho programu školy zameraného na 

posilňovanie zdravého životného štýlu žiakov: 

 ponúknuť žiakom zmysluplné využitie voľného času (záujmové a vzdelávacie krúžky),   

 realizovať aktivity a programy na prevenciu civilizačných ochorení, na podporu 

telesného a duševného zdravia, vzdelávanie v oblasti zdravej výživy, 

 organizovať kultúrno-výchovné  a športové podujatia, súťaže pre žiakov, 

 navrhovať a sledovať plnenie preventívnych opatrení (realizovať len odborne 

garantované programy) 

 vypracovať plán priebežnej celoročnej práce tak, aby bol integrálnou súčasťou 

výchovno-vzdelávacieho procesu 

 zabezpečiť spoluprácu s PPP a Poradenským centrom prevencie drogových  závislostí 

           Z : koordinátor protidrogovej prevencie                   

8. Sprístupňovať žiakom všetky dostupné informácie a poradenskú službu v oblasti 

vzdelávania a prípravy na ďalšie štúdium a povolanie 

                                               Z : karierový poradca  

9. Zapájať žiakov do súťaží a predmetových olympiád, ktorých vyhlasovateľom je 

Ministerstvo školstva SR (v spolupráci so ŠIOV, SAŠŠ) uvedených v  Pedagogicko-

organizačných pokynoch na  školský rok 2017/2018.  

            Z : vedúci PK a príslušní vyučujúci   

10. Zapojiť sa do predmetových projektov a súťaží: 

- Organizácia krajského kola Olympiády ľudských práv 

              Z: RŠ a PK spoločenskovedných predmetov 
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- Program celoživotného vzdelávania (podprogram  Erazmus +  na podporu zahraničnej 

spolupráce škôl), príp. vlastný projekt spolupráce so školou v zahraničí     

                                                                Z: PK CUJ 

- programy, súťaže a aktivity, ktoré  podporujú využívanie informačných  a 

komunikačných technológií, napr. e-Twinning 

         Z: PK prírodovedných predmetov v spolupráci s  PK CUJ 

- Súťaž mladých zdravotníkov prvej pomoci 

          Z: PK prírodovedných predmetov 

- Súťaž Kalokagatia (organizátor NSK) 

          Z: koordinátor ÚC, vyučujúci TŠV 

- Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

         Z : vedúca školskej knižnice v spolupráci s vedúcimi PK 

- Projekt „Otvorená škola – oblasť športu“ 

    Z: vyučujúci TŠV 

11. Zintenzívniť kontrolnú a hospitačnú činnosť vedenia školy a vedúcich PK na 

vyučovacích hodinách učiteľov, na triednických hodinách, s cieľom získať čo 

najobjektívnejší prehľad o úrovni vyučovania na škole a o prístupe učiteľov k žiakom. 

Zistené poznatky a skúsenosti z hospitácií zaradiť do rokovaní PK (napr. ako podnet na 

tému pre metodické  vzdelávanie, psychologický výcvik a pod.) a zohľadniť 

v odmeňovaní učiteľov.    

                       Z: RŠ, ZRŠ, vedúci PK                                                 

12. Aktívne podporovať a budovať školskú knižnicu ako odborné, študijné, informačné, 

internetové a čitateľské centrum. 

             Z: vedúca žiackej a učiteľskej knižnice                           

12. Vypracovať plán  kontinuálneho vzdelávania zamestnancov školy – umožniť   

zvyšovanie, resp. rozširovanie kvalifikácie vyučujúcich a vytvárať priaznivé možnosti 

pre ďalšie vzdelávanie všetkým vyučujúcim, zamerať sa najmä na : 

- tvorivú prácu v zavádzaní a využívaní produktívnych metód a foriem práce vo  

výchovno-vzdelávacom procese 

- rozvoj kompetencií a spôsobilostí pedagógov formovať zručnosti a vedomosti žiakov 

v oblasti čitateľskej gramotnosti a finančnej gramotnosti 

- rozvoj multikultúrnych  kompetencií učiteľa formovať postoje,  zručnosti a vedomosti 

žiakov v oblasti ľudských práv  

- skvalitňovanie jazykových  spôsobilostí a spôsobilostí komunikácie učiteľov cudzích  

jazykov, prednostne – ruského jazyka 

               Z: RŠ v spolupráci s vedúcimi PK          

   

13. Zabezpečiť plnenie odporúčaní Štátnej školskej inšpekcie prijatých po vykonaní 

následnej  inšpekcie v januári 2018 a tematickej inšpekcie v apríli 2018. 

                                                                                                   Z: RŠ, ZRŠ, vedúci PK     

Organizácia  školského života 

1. Naďalej zabezpečovať intenzívnu spoluprácu triednych učiteľov s rodičmi žiakov, 

zabezpečiť včasnú informovanosť s cieľom pomôcť riešiť študijné problémy a znížiť 

absenciu žiakov (najmä  neospravedlnené vymeškávanie vyučovania). 

                         Z: triedni učitelia                     

2. Zapájať rodičov do akcií poriadaných triednymi kolektívmi, školou. 

                           Z: triedni učitelia                    
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3. Zapojiť žiakov a podľa možnosti  i rodičov  do tvorby plánu práce školy, vnútorného 

poriadku školy a organizácie školského života  tak, aby cítili spoluzodpovednosť za  

priebeh vyučovacieho procesu, chod školského života a dosiahnuté výsledky. 

                         Z: vedenie školy                      

    

4. Spolupracovať so žiackou školskou radou pri príprave ŠkVP, vnútorného školského 

poriadku, organizácii mimo vyučovacích aktivít a riešení otázok školského života, pri 

hľadaní spôsobu ako znížiť absenciu žiakov na vyučovaní. 

                            Z: gestor študentskej rady, RŠ                             

Materiálno – technické zabezpečenie vyučovania  a chodu školy 

1. Naďalej hľadať možnosti zlepšenia materiálno – technického vybavenia školy, najmä  

modernizácie a aktualizácie zbierok učebných pomôcok. 

                   Z:  RŠ, hospodárka školy v spolupráci s vedúcimi PK   

2. Efektívne využívať učebné priestory a hľadať spôsob zníženia nákladov na energie 

(kúrenie, svietenie, voda). 

Z: RŠ, hospodárka školy 

3. Hľadať cestu získania mimorozpočtových finančných prostriedkov (prenájom priestorov, 

získavanie sponzorov, účasť v projektoch) na obnovu IKT techniky 

Z: RŠ, hospodárka školy 

4. Zabezpečiť opravu balkóna na 1. poschodí. 

Z: RŠ,  hospodárka školy

               

5. Zriadiť žiacku knižnicu s  ruskou literatúrou, zakúpiť ruské klávesnice k PC, zabezpečiť 

učebné pomôcky na výučbu RUJ (interaktívne výučbové materiály a pod.) 

         Z: RŠ,  vedúca PK CUJ, vyučujúce RUJ 

6. Zabezpečiť do tried elektronické katedry (PC a dataprojektory s interaktívnymi tabuľami) 

slúžiacich na zavedenie elektronických triednych kníh. 

Z: RŠ,  hospodárka školy

  

 

b) Výsledky úspešnosti pri prijímaní absolventov školy na ďalšie 

štúdium 
 

 

 

 

 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 

2017/2018   vypracovala: PaedDr. Eliška Matušková 

 

 

  Vo Vrábľoch  19. 10. 2018                                                  PaedDr. Beáta Havettová 

                                                                                                        riaditeľka školy 
Prílohy:  
Príloha č. 1: Protokol právneho subjektu, Komentár k Výkazu k správe o hospodárení za rok 2017 

Príloha č. 2: Tabuľka úspešnosti žiakov v súťažiach a olympiádach 

Príloha č. 3: Prehľad absolventov prijatých na vysokoškolské štúdium  

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18  

98,4 % 94,9 % 91,13%  94,92 % 86,20% 87,93% 
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                                       Tabuľka úspešnosti žiakov v súťažiach a olympiádach                                               Príloha č. 2: 

 

 
I. Súťaže 

organizované 
MŠ SR 

Úspešnosť žiakov 

školské kolo okresné kolo krajské kolo celoslov. kolo medzinár. 

  Kateg. A:   Kateg. A:     

Olympiáda zo 
slovenského 

jazyka 

1.m. - Adriana Vrabcová (IV.A)   Adriana Vrabcová (IV.A) - účasť     

2.m. - Tomáš Rak (IV.A)         

3.m. - Martin Marcina (III.A)         

Kateg. B:   Kateg. B:     

1.m. - Soňa Charvátová (I.A)   Soňa Charvátová (I.A) - účasť     

2.m. - Daniela Kmeťová (I.D)         

3.m. - Timea Martonová (I.A)         

Olympiáda v 
ruskom jazyku 

Kateg. B3:   Kateg. B3: Kateg. B3:   

1.m. - Paula Balta (I.D)   1.m. - Paula Balta (I.D) 3.m. - Paula Balta (I.D)   

Kateg. B4:   Kateg. B4: Kateg. B4:   

1.m. - Daniela Duncová (II.D)   1.m. - Daniela Duncová (II.D) 
2.m. - Daniela Duncová 
(II.D)   

Olympiáda v 
anglickom 

jazyku 

Kateg. I.B: Kateg. I.B:       

1.m. - Erik Závodný (I.D) Erik Závodný (I.D) - ÚR       

Kateg. II.A: Kateg. II.A:       

1.m. - Tomáš Petruš (II.A) Tomáš Petruš (II.A) - ÚR       

2.m. - Eliška Miklášiková (I.D)         

3.m. - Lea Mária Kurtiniaková (I.D)         

Kateg. II.B: Kateg. II.B:       

1.m. - Adam Kramár (III.A) 2.m. - Adam Kramár (III.A)       

2.m. - Barbora Kevélyová (IV.A)          

3.m. - Dominik Brat (III.A)         

Kateg. II.A:         

Adam Laščiak (I.A) - ÚR         

Kateg. II.B:         

Norbert Austen (III.A) - ÚR         
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Jakub Ganádik (III.B) - ÚR         

Martina Miklóšová (III.B) - ÚR         

Lukáš Minár (IV.A) - ÚR         

Olympiáda 
ľudských práv 

1.m. - Tomáš Rak (IV.A)   2.m. - Tomáš Rak (IV.A) Tomáš Rak (IV.A) - účasť 

  2.m. - Martin Marcina (III.A)       

3.m. - Marek Nehéz (IV.B)         

Matematická 
olympiáda 

Kateg. C:   Lea Mária Kurtiniaková (I.D) - účasť     

Lea Mária Kurtiniaková (I.D) - ÚR dom. aj školsk. kola         

Adam Laščiak (I.A) - ÚR dom. aj školsk. kola         

Kateg. B:   Adam Laščiak (I.A) -účasť     

Samuel Buranský (II.A) - v dom.- ÚR a v šk. kole - 
účasť         

Kateg. Z9: Kateg. Z9:       

Lea M. Kurtiniaková (I.D) - ÚR dom. aj školsk. kola 
Lea Mária Kurtiniaková (I.D) - 
účasť       

Župná 
kalokagatia - 

mladý záchranár 

  5.m. - Tím:       

  Natália Fernézová (III.A)       

  Beatrica Šabíková (I.D)       

  Samuel Sakáč (I.A)       

  Simon Solár (II.A)       

  Matúš Chudý (II.A)       

  

Petra Bónová (III.A) - 
náhradníčka 

  
    

Olympiáda      5.m.- Lukáš Minár (IV.A)     

z informatiky           

Fyzikálna 
olympiáda 

Samuel Buranský (II.A) - ÚR   2.m. - Samuel Buranský (II.A)      

Adam Laščiak (I.A) - ÚR         

          

Biologická 
olympiáda 

Anton Friedl (II.A)- ÚR   Anton Friedl (II.A)  - účasť     

Annamária Katarína Miklová (II.D)- ÚR   
Annamária Katarína Miklová (II.D)  - 
účasť     

Viviana Fojtíková (II.D)- ÚR         

Jakub Ganádik (III.B)- ÚR   Jakub Ganádik (III.B)- účasť     

Michaela Očovayová (III.B)- ÚR   Linda Drozdáková (III.B)  - účasť     
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Michal Lűley (III.B)- ÚR         

Aneta Furková (II.A) - účasť         

Viliam Péli (II.A) - účasť         

Peter Bartko (III.A) - účasť         

Adam Kramár (III.A) - účasť         

Milan Jašo (III.A) - účasť         

Alina Dubovych (III.A) - účasť         

Kristína Koprdová (III.A) - účasť         

Martin Marcina (III.A) - účasť         

Andrej Mičík (III.A) - účasť         

Richard Benjamín Mrázik (III.A) - účasť         

Jessica Vulganová (III.A) - účasť         

Eva Vlkovičová (III.A) - účasť         

Linda Drozdáková (III.B)  - účasť         

Hana Baťalíková (III.B) - účasť 
 

      

Martina Miklóšová (III.B)  - účasť         

Kristína Klačková (III.B) - účasť         

 

 

 

II. Ostatné 
súťaže 

vyhlásené inými 
organizáciami 

Úspešnosť žiakov 

školské kolo obv. kolo okresné kolo krajské kolo celoslov. kolo 
medzin. 

kolo 

Štúrovo pero 

        1.m. - Ťahák    

        Tomáš Rak (IV.A)   

        Lukáš Minár (IV.A)   

        Bibiana Beráková (IV.B)   

iBobor (súťaž v 
informatike) 

        Samuel Drapák (III.A) - ÚR   

        Jasmína Badová (IV.B) - ÚR   

        Petra Bónová (III.A) - ÚR   

        Daniela Matušková - ÚR   

        Andrej Mičík (III.A) - ÚR   
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        Michal Bodnár (I.A) - ÚR   

        Marcel Tokár (II.A) - ÚR   

        Lukáš Chudý (I.A) - ÚR   

        Adam Mácsay (I.A) - ÚR   

        Max Demeš (I.A) - ÚR   

        Veronika Baňasová (I.A) - ÚR   

Biblická 
olympiáda 

    1.m. - družstvo: 6.m. - družstvo:     

    Michaela Očovayová (III.A) Michaela Očovayová (III.A)     

    Erika Výberčiová (II.D) Erika Výberčiová (II.D)     

    Veronika Klimantová (II.A) Veronika Klimantová (II.A)     

Čo vieš o 
hviezdach 

    1.m. - Samuel Buranský (II.A) 1.m. - Samuel Buranský (II.A) 3.m. - Samuel Buranský (II.A)    

    2.m. - Martin Max (IV.A) 2.m. - Martin Max (IV.A) 12.m. - Martin Max (IV.A)   

            

        

Mladý 
prekladateľ       1.m. Radka Meňušová (IV.B)     

        preklad z nemčiny     

          
38. m. na Slovensku- Adam Kramár 
(III.A)   

          (247m. - zo 17612 študentov z 29 krajín)   

          10 najúspešnejších žiakov školy:   

Angličtinár roka         Adam Kramár (III.A) - 93 b   

          Norbert Austen (III.A) - 85,5 b   

          Marek Nehéz (IV.B) - 84,5b   

          Martina Miklóšová (III.B) - 84 b   

          Barbora Kevélyová (IV.B) - 84 b   

          Lukáš Minár (IV.B) - 84 b   

          Michal Sucháň (IV.A) - 83,5 b   

          Jakub Matušík (III.A) - 81,5 b   

          Jakub Matuška (IV.A) - 80 b   

          Roland Rajcsányi (IV.B) - 79,5   

          škola - 28. miesto na Slovensku   

          (230. miesto z 750 škôl z 29 krajín)   
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Astronomická 
olympiáda             

olympiáda         7.m. - Samuel Buranský (II.A)   

Majstrovstvá 
nitrianskeho 

okresu v 
stolnom tenise 

družstiev 

    2.m. - družstvo:       

    Zoltán Ács (IV.A)        

    Erik Štefanec (IV.A)       

    Michal Sucháň (IV.A)       

    Marcel Tokár (II.A)       

Recitačná súťaž 
Viliama 

Záborského 

    1.m. - Natália Fernézová (III.A)       

    2.m. - Kristína Baňasová (IV.A)       

    3.m. - Martin Marcina (III.A)       

    
Viktória Mladá - čestné uznanie 
(II.D)       

    Milan Jašo - čestné uznanie (III.A)       

Hviezdoslavov 
Kubín 

Próza:   Próza:       

1.m. - Natália Fernézová 
(III.A)   1.m. - Natália Fernézová (III.A) 

Natália Fernézová (III.A) - 
účasť     

2.m. - Marek Horský           

Poézia:           

1.m. - Viktória Mladá (II.D)           

2.m. - Lucia Dvorská           

3.m. - Laura Dukátová (I.D)           

Majstrovstvá 
okresu vo 

volejbale žiakov 
SŠ 

  Družstvo:  účasť         

  Zoltán Ács (IV.A)         

  Dušan Bako (IV.A)         

  Jakub Holý (IV.B)         

  Jakub Matuška (IV.A)         

  Martin Mesár (IV.A)         

  
Roland Rajcsányi 
(IV.B)         

  M. Slamka (IV.A)         

  Erik Štefanec (IV.A)         

Majstrovstvá 
okresu       3.m. - Beatrica Šabíková (I.D) 8.m. - Beatrica Šabíková (I.D)     

a kraja v atletike 
SŠ             
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Mladý Európan 

  7.m. - družstvo:         

  Martin Marcina (III.A)         

  Andrej Mičík (III.A)         

  Dávid Kročka (III.A)         

Súťaž Družstiev        3.m. - družstvo:     

prvej pomoci       Michael Očovayová (III.A)     

        Hana Baťalíková (III.B)     

        Daniela Matušková (III.B)     

        Linda Drozdáková (III.B)     

        Andrea Pintešová (III.B)     

        Natália Fernézová (III.A)     

        Martina Miklóšová (III.B)     

Matematický 
náboj 

        Adam Horka (IV.A) - účasť   

        Martin Max (IV.A) - účasť   

        Lukáš Minár (IV.A) - účasť   

        Roland Rajcsányi (IV.B) - účasť   

        Samuel Buranský (II.A) - účasť   

Matematický 
klokan 

        Samuel Buranský (II.A) - ÚR   

        Lea Mária Kurtiniaková (I.D) - účasť   

        Viliam Péli (II.A) - účasť   

        Marcel Tokár (II.A) - účasť   

        Roland Rajcsányi (IV.B) - účasť   

        Martin Max (IV.A) - účasť   

        Lukáš Minár (IV.A) - účasť   

        Adam Horka (IV.A) - účasť   

        Marek Horský (I.A) - účasť   

        Adam Laščiak (I.A) - účasť   

      
 

Samuel Šípoš (III.A) - účasť   

      
 

Peter Bartko (III.A) - účasť   

      
 

Adam Kramár (III.A) - účasť   

        Dávid Kročka (III.A) - účasť   
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 Prehľad absolventov prijatých na vysokoškolské štúdium v škol. roku 2018/2019                       Príloha č.  

Názov školy Odbor Počet prijatých absolventov   

    IV.A IV.B   

Univerzita Komenského Bratislava         5 4 9 
Filozofická f. 

  psychológia         

  politológia     1   

Lekárska f.         všeobecné lekárstvo   1   
F. matematiky,fyziky a informatiky 

  MAT - Fyz. uč.       

Pedagogická f.       ANJ- psychológia       

          psych.a karier.porad.   1   

Právnická f.         právo   1 1   
Prírodovedecká f. 

  biochémia   1     

  biológia   2     

  system.biológia 1     

Ekonomická Univerzita Bratislava         6   6 

Národohospodárska f.         financie,bank.,invest. 1     

  
    

ekonomika a podnikanie 2     

F.hospodárskej informatiky     hospodárska informatika 1     
F.podnikového manažmentu 

  ekon.,manažment podniku 2     

Slovenská technická univerzita Bratislava       3 7 10 

F.elektrotechniky a informatiky     telekomunikácia       

  
   

  aplikovaná informatika 1     

  
   

  robotika a kybernet. 1     

          elektrotechnika       
F.informatiky a informačných  technológií 

  informatika   1 4   
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Stavebná f.         pozem. stavby a arch.       

  
  

  
 

civilný inž.     1   

MTF Trnava         počít.podpora výr.tech.   2   

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra       6 5 11 
Filozofická f. 

  ANJ kult.- SJL kult.       
  

  aplik.etika a etika v prof. 1     

  história   1     

  sociológia         

  riadenie kultury a turizmu   1   

  preklad.a tlm.ANJ a kult.       

  marketing. komun. a rek. 2     

  politológia         

  žurnalistika     1   

  editorst.a vydavat.prax       

  preklad a tlmoc. RJ-AJ   1   
F.prírodných vied 

  geografia - história       

 
biológia   1     

  TV- geografia 1     
F.sociálnych vied a zdravotníctva 

  sociálna práca       

  ošetrovateľstvo   2   

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita Nitra      3 2 5 
F.ekonomiky a manažmentu 

  medz.podn.v agr.komod.       

  manažment podniku 1     

  ekonomika podniku   1   
Technická f. 

  kvalita. bezpeč.techn.       

  technika sprac.poľn.stroj       
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  výrobné tech.pre aut.pr. 1 1   

  riadiace syst.vo výr.tech.       
F.záhradníctva a krajinného inžinierstva 

  krajinné inžinierstvo 1     

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica         2 2 

Pedagogická f. 
   

  soc.práca         
Ekonomická f. 

  ekonom.a manaž.podniku   1   

F.politických vied a medzinárodných vzťahov   medzinárodné vzťahy   1   

Právnická f.         právo         

Masarykova Univerzita v Brne         3   3 

lekárska f.         všeobecné lekárstvo 1     

f. sociálnych štúdií       
 

politológie         

          politolog.-sociolog.         

Přírodovedecká 
   

biochémia   1     

      
  

astrofyzika   1     

Univerzita Palackého v Olomouci           1 1 

Lekárska         všeob.a zubné lekárstvo       

Filozofická         korej.v hospod.praxi   1   

Vysoké učení technické Brno         1 2 3 

chemická f.-chemie a chem.technológ. 
  

chemie pre medcínske 
aplikace 1     

  
    

vlastnosti materiálov 1 1   

f.strojního inžinierstva         matemat.inž.   1   

MIDDLESEX  University 
   

  
 

  1   1 

          Kriminológia a psycholog. 1     

Úspešnosť absolventov na VŠ v šk.roku 2017/2018 na šk.rok 2018/2019 28/30 23/27 51/57 

Úspešnosť absolventov na VŠ v šk.roku 2017/2018 na šk.rok 2018/2019 93,33% 85,20% 89,50% 
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4.A Meno Univerzita                                        Fakulta Odbor 

1. ÁCS ZOLTÁN EU Bratislava Národohospodárska Ekonomika a podnikanie 

2. BAKO DUŠAN STU Bratislava FEI Aplikovaná informatika 

3. BAKO SEBASTIÁN EU Bratislava Podnikového manažmentu Ekonomika a manažment podniku 

4. BAŇASOVÁ KRISTÍNA UK Bratislava PRIF Systematická biológia 

5. BARTKO BRANISLAV UKF Nitra   Prírodných vied Biológia 

6. BÍŇOVSKÁ MONIKA MIDDLESEX UNIVERSITY   Kriminológia a psychológia 

7. BYSTRICKÝ TOMÁŠ MU Brno Lekárska Všeobecné lekárstvo 

8. BÓNOVÁ NATÁLIA       

9. CAGÁŇOVÁ KATARÍNA EU Bratislava Hospodárskej informatiky Hospodárska informatika 

10. CIGÁŇ ADAM EU Bratislava Národohospodárska Ekonomika a podnikanie 

11. FAČKOVCOVÁ DANIELA MU Brno PŘF Biochémia 

12. FARKAŠOVÁ MARTINA UKF Nitra  Filozofická  Marketingová komunikácia a reklama 

13. 
HEGEDÚŠOVÁ 

VERONIKA UK Bratislava Prírodovedecká Biochémia 

14. HORKA ADAM STU Bratislava FEI Robotika a kybernetika 

15. CHUDÝ RÓBERT EU Bratislava FPM Ekonomika a manažment podniku 

16. KEVELYOVÁ BARBORA VUT  Brno FCH- chemie a chem.technologie Chémie pre medicínske aplikace 

17. MATUŠKA JAKUB UK Bratislava Prírodovedecká Biológia 

18. MAX MARTIN MU Brno PŘF Astrofyzika 

19. MESÁR MARTIN SPU Nitra FZKI Krajinné inžinierstvo 

20. MINÁR LUKÁŠ STU Bratislava FIIT Informatika 

21. NURCIK LUKÁŠ SPU Nitra FEM Manažment podniku 

22. RAJNEROVÁ MARTINA       

23. RAK TOMÁŠ UK Bratislava Právnická Právo 

24. ROŠKOVÁ TÍMEA UKF Nitra  FF Aplikovaná etika- etika riadenia ľudí a práca s ľudmi 

25. SLAMKA MÁRIO UKF Nitra  Prírodovedecká TV-geografia uč. 

26. SUCHÁŇ MICHAL UK Bratislava Prírodovedecká Biológia 

27. ŠTEFANEC ERIK EU Bratislava Národohospodárska Financie, bankovníctvo a investovanie 
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28. TOKÁR SAMUEL SPU Nitra Technická Výrobné technológie pre automobilový priemysel 

29. VARGOVÁ VERONIKA UKF Nitra  Filozofická História 

30. VRABCOVÁ ADRIANA UKF Nitra  Filozofická Marketingová komunikácia a reklama 

  93,33% prehľad prijatých absolventov  v školskom roku 2017/2018 na VŠ v šk.r.2018/2019 

 

 

 

4.B Meno Univerzita                                        Fakulta Odbor 

1. Antalíková Diana UMB BB Ekomická Ekonomika a manažment podniku 

2. Badová Jasmína STU Bratislava 

Informatiky a informač.technológií 

  Informatika 

3. Baránek Tomáš VUT Brno Chemická Vlastnosti materiálov 

4. Batovský Martin SPU Nitra Technická  Výrobné technológie pre automob.priemysel 

5. Beráková Bibiana UMB BB Politológie a medzinárod.vzťahov Medzinárodné vzťahy 

6. Bohumelová Daniela UKF Nitra Sociálnych vied a zdravotníctva Ošetrovateľstvo 

7. Ferencová Oľga UKF Nitra Filozofická RJ-AJ preklad. 

8. Hajdú Štefan STU Bratislava Informatiky a informač.technológií  Informatika 

9. Holeček Róbert       

10. Holý Jakub STU Trnava MTF Počítačová podpora výrobných technológií 

11. Chovancová Johanka UKF Nitra Sociálnych vied a zdravotníctva Ošetrovateľstvo 

12. Jankovič Dominik STU Bratislava Informatiky a informač.technológií  Informatika 

13. Kováčová Kristína UKF Nitra Filozofická Manažment riadenia kultúry a turizmu 

14. Krnčanová Lucia       

15. Lakušová Kristína STU Bratislava Stavebná Civil engineering 

16. Meňhertová Dominika UP Olomouc Filozofická Kórejčina pre hospodársku prax 

17. Meňušová Radka       

18. Mesárošová Bianka       

19. Nehéz Marek UK Bratislava Filozofická Politológia 
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20. Novotný Timotej VUT Brno Strojní inžinierstvo Matematické inžinierstvo 

21. Petrovič Roman SPU Nitra Ekonomiky a manažmentu Ekonomika podniku 

22. Rajcsanyi Roland STU Bratislava Informatiky a informač.technológií  Informatika 

23. Sládeková Karin UK Bratislava Právnická Právo 

24. Slováková Martina UK Bratislava Pedagogická Psychol.a karier.porad.pre jednotlivcov s postih. 

25. Sopková Kamila UKF Nitra Filozofická Žurnalistika 

26. Švajčíková Nikola UK Bratislava Lekárska Všeobecné lekárstvo 

27. Žilka Timotej STU Trnava MTF Počítačová podpora výrobných technológií 

  85,20% prehľad prijatých absolventov  v školskom roku 2017/2018 na VŠ v šk.r.2018/2019 
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Obsah: 

 

a) Základné identifikačné údaje o škole  

1. Názov školy 

2. Adresa školy 

3. Telefónne číslo, tel/fax 

4. Internetová adresa, e-mailová adresa 

6. Vedúci zamestnanci školy   

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

7. 1.  Rada školy 

7. 2.  Pedagogická rada 

7. 3.  Predmetové komisie 

7. 4.  Výchovný poradca a koordinátor prevencie  

7. 5.  Kariérny poradca  (koordinátor profesijnej orientácie) 

7. 6.  Žiacka školská rada  

b) Údaje o počte žiakov školy 

c) Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019  

Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka študijného odboru 7902 J gymnázium (4-ročné štúdium)  

d) Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019  

Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka študijného odboru 7902 J 74 gymnázium -  bilingválne štúdium (5-ročné štúdium)  

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

1. Študijný prospech žiakov 

    1. 1. Celkový študijný prospech školy 

    1. 2. Údaje o študijnom prospechu v jednotlivých triedach a vyučovacích predmetoch 

2. Dochádzka žiakov  

3. Hodnotenie správania žiakov a výchovné opatrenia 

4. Maturitné skúšky – externá a interná časť 
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f) Zoznam študijných odborov a ich zameraní a zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2017/2018 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov školy  

1. Počet pracovníkov k  30. 6. 2018 

2. Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov  

3. Zoznam učiteľov a ich aprobácia 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

i)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

1. Školské podujatia a projekty 

2. Výchovno-vzdelávacie exkurzie a rôzne podujatia 

3. Predmetové súťaže a olympiády  

4. Záujmová  mimoškolská  činnosť  

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI 

 

l)  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

m)  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy     

 

n) Plnenie koncepčného zámeru rozvoja školy 

o) Analýza činnosti školy a návrhy opatrení  

1.  SWOT analýza  

2. Opatrenia pre školský rok 2018/2019 

p) Výsledky úspešnosti pri prijímaní absolventov školy na ďalšie štúdium 
 

Príloha č. 1: Protokol právneho subjektu, Komentár k Výkazu k správe o hospodárení za rok 2017 

Príloha č. 2: Tabuľka úspešnosti žiakov v súťažiach a olympiádach 

Príloha č. 3: Prehľad absolventov prijatých na vysokoškolské štúdium  



Gymnázium, Školská 26, Vráble 
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2015/2016 

61 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


