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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 2018/2019 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. František Varga     za rodičov 

7. MUDr. Helena Kováčová    za zriaďovateľa – NSK 

8. Ing. Michal Hudec     za zriaďovateľa – NSK 

9. Helena Kyseľová     za zriaďovateľa – NSK 

10. Mgr. Branislav Bányi     za zriaďovateľa – NSK 

11. Milan Jašo      za študentov 

Po maturitných skúškach dňom 24. máj 2019 nastala zmena členov rady školy. 

Členstvo v rade školy sa skončilo nasledovným členom: 

Marta Bartková     za rodičov 

Ing. Jozef Bartko     za rodičov 

Milan Jašo      za študentov 

V rade školy ich nahradili noví členovia: 

PaedDr. Ingrid Klimantová, PhD.    za rodičov 

Ing. Marta Mácsayová    za rodičov 

Paula Balta      za žiakov 

http://www.gymvrable.sk/
mailto:sekretariat@gymvrable.sk
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V školskom roku 2018/2019 rada školy na svojich 4 zasadnutiach: 

- Prerokovala a schválila znenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy v školskom roku 2017/2018. 

- Dňa 14. 5. 2019 sa uskutočnilo  výberové konanie do funkcie riaditeľa školy pre funkčné 

obdobie 2019-2024. Rada školy navrhla kandidátku PaedDr. Beátu Havettovú, zriaďovateľ 

návrh schválil. 

- Prerokovala a schválila počet tried pre školský rok 2020/2021, ktorý bol predtým schválený  

pedagogickou radou nasledovne : 

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

(s počtom žiakov 30) 

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

dĺžkou štúdia  (s počtom žiakov 25) 

 

Počas zasadnutí Rady školy boli jej členovia oboznámení: 

- s projektami, do ktorých sa škola  zapojila v školskom roku 2018/2019. Predseda RŠ 

predstavil členom Rady školy projekt IT Akadémia, ktorého cieľom je motivovanie študentov 

k štúdiu informatiky a prírodných vied. Riaditeľka školy oboznámila členov Rady školy 

s ostatnými projektami, do ktorých sa školy aktívne zapojila v školskom roku 2018/2019. 

- s pedagogicko-organizačným a materiálnym zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu 

a činnosti školy, 

- s rozpočtom školy. 

- s plánmi aktivít školy v školskom roku 2018/2019. 

                             

                                                          Vypracoval. PaedDr. Ivan Kreškóczi, predseda  rady školy 

 

7. 2.  Pedagogická rada  

Pedagogická rada (ďalej PR) v  minulom školskom roku zasadala  desaťkrát.  Na svojich 

zasadnutiach PR prerokovala:  

- Organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019. Pracovné úväzky učiteľov a menovanie 

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

práce školy. 

- Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov, klasifikácia voliteľných predmetov v školskom roku 

2018/2019. 

- Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019, hlavné ciele a úlohy školy. 

- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 

2017/2018. 

- Plán práce školy v školskom roku 2018/2019. 

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok školského roku 2018/2019. 

- Návrh Kritérií pre prijímacie pohovory do 1. ročníka  pre školský rok 2019/2020 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 2018/2019. 
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- Slávnostné zasadnutie PR a ocenenie práce učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov. 

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

2018/2019. 

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

školskom roku 2018/2019. 

- Vyhodnotenie EČ MS  zo SJL, ANJ a MAT a vyhodnotenie PFIČ MS zo SJL     a ANJ. 

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

ročného gymnázia v ďalšom termíne - 19. 06. 2019. 

- Návrh počtu tried a počtu žiakov do 1. ročníka  v školskom roku  2020/2021 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 2018/2019. 

 

Pracovná porada pedagogických zamestnancov  sa konala päťkrát, bolo prerokované:  

- informácie z vyhodnotenia NÚCEM-u o maturitných skúškach v školskom roku 2017/2018, 

- návrh plánu kontinuálneho vzdelávania, 

- povinnosti pracovníkov súvisiace s ochranou osobných údajov (GDPR) , 

návrh skúšobného zavedenia elektronickej triednej knihy,   

- organizačné zabezpečenie Dňa otvorených dverí,  plenárneho rodičovského združenia, 

- 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, 

- rozhodnutie o organizačnej zmene - zníženie počtu pedagogických zamestnancov (1 

pedagogický zamestnanec - učiteľ telesnej a športovej výchovy) s cieľom zvýšenia efektivity  

práce. 

                                            

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 2018/2019 na škole pracovali tri predmetové 

komisie: 

 

Predmetová komisia spoločenskovedných a výchovných predmetov 

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

- predseda PK:  PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová, 

- členovia PK: PhDr. Monika Bogyóová, PaedDr. Patrik Haller, PaedDr. Beáta Havettová, 

PaedDr. Eliška Matušková, PaedDr. Boris  Ragas, 

 

Činnosť členov PK: 

- systematicky pripravovali žiakov na rôzne vedomostné súťaže, predmetové olympiády 

a súťaže zamerané na rozvoj kreativity žiakov, získali viacero umiestnení na rôznych 

úrovniach – napr.: Recitačná  súťaž  V. Záborského, Olympiáda ľudských práv,  Olympiáda zo 

slovenského jazyka,   Hviezdoslavov  Kubín, Dejepisná súťaž českých a slovenských 

gymnázií, Esej Jána Johanidesa, Mladý Európan, Plagát a príbeh roka – súťaž NSK, Vansovej 
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Lomnička, Súťaž – písanie esejí Moja Európa, Školská olympiáda v atletike, Majstrovstvá 

okresu v stolnom tenise žiakov SŠ, Biblická olympiáda, 

- rozvíjali občianske a právne vedomie žiakov, ktoré by malo posilniť zmysel jednotlivca pre 

osobnú i občiansku zodpovednosť a  motivovať žiakov k aktívnej účasti na živote v 

demokratickej spoločnosti,  

- zvláštnu pozornosť venovali slabo prospievajúcim a  talentovaným žiakom, slabo 

prospievajúcich motivovali k aktivite, zapájali ich do skupinovej práce s lepšie 

prospievajúcimi žiakmi, na vyučovacích hodinách si všímali pokroky v ich práci a postupne 

zvyšovali nároky na ich výkon,  

- 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, 

- od preverovania vedomostnej úrovne  postupovali  k prevereniu schopnosti samostatného 

prístupu pri riešení problémov, argumentačných schopností, od analýzy k syntéze a 

hodnoteniu až k prevereniu schopnosti prezentovať a obhájiť vlastné projekty, 

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

programom, výsledkom týchto aktivít boli projekty a prezentácie žiakov; práca s internetom – 

vyhľadávanie informácií, zážitkové formy, diskusné metódy, situačné, heuristické, inscenačné, 

didaktické hry, mentálne mapovanie, riešenie prípadových štúdií  na OBN, SPS, DEJ, SED, 

riešenie problémových úloh na SSJ, dramatizácia a transformácia textov na SJL; uplatnenie 

metód (interaktívna, kooperatívna, brainstormingová), 

- na hodinách geografie najčastejšie využívali diskusné metódy na aktuálne témy, napr.: 

problematika utečencov, problematika chudoby v Afrike, problematika ochrany prírody a i.,  

čím sa žiaci učili vyjadriť a zdôvodniť si svoj názor,  

- využívali aj skupinové (kooperatívne) vyučovanie, pri ktorých žiaci zadané úlohy/témy riešili 

skupinovo, čím boli vedení k tímovej spolupráci, na osvojenie a pochopenie zadanej témy 

používali  projektové vyučovanie,  

- na hodinách TŠV zvyšovali pohybovú gramotnosť, rozvíjali kondičné a koordinačné 

schopnosti, podporovali rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, umožňovali 

žiakom oboznamovať sa s poznatkami, ktoré napomáhali starať sa o svoje zdravie a utvárať 

trvalý vzťah k pohybovej aktivite a športu,  

- na hodinách náboženskej výchovy žiaci vypracovávali projekty o svetových náboženstvách, 

náboženských osobnostiach, o negatívnom vplyve siekt, čo napomáhalo k osobnostnému 

rozvoju žiakov, na zatraktívnenie vyučovania predmetu vyučujúci využíval videonahrávky zo 

zahraničných ciest  (Izrael, Argentína). 

 

Podujatia realizované predmetovou komisiou:  

 beseda so spisovateľom - p. Danielom Majlingom, so spisovateľkou p. Irenou Brežnou, 

 návšteva  Mestskej knižnice vo Vrábľoch 

 dejepisná vychádzka mestom Vráble ( regionálna výchova) 

 návšteva divadelných predstavení – DAB Nitra – „Otec Goriot“, „Drotár“  a  „Zaľúbený 

Shakespeare“, 

 vzdelávacie podujatie stredoškolských učiteľov, multiplikátorov  ľudských práv a 

demokratického občianstva (Lektorský tím Helsinského výboru pre ľudské práva na 

Slovensku: PhDr. D.Horná, PhD., PhDr. K. Petőcz, Ing. Viliam Figusch, CSc., PhDr. P. 

Guráň) 
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 vzdelávacie podujatie pre žiakov 4. ročníka s témou   „Demokratická a ľudskoprávna 

kultúra“ (Mgr. D. Kusá, PhD.)  

 organizácia  krajského kola Olympiády ľudských práv 

 účasť v projekte „Záložka do kníh spája školy“ 

 návšteva Odbornej  školy internátnej  v Novej Vsi nad Žitavou – realizácia pripravených 

žiackych projektov 

 organizácia exkurzií – Múzeum holokaustu v Seredi, Praha – Karlštejn, Bibliotéka 2018 

v Bratislave  

 účasť na konferencii pre stredoškolákov– Ekonomická univerzita, Bratislava 

 organizácia Kurzu na ochranu života a zdravia 

 organizačné zabezpečenie LVVK – SKI Drozdovo 

 

Členovia PK aktívne spolupracovali s rôznymi  inštitúciami a občianskymi združeniami: 

- v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti - s Literárnym a informačným centrom v Bratislave, 

s Mestskou knižnicou vo Vrábľoch, 

- v oblasti výchovy k ľudským právam - s občianskym združením POST BELLUM.sk, s 

celoštátnou komisiou Olympiády ľudských práv.   

 

Predmetová komisia prijala nasledovné opatrenia:  

- zintenzívniť  hospitačnú činnosť a uskutočniť otvorené hodiny,  

- zvýšiť motiváciu žiakov v súvislosti so zapájaním sa do rôznych súťaží,  

- časový harmonogram školských podujatí PK zosúladiť s plánom práce školy a plánmi 

ostatných predmetových komisií 

 

Vypracovala:  PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová 

 

 

Predmetová komisia cudzích jazykov  

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

- predseda PK: PaedDr. Denisa Očovayová 

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

Hegedűšová, PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová, PaedDr. Eliška Matušková, Alla 

Pakhritsina, CSc.  

Činnosť členov PK: 

- v rámci skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, sa zamerali na implementáciu 

takých učebných metód (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),  ktoré zohľadňovali rôzne spôsoby učenia sa žiakov, 

aby všetci žiaci mali možnosť získať vedomosti im primeraným spôsobom, 

- pri vyučovaní anglického jazyka vyučujúce pozitívne hodnotili používanie výučbového 

interaktívneho softvéru, ktorým je vybavená učebnica ANJ,  

- vyučujúce CUJ využívali všetky dostupné učebné pomôcky, didaktickú techniku,  

- pri hodnotení žiakov využívali rôzne formy v závislosti od typu vyučovacej hodiny,  
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- žiakom poskytovali dostatočný priestor na sebahodnotenie, ale aj vzájomné hodnotenie sa 

žiakov jednej jazykovej skupiny, čím viedli žiakov k správnym návykom pri práci v tíme 

a k asertívnemu mysleniu a konaniu, 

- pomáhali osvojovať si správne postoje v oblasti ľudských práv, zdravého životného štýlu, 

mediálnej výchovy, 

- zapájali žiakov do rôznych jazykových súťaží (recitačné, prekladateľské, on-line jazyková 

súťaž   Angličtinár roka (Best In English),  

- zorganizovali školské kolá olympiád vo všetkých cudzích jazykoch, do okresných kôl 

postúpili žiaci, ktorí súťažili v anglickom a v ruskom jazyku, v nemeckom jazyku žiaci 

nepostúpili do vyšších kôl súťaže,  

- vyučujúce, ktoré sa zúčastnili odborných seminárov alebo aktualizačného vzdelávania, 

informovali o obsahu a možnej implementácii ostatné členky PK, venovali sa samoštúdiu,  

- vyučujúce nemeckého a ruského jazyka 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. 

 

Podujatia realizované predmetovou komisiou:  

 Európsky deň cudzích jazykov – vyučujúce pripravili pre žiakov na hodinách cudzích 

jazykov  zaujímavé aktivity, žiaci pripravili krátky kultúrny program v nemeckom 

a anglickom jazyku, prezentácie videí o národných jedlách spojené s ochutnávkou, 

prezentáciu o letnom jazykovom tábore vo Voroneži, žiaci 2. ročníka bilingválneho štúdia 

pripravili tieňové divadlo „Pampúšik“  a rozhlasovú reláciu k danému dňu.  

 týždenný poznávací pobyt „Bruggy – Londýn – Windsor“, 
 návšteva divadelných   predstavení  v anglickom jazyku „Pygmalion“ a „Rómeo a Júlia“, 

 na hodinách nemeckého jazyka -  beseda s holandským učiteľom, 

 účasť na  medzinárodnom  knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA - PEDAGOGIKA 2018, 

 účasť v on-line medzinárodnej jazykovej súťaži Angličtinár roka (Best In English) – 892 

škôl z 30 krajín, najlepší výsledok – A. Kramár s percentilom 98,6, 28. miesto v SR 

Ďalšie podujatia organizované predmetovou komisiou sú uvedené v časti Bilingválne štúdium. 

 

Bilingválne štúdium  

 

V ruskom jazyku sa vyučovali predmety: 

- geografia – 2. a 3. ročník 

- dejepis - 2. a 3. ročník  

- občianska náuka  - 3. ročník   

Vyučujúce všeobecnovzdelávacích predmetov v ruskom jazyku (DEJ, GEG, OBN) pripravovali 

vlastný učebný materiál, texty a pracovné listy, vzhľadom na skutočnosť, že pre uvedené 

predmety nie sú k dispozícii učebnice v ruskom jazyku. 

Vyučujúce sa zúčastňovali odborných jazykových seminárov a aktívne spolupracujú  pri tvorbe 

učebných osnov nového predmetu Vybrané kapitoly z ruskej kultúry a  učebníc (geografia). 

 

Spolupracovali sme s Ruským centrom vedy a kultúry (RCVK) v Bratislave, zúčastnili sme sa 

odborných seminárov, ale aj kultúrnych podujatí, ktoré organizujú pre širokú verejnosť. 

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

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

- zabezpečiť bezplatnú účasť 9 žiakov školy na trojtýždňovom jazykovom kultúrno-

poznávacom pobyte vo Voroneži, Rusko (v lete 2019). 

 

Zorganizovali sme zaujímavé podujatia pre žiakov našej školy ako aj pre záujemcov 

o bilingválne štúdium na našom gymnáziu: 

 Letný(3-trojtýždňový) kultúrno-poznávací a jazykový  pobyt vo Voroneži (Rusko) pre 

žiakov 1. ročníka bilingválneho štúdia - v spolupráci s Veľvyslanectvom RF na Slovensku. 

 Literárna exkurzia, Moskva – 23 žiakov školy (2. a 3. ročníka) sa zúčastnilo projektu 

„Spoznaj Rusko“ realizovaného Ministerstvom kultúry Ruskej federácie a Ministerstvom 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

 Beseda s bieloruskými  súčasnými  spisovateľmi - Andrejom Žvalevským a Jevgenijou 

Pasternakovou, ktorých sprevádzala pracovníčka Veľvyslanectva Ruskej Federácie 

v Slovenskej republike a Zhanna Rudenko z Inštitútu prekladu v Moskve.  

 Ovorená hodina ruskej literatúry a kultúry - Doc. Marina Matytcina, PhD. z Lipeckej 

technickej univerzity viedla otvorenú hodinu ruskej literatúry a kultúry pre vybraných žiakov 

2. a 3. ročníka bilingválneho štúdia. Cieľom otvorenej hodiny bolo sprostredkovanie ruských 

inovatívnych vyučovacích metód a ich aplikovanie na vyučovacích hodinách. Na otvorenú 

hodinu boli pozvaní aj učitelia ruského jazyka zo základných škôl.   

 Festival ruských filmov - žiaci našej školy si  pozreli  ruský film „ Dom na prenájom“. 

Pozvanie na filmový festival prijali žiaci zo základných škôl vo Vrábľoch a pozreli si film 

„Anna Kareninová“. Festival bol organizovaný Mosfilmom, Ruským veľvyslanectvom na 

Slovensku a Ruským centrom pre vedu a kultúru v Bratislave. 

 Popularizácia ruského jazyka, kultúry a vzdelávania -  workshop organizovaný pre 

žiakov bilingválneho štúdia v spolupráci s Katedrou rusistiky Filozofickej fakulty UKF  v 

Nitre a Petrohradským pedagogickým inštitútom. 

 Prezentácia Voronežskej štátnej agrárnej univerzity - Prof. Tatiana Dankova 

z Voronežskej štátnej agrárnej univerzity oboznámila žiakov bilingválneho štúdia a učiteľov 

ruského jazyka s možnosťami a podmienkami štúdia na Voronežskej univerzite. Pani Tatiana  

Dronská  z Ruského centra vedy a kultúry informovala žiakov o podujatiach organizovaných 

v RCVK v Bratislave.  

 Štúdium na VŠ v RF – prezentovala pani Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka 

ministerstva školstva a oboznámila žiakov s atraktívnou ponukou vládnych štipendií na 

štúdium prírodných a technických vied na prestížnych ruských univerzitách. 

 Deň ruskej kultúry – Maslenica - žiaci bilingválneho štúdia pripravili pre žiakov 

základných škôl divadelné predstavenie v ruskom jazyku. 

 „Zlatý vek Peterhofu - Od Petra I. po Katarínu II.“ - žiaci našej školy navštívili výstavu  

a zúčastnili sa poznávacej exkurzie na Bratislavskom hrade (vstupné hradené 

Veľvyslanectvom RF). 

 Krajské kolo súťaže „Ruské slovo“ - po prvýkrát v Nitrianskom samosprávnom kraji   naša 

škola organizovala krajské kolo 13. ročníka súťaže Ruské slovo - v prednese poézie a prózy 

a v speve v ruskom jazyku (v spolupráci so Zväzom Rusov Košice). Účastníkmi boli žiaci 

základných škôl a gymnázií vo veku od 7 do 18 rokov.  
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 Literárno – hudobný program s témou „LÁSKA v ruskej literatúre“ – literárne 

popoludnie pripravili žiaci 1. ročníka bilingválneho štúdia spolu s vyučujúcimi RUJ. 

 Práca  na kreatívnych projektoch (na hodinách ruskej literatúry), tvorba násteniek a úťaž 

v prednese prózy k 190. výročiu narodenia L.N.Tolstého a k 200. výročiu narodenia 

I.S.Turgeneva. 

 

Predmetová komisia prijala nasledovné opatrenia: 

- motivovať žiakov  bilingválnych tried k štúdiu ruskej literatúry a kultúry,  

- pre žiakov bilingválnych tried uskutočniť exkurziu do múzea v  Brodzanoch,  

- realizovať aktivity v rámci Európskeho dňa cudzích jazykov v meste,  

- skvalitňovať výučbu CJ v mimoškolských aktivitách, v krúžkovej činnosti alebo formou 

konzultácií pre slabo prospievajúcich žiakov, 

- na hodinách CUJ využívať diferencovaný prístup k žiakom, zohľadňovať rozdielnu úroveň 

ovládania jazyka najmä u žiakov 1. ročníka, 

- pri analýze výsledkov jednotlivých predmetov sme spozorovali, že žiakom robia  problémy 

písomné testy z väčších tematických celkov, preto sme sa rozhodli používať písomné 

preverovanie z menšieho rozsahu učiva, čím by sme chceli motivovať žiakov 

k pravidelnejšej príprave na vyučovacie hodiny,  

- do fondu učebníc zabezpečiť  prekladové slovníky RUJ a  učebnice ruského jazyka pre 

úroveň C1, 

- vykonať kontrolu používaných CD prehrávačov, prípadne zakúpiť nový CD prehrávač, 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2019 žiaci dosiahli slabšie výsledky v EČ MS z ANJ, 

členovia PK CUJ navrhujú nasledovné opatrenia: 

- z celoslovenského hodnotenia  Výsledkov externej časti MS z ANJ vyplýva, že najnižšiu 

úspešnosť  v úrovni B2 dosiahli žiaci v časti gramatika a lexika, preto je potrebné venovať 

väčšiu pozornosť precvičovaniu v týchto oblastiach, 

- zvýšenú pozornosť venovať čítaniu a počúvaniu s porozumením, 

- diferencovať úlohy pre slabšie prospievajúcich žiakov, zamerať sa čiastkovo na tie, ktoré 

žiak nezvláda, v prípade potreby  poskytnúť doplňujúce materiály, kontrolovať a analyzovať 

domáce úlohy, 

- pri zvýšenej absencii žiakov na hodinách ANJ, KAJ vo 4. ročníku  zaviesť konzultácie, príp. 

komisionálne skúšky, aby si žiaci uvedomili zodpovednosť za vlastnú prácu a dôsledky 

absencie. 

 

 

            Vypracovala: PaedDr.Denisa Očovayová 

 

 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov 

predmety:  MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, SEM, SEB, SEC, SEF, SEN, CVB, CVF, PRG, CVC, 

CVM, IPV 

 predseda PK:  RNDr. Anna Uhríková 

 členovia PK:  PaedDr. Mária Bašistová, PaedDr. Ivan Kreškóczi, PaedDr. Martina Ragasová 

 

Činnosť členov PK: 
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- pracovali s nadanými žiakmi a podporovali ich pri riešení predmetových olympiád 

a predmetových súťaží (Matematická olympiáda, Olympiáda v informatike, Fyzikálna 

olympiáda, Biologická olympiáda, Družstvá prvej pomoci mladých, iBobor, Čo vieš 

o hviezdach, Astronomická olympiáda), 

- 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, 

- podporovali  darcovstvo krvi (Študentská kvapka krvi, Primátorská kvapka krvi, Valentínska 

kvapka krvi), 

- realizovali projekty: plánované rodičovstvo, ochorenia jednotlivých orgánových sústav 

človeka, ochutnávka žiakmi pripravených zdravých jedál, využitie matematiky v praxi, život 

v extrémnych podmienkach, živočíchy v službách človeka, chránené, invázne a jedovaté 

organizmy, hustomer, štatistika v každodennom živote, 

- v  informatike využívali e-learningové prostredie Moodle,  

- na hodinách informatiky a matematiky testovali žiakov s využitím hlasovacieho zariadenia, 

- pri tvorbe referátov, projektov a prezentácií  viedli žiakov k overovaniu si vyhľadaných 

informácií, ich následnému vhodnému spracovaniu s ohľadom na prijímateľa 

a k rešpektovaniu autorských práv, 

- využívali dostupný výukový software – napr. GeoGebra, multimediálne CD, 

- využívali  možnosti internetovej žiackej knižky informovať žiakov aj rodičov včas 

o plánovaných testoch a výsledkoch hodnotenia. 

 

Podujatia organizované predmetovou komisiou:  

- Ekotopfilm-envirofilm 

- Deň kostí a DNA  

- Deň vody 

- Deň Zeme 

- zber plastových vrchnákov 

- jesenný zber papiera 

- exkurzia - EMO Mochovce  

- exkurzia - Arborétum Tesárske Mlyňany 

- účasť na podujatí „Girl´s day“  - zamerané na uplatnenie žien v IT sektore 

- exkurzia v soľnej bani Wielicka 

- Sciene Talks (SPU Nitra) 

 

V školskom roku 2018/19 sme pokračovali v národnom projekte „IT Akadémia – vzdelávanie 

pre 21. storočie“ s cieľmi: 

- 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;  

- vyučovanie v súlade s najnovšími trendmi vyučovania prírodných a technických vied, 

matematiky a informatiky;  

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

vied;  

- vytvorenie partnerstiev a sietí okolitých škôl a IT firiem;  
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- zapájanie sa do popularizačných prednášok;  

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

analytické myslenie …); 

 

V rámci projektu sme realizovali: 

- zavedenie predmetu Informatika v prírodných vedách a matematike -  v 3. ročníku, 

- vzdelávacie podujatie „Code Week“ pre žiakov základných škôl, počas ktorého mohli 

preniknúť do základov programovania za pomoci našich žiakov, 

- prednášku o štúdiu informatiky na STU v Bratislave (bývalý absolvent školy), 

-   vyučujúci biológie, matematiky a fyziky sa zúčastnili aktualizačného vzdelávania učiteľov, 

- vyučujúci PaedDr. I. Kreškóczi  pokračoval  v overovaní metodík z matematiky 

vypracovaných  v rámci tohto projektu. 

 

Všetci členovia PK vo výchovno-vyučovacom procese žiakov viedli: 

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

získaných spoluprácou, k  uvedomeniu si osobnej zodpovednosti za výsledky celku, 

- k získavaniu 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, 

- k schopnosti prezentovať výsledky svojej práce s využitím IKT a použitím odborných pojmov, 

- k schopnosti logicky argumentovať, vecne diskutovať, prijať kritiku, obhájiť  či korigovať 

svoj názor, 

- k 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, 

- k pochopeniu, že  medzinárodná  spolupráca vedcov je príkladom efektívnej spolupráce ľudí 

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

- k pochopeniu historických a spoločenských súvislostí v prírodovednom bádaní, 

- k pochopeniu silnej vzájomnej previazanosti  prírodných a socioekonomických zložiek života, 

- k schopnosti uplatniť teoretické poznatky pri riešení  reálnych situácii z bežného  života, 

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

  Predmetová komisia prijala nasledovné opatrenia:  

- prehodnotiť tematické výchovno – vzdelávacie plány z matematiky a hľadať priestor pre 

dôsledné precvičenie úprav výrazov,  

- zadávať diferencované úlohy,  

- posilniť kontrolu priebežnej prípravy žiakov na vyučovanie,  

- zvýšiť informovanosť rodičov prostredníctvom internetovej žiackej knižky najmä v prvých 

ročníkoch oboch foriem štúdia, 

- spolupracovať s triednym  učiteľom pri riešení problémov s prospechom, 

- koordinovať s ostatnými PK zadávanie projektov žiakom s cieľom ich rovnomerného 

rozloženia počas roka, 

- uplatňovať metódy podporujúce samostatnosť a iniciatívnosť žiakov na vyučovaní aj 

v domácej príprave, 

- reálny experiment má silný motivačný účinok, preto ho treba na vyučovaní uplatňovať v čo 

najväčšej miere, 
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- vzájomnou hospitačnou činnosťou zintenzívniť výmenu skúseností členov PK s novými 

vyučovacími metódami, 

- vzdelávať sa vo využívaní rôznych metód práce so slabo prospievajúcimi žiakmi a metód 

zvyšujúcich motiváciu žiakov pre štúdium, 

- hľadať a predstaviť žiakom ľudí z praxe, ktorí sa venujú prírodným vedám a sú úspešní vďaka 

kvalitnému vzdelaniu. 

                                           Vypracovala:  RNDr. Anna Uhríková 

                             

 

7. 4.  Výchovný poradca a koordinátor prevencie  

Výchovná poradkyňa a koordinátorka prevencie spolupracovala s koordinátorkou profesijnej 

orientácie, s vedením školy, s triednymi učiteľmi i ďalšími pedagogickými pracovníkmi, a tiež 

s rodičmi, ktorí boli o činnosti výchovného poradcu informovaní na prvom plenárnom 

rodičovskom združení formou rozhlasovej relácie. 

Na základe plánu práce výchovnej poradkyne a koordinátorky prevencie si triedni učitelia 

zapracovali jednotlivé besedy a prednášky do svojich plánov práce triednych učiteľov. Jednotlivé 

prednášky, besedy a diskusie boli následne zorganizované podľa orientačného harmonogramu.  

 

Uskutočnené besedy, prednášky a diskusie: 

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

učiť 

 AIDS - čo o ňom viem 

 Obchodovanie s ľuďmi  

 Ako predchádzať nadváhe a obezite 

 Legálne drogy – alkohol, nikotín 

 Nelegálne drogy 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu  

 Kriminalita mládeže, záškoláctva, šikana 

 Nebezpečenstvá sociálnych sietí, kyberšikana 

 Zvládanie stresu v záťažových situáciách 

 

Projekty a súťaže: 

 Kampaň Červené stužky 

 Plagát a príbeh roka 2019 - zapojilo sa niekoľko žiakov, ktorí dosiahli popredné umiestnenia 

 Vieme, že ... 

 Nebuď otrok drog 

 

Rozhlasové relácie zrealizované  pri príležitosti určitých spomienkových udalostí a strategických 

sviatkov: 

 20.10.2018 – Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi 

 13.11.2018 – Európsky týždeň boja proti drogám 

 20.11.2018 -  Medzinárodný deň bez fajčenia 

 01.12.2018 – Svetový deň boja proti HIV/AIDS  

 31.05.2019 -  Svetový deň bez tabaku 
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 26.06.2019  - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ich nezákonnému obchodovaniu 

Protidrogová atmosféra bola vytváraná nástenkami jednotlivých predmetových komisií, ktoré 

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

času, varovanie pred užívaním legálnych a nelegálnych drog a nezákonným obchodovaním           

s nimi, varovanie pred obchodovaním s ľuďmi.  

 

Všetci žiaci sa zúčastnili kultúrno-vzdelávacieho programu vizuálnych kontrastov a hudby 

ZneužívaNIE, ktorý bol zameraný na nasledovné oblasti: 

- výchova k normálnemu slušnému bytiu, 

- zodpovednosť za svoje chovanie, 

- ovládanie negatívnych citových reakcií, 

- formovanie životných postojov. 
 

Výchovná poradkyňa  a koordinátorka prevencie: 

- pravidelne na samostatnej nástenke informovala o nevyhnutných telefonických kontaktoch, 

činnostiach, škodlivých následkoch užívania drog, varuje pred fatálnymi následkami 

neúmerného a dlhodobého užívania drog a podporuje negatívny postoj k drogám a kriminalite 

a upozorňuje na kyberšikanu, 

- 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. 

- poskytovala nové informácie z danej oblasti cez nástenku a pohovory, 

- študovala nové materiály, odbornú literatúru, otázky a problémy konzultovala s vedením školy 

a ďalšími pedagogickými pracovníkmi  i  s  Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie v Nitre, 

- absolvuje špecializačné vzdelávanie “Výchovný poradca ako dôležitý článok celoživotného 

poradenstva”, ktoré prebieha v  MPC Trenčín,  

- oboznámila rodičov s úlohami a postavením výchovnej poradkyne a koordinátorky prevencie 

na škole, 

- spolupracovala s rodičmi  pri riešení závažných problémov niektorých žiakov, 

- spolupracovala s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre,  s 
 Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Nitre  a s Občianskym združením Strom.   

 

                                                                                      Vypracovala: PaedDr. Martina Hegedűšová 

 7. 5.  Kariérna  poradkyňa  (koordinátorka profesijnej orientácie)  

 

V priebehu roka kariérna poradkyňa:  

 priebežne sledovala stav profesijnej orientácie žiakov, usmerňovala ich v súlade s ich 

schopnosťami a záujmami, ktoré prejavovali počas štúdia, 

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

prostredníctvom nástenného panelu, ktorý bol  priebežne obnovovaný a aktualizovaný podľa 

prichádzajúcich informačných materiálov o VŠ, 

 informovala  žiakov  III.A, IV.A, IV.B  o možnostiach ďalšieho štúdia aj individuálnymi 

pohovormi so žiakmi a rodičmi, 
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 zorganizovala tematickú exkurzie GAUDEAMUS (28. 09. 2018 v Nitre) a  AKADÉMIA 

vzdelávania VAPAC (10.10.2018 v Bratislave) – veľtrhy slovenských a zahraničných 

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

A, IV.A a IV.B), 

 zabezpečila distribúciu informačných brožúr:  „Prúvodce pomaturitním vzdelaním“, „NSZ-jak 

na VŠ“, 

 informovala žiakov na triednických hodinách o možnostiach štúdia na VŠ a ako vyplňovať  

prihlášky na VŠ, 

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

skončení školy, 

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

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

uskutočnia a žiaci sa mohli zúčastniť  na dňoch otvorených dverí jednotlivých univerzít podľa 

ich individuálneho záujmu. 

 zorganizovala  prezentácie a besedy:  

 individuálne konzultácie, poradenstvo – prihlášky na VŠ 

 profesijné poradenstvo - inštruktáž k vypĺňaniu tlačiva „Prihláška na vysokoškolské  

štúdium“ SR/ČR 

 Centrum pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie v Nitre - (osobnostný a IQ test, 

individuálne vyhodnotenie a poradenstvo pre žiakov) - pri usmerňovaní profesijnej 

orientácie a poradenskej činnosti pre žiakov (III.A) so psychologičkou p. Majerčíkovou 

  beseda o štúdiu medicíny na MU v Brne s Agnes Gabúľovou (lektorka MUDRstart 

a projektová manažérka Letní školy)  

   analyzovala počty absolventov úspešne prijatých na VŠ – v šk. roku 2018/2019 (na   začiatku 

školského roka – september 2018), 

 analyzovala počty prihlásených (počet podaných prihlášok žiakov IV.A, IV.B  na VŠ na šk. 

rok 2019/2020 (na konci šk. roka – jún 2019). 

 

                                                                                         Vypracovala: PaedDr. Martina Ragasová  

 

7. 6.  Žiacka školská rada  

 

V školskom roku 2018/2019  pôsobila na Gymnáziu vo Vrábľoch Žiacka školská rada (ŽŠR). 

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

zastupovala ich záujmy aj vo vzťahu k riaditeľovi a 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 IV. ročníka, a po jeho 

ukončení štúdia sa stala členkou rady školy Paula Balta, žiačka II. ročníka bilingválneho štúdia. 

Členovia zorganizovali dvakrát voľby do ŽŠR a niekoľko podujatí, ktoré spestrili školský život, 

mali podporovať mimoškolskú činnosť žiakov a  vytváranie priateľskej klímy na škole.  

Členmi žiackej rady boli žiaci, ktorých si v októbri a potom v máji zvolili žiaci školy. Členovia 

ŽŠR sa stretávali na zasadnutiach, na ktorých riešili aktuálne problémy, prerokovali a odsúhlasili 
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školský poriadok a zároveň organizačne pripravovali plánované podujatia. Koordinátorkou ŽŠR z 

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

všetkých zasadnutí ŽŠR.  

Na začiatku školského roka si žiaci v každej triede zvolili svojho zástupcu do ŽŠR (osem tried – 

t. j. osem členov ŽŠR). Členovia si spomedzi seba zvolili  predsedníčku ŽŠR – Danielu 

Kmeťovú, žiačku II. D triedy, ale keďže sa vzdala svojho mandátu aj postu, boli uskutočnené v 

máji nové voľby a v nich bol za predsedu zvolený Viliam Péli, žiak III. A. Členovia ŽŠR mali na 

webovej stránke školy svoj priestor a v škole mali nástenku. Na oboch informovali 

o pripravovaných aj uskutočnených podujatiach.  

Členovia ŽŠR ( do mája 2019 mala 8 členov): 

Meno a priezvisko zástupcu triedy Trieda 

Ivan Totkovič I.A 

Bibiana Halásová I.D  

Veronika Baňasová           II.A 

Daniela Kmeťová            II.D 

Simon Solár III.A 

Veronika Repáňová         III.D 

Milan Jašo  IV.A 

Michaela Očovayová  IV.B 
 

Funkcie členov ŽŠR: 

Predsedníčka žiackej školskej rady:   Daniela Kmeťová 

Podpredsedníčka a tajomníčka žiackej školskej rady:   Veronika Repáňová 

 

Pred druhými voľbami bol zmenený štatút ŽŠR a voľby prebehli tak, že z každej triedy   mohli 

mať záujem o post v ŽŠR minimálne jeden a maximálne traja žiaci. Uskutočnili sa celoškolské 

voľby, v ktorých si z nominovaných žiakov zvolili žiaci školy sedem zástupcov do ŽŠR. Na 

zasadnutí si členovia ŽŠR zvolili nového predsedu Viliama Péliho, podpredsedu Samuela Sakáča 

a tiež si spomedzi seba zvolili zástupkyňu do rady školy Paulu Baltu. 

 

Členovia ŽŠR ( po voľbách v máji 7 členov) 

 

Meno a priezvisko zástupcu triedy Trieda 

Ivan Totkovič I.A 

Ema Vozafová I. A 

Veronika Baňasová           II.A 

Samuel Sakáč II.A 

Paula Balta II. D 

Viliam Péli              III. A 

Veronika Repáňová         III.D 

Funkcie členov ŽŠR: 

Predseda žiackej školskej rady:   Viliam Péli 

Podpredseda a tajomník žiackej školskej rady: Samuel Sakáč 
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Členovia  ŽŠR  zorganizovali zaujímavé podujatia: Mikuláš - mikulášske rozdávanie darčekov, 

súťaž vo vianočnom aranžovaní, Adventný kalendár - každý deň sa odkryl jeden list a nejaká 

trieda dostala darček, Vianočná akadémia s kultúrnymi vystúpeniami žiakov, Valentínsky deň, 

Noc v škole – Gymplácka obloha.  

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

medzi spolužiakmi záujem.   

 

                                                                                             Vypracovala: PhDr. Monika Bogyóová 

  

b) Údaje o počte žiakov školy 
 

 

Študijný odbor 

 

Ročník 
    

Počet tried 

Počet žiakov   

k 15. 09. 2018 k 31. 08. 2019 

7902 J  

gymnázium  

 

1. 1 20 20 

2. 1 22 22 

3. 1 25 25 

4. 2 50 50 

spolu 5 117 117 

7902 J 74  

gymnázium 

 – bilingválne štúdium  

1. 1 14 14 

2. 1 16 16 

3. 1 12 12 

spolu 3 42 42 

Celkový počet za školu 8 159 159 

 

 

c) Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020  

Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka študijného odboru  

7902 J gymnázium (4-ročné štúdium)  

Pre školský rok 2019/2020 NSK ako zriaďovateľ školy stanovil VZN NSK počet tried prvého 

ročníka pre 4 – ročné štúdium – 1 triedu s maximálnym počtom žiakov 18.  

Do prijímacieho konania v I. kole (13. a  16.5.2019) sa  prihlásilo spolu 42 uchádzačov. 

Z celkového počtu 42 boli 5 žiaci, ktorí splnili kritériá na prijatie bez vykonania písomných 

prijímacích skúšok, ani jeden žiak sa nezapísal na štúdium ku dňu konania prijímacích skúšok. 37 

žiakov bolo pozvaných na prijímacie skúšky, z toho 35 žiakov vykonalo prijímacie skúšky 

úšpešne v dvoch termínoch. Dve žiačky sa na prijímacie skúšky nedostavili.  Všetci žiaci 

vykonali prijímacie skúšky úspešne. Zapísalo sa 18 žiakov.   

 

d) Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020  

Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka študijného odboru  

7902 J 74 gymnázium -  bilingválne štúdium (5-ročné štúdium)  
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Pre školský rok 2019/2020 NSK ako zriaďovateľ školy stanovil VZN NSK počet tried prvého 

ročníka pre bilingválne štúdium – 1 triedu s maximálnym počtom žiakov 17.  

Dňa 10. apríla 2019 vykonalo 9 žiakov úspešne prijímacie skúšky a jedna žiačka požiadala 

o vykonanie PS v náhradnom termíne z dôvodu pobytu v zahraničí.  

Nakoľko do triedy bilingválneho štúdia bolo možné ešte prijať  žiakov, 18. júna 2019 sa konali 

prijímacie skúšky aj v ďalšom termíne.  Do prijímacieho konania  sa prihlásilo 5 uchádzačov, 

všetci sa zúčastnili prijímacích skúšok. 3 žiaci vykonali prijímacie skúšky úspešne. Dvaja žiaci 

boli v prijímacích skúškach neúspešní a nemohli byť na štúdium prijatí.  

Celkovo sa na štúdium zapísalo  sedem žiakov. Vzhľadom na nízky počet zapísaných žiakov 

trieda študijného odboru 7902 J 74 gymnázium -  bilingválne štúdium nebola otvorená.  

Údaje o počte prijímaných žiakov do oboch študijných odborov: 

 

  
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 
1. Študijný 

prospech 

žiakov 

1. 1. Priemerný 

prospech školy je 1,68 (tab. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
42 35 35 35 5 18 

7902  J 74  

gymnázium –

bilingválne 

štúdium 

15 15 13 13 0 0 

Školský rok 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Priemerný študijný prospech  1,83 1,67 1,7 1,68 

Počet neprospievajúcich žiakov  

k 31. 8. 2018 
2 1 0 2 
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Prehľad prospechu podľa študijného odboru (tab.2): 

 

Študijný odbor 2018/2019 

7902 J gymnázium (4 – ročné) 1,75 

7902 J 74 gymnázium - bilingválne   štúdiu ((5– ročné) 1,42 

 

 

Študijný prospech žiakov z pohľadu celkového  prospechu  (tab.3): 

 

28,21

38,46

32,31

1,02

36,57 36,57

26,29

0,57

41,21

31,87

26,92

0

41,50

32,10

23,90

1,25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Prospel s
vyznamenaním

Prospel veľmi
dobre

Prospel Neprospel

Prospech žiakov z pohľadu celkového prospechu
v škol. roku 2015/16 až 2018/19 v %

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

 

 

Celkový študijný prospech 

Počet žiakov v % 

2015/16 2016/17 2017/218 2018/19 

Prospel s vyznamenaním 28,21 36,57 41,21 41,5 

Prospel veľmi dobre 38,46 36,57 31,87 32,1 

Prospel 32,31 26,29 26,92 23,9 

Neprospel 1,02 0,57 0 1,25 
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V školskom roku 2018/19 počet žiakov s celkovým prospechom – prospel s vyznamenaním a 

prospel veľmi dobre je porovnateľný s predchádzajúcim školským rokom, znížil sa počet žiakov 

s celkovým prospechom – prospel (o 3,02 %) oproti predchádzajúcemu školskému roku. 

V záverečnej klasifikácii v II. polroku školského roka dvaja žiaci  neprospeli.         
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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 

I.A 1,59 1,65 1,65  1,5 2,17 2,2 1,35 1,8 1,65 1,4 1,25 2,35  1 1 1,05 

II.A 1,58 2,05 1,57 2 1,82 1,76 1,24 1,9 1,71 1,43 1,43 1,86  1 1 1,1 

III.A 1,82 2 2 2,14 2,18 2,36 1,36 2,12 1,64 2,12 1,6 2,16 1,84   1,08 

IV.A 1,99 2,58 2,08  2,08        1,58   1,04 

IV.B 1,79 2,38 1,77 1,77         1,69   1,14 

 

 

  
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      

IV.A 2,33 1,58 2,25 1 2 2,13 2,63 2,09 2,18 2,46 2,38 1,75 1 1,67 2 1,71 

IV.B 1,88 1,5 1,5 1,2 2 1 2,3 2,29 2,57 2,5 2,44 1,4 1 1,78 1 1,6 

Trieda 
 

Priemer. 
prospech 

 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium - Povinné všeobecnovzdelávacie predmety 

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

I.D 1,41 1,62 1,69 1,46   1,69 1,69 1       1 1,29 1 

II.D 1,53 1,81 1,5 1,38 1,44  1,63 2,31 1,38 1,88 1,69 1,25 1,63 1,38  1 1 1,08 

III.D 1,33 1,75 1,5 1,42 1 1 1,5 1,33 1 1,58 1,67 1,58 1,25 1,25 1,08   1 
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2. Dochádzka žiakov   
 

Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka za školský rok 2018/19 bol  129,09, o niečo je 

nižší  v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom  (tab. 4).  

Najnižšiu absenciu mali žiaci I.D triedy bilingválneho štúdia (tab. 5). Najvyššiu absenciu  

mali žiaci II.D a III.D triedy 5-ročného 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. 4:  Prehľad dochádzky žiakov – porovnanie s predchádzajúcimi rokmi 
 

Školský rok 

2
0
1
5
/1

6
 

2
0
1
6
/1

7
 

2
0
1
7
/1

8
 

2
0
1
8
/1

9
 

Priemerný počet  

vymeškaných hodín na žiaka 
126,16 119,76 129,59 129,09 

Neospravedlnená 

absencia 

Počet hodín 

spolu 
48 115 130 59 

Priemerný počet 

hodín na žiaka 
0,25 0,66 0,72 0,37 
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Tab. 5:  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 1169 1285 0     0 58,45 64,25   122,7 

II.A      1346     1408 0     0 64,10 67,05 131,15 

III.A     1219     1862 24     17 48,76 74,48 123,24 

IV.A 1982 1234 6    12 82,58 51,42 134 

IV.B 1632 1200 0 0 62,77 46,15 108,92 

7902 J 74 

gymnázium 

- bilingválne   

štúdium 

(5– ročné) 

I.D 657 620 0 0 50,54 47,69 98,23 

II.D 1090 1521 0 0 68,13 95,06 163,19 

III.D 923 1119 0 0 76,92 93,25 170,17 

Spolu 8 10018 10249 30 29 63,81 65,28 129,09 
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3. Hodnotenie správania žiakov a výchovné opatrenia 

 

Pochvaly  

V  školskom roku 2018/2019 bolo udelených 65 pochvál od triednych učiteľov a 26 pochvál 

od  riaditeľky školy (tab. 6) - za výborný 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  Samuel Buranský   bol vyhlásený za Lídra školy - za výborný prospech,  za vzornú 

reprezentáciu školy v celoslovenskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach a  Astronomickej 

olympiády – postup do medzinárodného kola a  v súťaži i-Bobor.  Toto ocenenie mu  bolo 

udelené  primátorom  mesta Vráble – Ing. Tiborom Tóthom. 
 
 

Tab. 6   Prehľad udelených pochvál  v II. polroku školského  roka 2018/2019 

 

 

Dĺžka štúdia  

 

 

Trieda 

 

Pochvaly 

od triedneho  učiteľa 

Pochvaly 

od riaditeľky  školy 

7902 J 

gymnázium 

(4 – ročné) 

 

I.A 3 5 

II.A 5 1 

III.A 7 4 

IV.A 13 3 

IV.B 14 7 

7902 J 74 

gymnázium 

- bilingválne   

štúdium 

(5– ročné) 

I.D 4 1 

II.D 14 2 

III.D 5 3 

 Spolu 65 26 

 

 

Pokarhania  

 

V školskom roku 2018/2019 boli za  porušenie školského poriadku a  neospravedlnenú 

absencia na vyučovaní udelené výchovné opatrenia: 

- pokarhanie od riaditeľky školy – III.A – 1 pokarhanie v I. polroku, IV. A – 5 

pokarhaní v I. polroku 

- podmienečné vylúčenie zo štúdia – III.A – 1 podmienečné vylúčenie v II. polroku 
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4.  Maturitné skúšky – externá a interná časť 

 
V školskom roku 2018/2019 maturovalo v študijnom odbore 7902 J gymnázium (4-ročné 

štúdium) spolu 50  žiakov, z toho:  

- 24 žiakov IV. A triedy  (tried. uč. RNDr. Anna Uhríková)  

- 26 žiakov IV.B triedy (tried. uč. PaedDr. Martina Hegedúšová) 

 

Ústnej formy  internej časti  MS sa zúčastnilo 50 žiakov. Žiaci maturovali s  priemerným 

prospechom  1,56  (tab. 7). 

Tab. 7:   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 50 57,23 64,3 63,4 84,90 1,58 

BIO 17     2,24 

DEJ 18     1,78 

FYZ 12     1,58 

GEG 2     2,00 

CHE 10     1,60 

INF 7     1,57 

MAT 14 45 60,7 57,0  1,71 

OBN 21     1,57 

F    2RJ – B1 2     1,50 

SJL 50 60,94 49,9 61,7 80,64 1,60 
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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 

PhDr. Monika Bogyóová   

7902 J 74 gymnázium 

–  bilingválne 

štúdium 

UP č. 10/2017 

II.D  

PaedDr. Zuzana Kreškócziová 

Baráthová   

7902 J 74 gymnázium 

–  bilingválne 

štúdium 

UP č. 10/2017 

III.D  

PaedDr. Denisa Očovayová 

7902 J 74 gymnázium 

–  bilingválne 

štúdium 

UP č.8/2016-I.  

I.A 

PaedDr. Boris Ragas 

7902 J gymnázium UP č. 9/2017  

s rozšíreným vyučovaním 

anglického jazyka a informatiky  

II.A 

PhDr. Ivana Hudaszek                    

Semjanová 

7902 J gymnázium UP č. 9/2017  

s rozšíreným vyučovaním 

anglického jazyka a informatiky 

III.A 

PaedDr.Mária  Bašistová 

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

s posilneným jazykovým 

vzdelávaním a individuálnou 

profiláciou zamerania vo 4. 

ročníku štúdia 

IV.A 

PaedDr. Martina  Hegedűšová 

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

s posilneným jazykovým 

vzdelávaním a individuálnou 

profiláciou zamerania vo 4. 

ročníku štúdia 

IV.B 

RNDr. Anna Uhríková .  

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

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. 2019 
 

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 2018/2019 bolo odborne, t.j. plne kvalifikovanými učiteľmi, odučených 

99,29 % vyučovacích hodín. Neodborne bol vyučovaný predmet  etická výchova – 2 

hodiny týždenne. 

 

.  

3.   Zoznam učiteľov a ich aprobácia 
 

Por. 

č. 

Priezvisko a meno, titul Aprobácia 

1. Bašistová Mária, PaedDr.  MAT, BIO 

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

3. Bogyóová Monika, PhDr. SJL, DEJ 

4. Haller Patrik, PaedDr. TŠV, NBV 

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

6. Hegedűšová Martina, PaedDr. ANJ, PSY 

7. Hudaszek Semjanová Ivana, PhDr. SJL, OBN 

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

9. Kreškócziová  Baráthová Zuzana, PaedDr. ANJ, SJL 

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

11. Očovayová Denisa, PaedDr.  NEJ, RUJ  

12. Alla Pakhritsina, CSc. RUJ 

13. Ragas Boris, PaedDr. TŠV, GEG 

14. Ragasová Martina, PaedDr.  BIO, CHE  

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 sme vytvárali  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  1  1  

Aktualizačné  7 7   

Individuálne vzdelávanie  12 12   
 

    

Tab. 2: Prehľad uskutočnených školení a vzdelávaní 
   

Názov vzdelávania Druh 

vzdelávania  

Poskytovateľ 

 

Školiaca sa osoba 

Testovanie ECDL individuálne CVTI-IT 

akadémia  

PaedDr. M. Bašistová 

RNDr.A.Uhríková 

Práca s údajmi v prostredí 

Microsoft Excel  

aktualizačné Softimex  

Academy, 

s.r.o. Lubeník 

PaedDr.M.Hegedúšová   

RNDr.A.Uhríková  

 

Dáta a ich prezentácia  aktualizačné UKF Nitra  PaedDr.I.Kreškóczi 

Informatika v prírodných 

vedách a matematike  

inovačné CVTI-IT 

akadémia  

 

PaedDr.I.Kreškóczi  

Výučba biológie na SŠ so 

zameraním na rozvoj 

digitálnej a vedeckej 

gramotnosti  

aktualizačné CVTI-IT 

akadémia 

 

PaedDr. M. Bašistová  

Výučba  matematiky na SŠ 

so zameraním na rozvoj 

digitálnej a vedeckej 

gramotnosti  

aktualizačné CVTI-IT 

akadémia 

 

PaedDr. M. Bašistová  

RNDr.A.Uhríková 

Výučba fyziky na SŠ so 

zameraním na rozvoj 

digitálnej a vedeckej 

gramotnosti 

aktualizačné CVTI-IT 

akadémia 

 

RNDr.A.Uhríková 

Regionálne stretnutie 

učiteľov fyziky  

individuálne Projekt 

Heuréka  

RNDr.A.Uhríková 

Možnosti zvýšenia efektívnosti 

riešenia násilia páchaného na 

deťoch v školskom prostredí  

pracovné 

stretnutie  

ÚPSVR Nitra  PaedDr.E.Matušková  
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Podpora ochrany detí pred 

násilím  
pracovné 

stretnutie  

ÚPSVR Nitra  PaedDr.M.Hegedúšová   

Výchovný poradca ako 

dôležitý článok 

celoživotného poradenstva  

špecializačné MPC Trenčín.   PaedDr.M.Hegedúšová   

ScrumImpulz 2019 

medzinárodná konferencia 

Individuálne  PaedDr.M.Bašistová  

PhDr.M.Bogyóová 

PhDr.I.Hudaszek 

Semjanová  

PaedDr.B.Havettová 

PaedDr.E.Matušková 
Zručnosti do neznámej 

budúcnosti – „Nepripravujeme 
absolventov pre svet v ktorom 

žijeme, ale pre svet, ktorý 

príde“ - konferencia 

Individuálne ZPS PaedDr.B.Havettová 

PaedDr.E.Matušková 

 

Pracovný seminár k predmetu 

Vybrané kapitoly ruskej kultúry 

(jún, júl, august 2019) 

Individuálne ARS PaedDr.B.Havettová 

PaedDr.E.Matušková 

 

 

 

 

h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

1. Školské podujatia a projekty 

 

V školskom roku 2018/2019 sme na škole organizovali nasledovné  podujatia:  

September 2018 

 26.09.2018 – Európsky deň jazykov - ANJ, NEJ, RUJ  

 27.09.2018 - Gaudeamus – veľtrh VŠ, Agrokomplex  Nitra 

 30.09.- 05.10.2018 – Exkurzia Londýn     

 

Október 2018 

 02.10.2018 – Študentská kvapka krvi - dobrovoľné darovanie krvi 

 04.10., 09.10. 2018 – Účelové cvičenie  

 10.10.2018 – AKADÉMIA,VAPAC – Bratislava, veľtrh VŠ – 4.roč.  

 11.10.2018 -  Seminár pre učiteľov občianskej náuky SŠ v NSK  a workshop pre žiakov                                                         

a workshop pre žiakov   

 12.10.2018 – I.ročník školskej olympiády ZŠ a SŠ  

 15.-19.10.2018 – Európsky týždeň programovania – EU Code Week pre žiakov ZŠ  

 23.-26.10.2018 – Poznávací pobyt v Moskve  

 24.10.2018 – JUNIOR FESTIVAL (EKOTOPFILM) – Mochovce  

 29.10.2018 -  Recitačná súťaž Viliama Záborského  

                                                                   

 November 2018 

 06.11.2018 - Návšteva podujatia organizovaného FPV UKF v rámci Týždňa vedy 

a techniky   
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 07.11.2018 -  Exkurzia Arborétum Mlyňany 

 08.11.2018 -  Beseda s bieloruskými spisovateľmi – A.Žvalevskij a J.Pasternaková 

 09.11.2018 -  Návšteva divadelného predstavenia  Pygmalion v ANJ, Bratislava 

 09.11.2018 -  Návšteva knižného veľtrhu - Bibliotéka,  Bratislava 

 13.11.2018 -  Školské kolo iBobor  

 13.11.2018  - Volejbalový turnaj                                                                           

 14.11.2018 -  Otvorená hodina ruskej kultúry a ruského jazyka - Lipecká technická 

univerzita 

 14.11.2018 -  Digitálna škola – online informatická súťaž  

 15.11.2018 -  Školské kolo iBobor  

 15.11.2018 -  Imatrikulácie pre prvákov  

 20.11.2018 -  Beseda so spisovateľom Danielom Mailingom  

 20.- 21.11.2018 - Školské kolo OL ANJ   

 29.11.2018 - Deň otvorených dverí  pre žiakov ZŠ      

 30.11.2018 - Angličtinár roka - Best in English - celoslovenská súťaž 

 30.11.2018 - Červené stužky                                                                              

 

December 2018 

 03.12.2018 – Školské kolo - Olympiáda ľudských práv  

 04.12.2018 – Školské kolo - Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

 04.12.2018 – Prezentácia Voronežskej univerzity -  beseda o štúdiu v RF  

 05.12.2018 – Besedy pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV/AIDS 

 6.12.2018  –  Festival ruských filmov  

 10.12.2018 -  Školské kolo - Olympiáda z ruského  jazyka 

 11.12.2018 -  Školské kolo – Matematická olympiáda  

 12.12.2018 - Vianočné aranžovanie 

 14.12.2018 - Vianočné trhy 

 17.12.2018 – Workshop – slovensko-ruský UKF Nitra – Petrohradská univerzita  

 21.12.2018 - Vianočná akadémia 

 

Január 2019 

 15.01.2019 - Krajské kolo Matematickej olympiády 

 15.01.2019 - Návšteva štátnej tajomníčky Oľgy  Nachtmannovej  a generálneho riaditeľa 

sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy,  

     výskumu a športu SR Mareka Moška - bededa so žiakmi o štúdiu v RF       

 16.01.2019 - Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku  

 22.01.2019 – Krajské kolo Olympiády v Informatike  

 

Február 2019 

 04.02.2019 -  Valentínska kvapka krvi – dobrovoľné darovanie krvi 

 06. – 08.02.2019 -  Lyžiarsky kurz I.A, I.D  

 07.02.2019 -  Krajské kolo Olympiády ľudských práv   

 08.02.2019 – Biologická olympiáda – školské kolo  

 12.02.2019 – Návšteva výstavy na Bratislavskom hrade – Zlatý vek Peterhofu  

 12.02.2019 -  Olympiáda zo SJL - krajské kolo 

 13.02.2019 -   Krajské  kolo Olympiády v anglickom jazyku  

 14.02.2019 – Biologická olympiáda – školské kolo  
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 15.02.2019 – Deň otvorených dverí - Deň ruskej kultúry – Maslenica 2019  

 20.02.2019 – Krajské kolo súťaže Ruské slovo  

 

Marec 2019 

 04.03.2019 – Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 

 05.03.2019 – Deň knižníc - návšteva Mestskej knižnice vo Vrábľoch   

 08.03.2019 – Vansovej Lomnička – súťaž  

 11.03.2019 – Krajské kolo súťaže – Čo vieš o hviezdach? 

 21.03.2019 – Krajské kolo Dejepisnej olympiády  

 21.03.2019 – Biblická olympiáda – dekanátne kolo 

 22.03.2019 - Návšteva divadelného predstavenia  Rómeo a Júlia  v ANJ, Bratislava 

 27.03.2019 - Krajské kolo Biologickej olympiády  

 27.03.2019 – Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií 

 29.03.2019 – Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 

Apríl 2018 

 02.04.2019 – Projekt: Ruský jazyk pre všetkých  

 10.04.2019 – Krajské kolo Biblickej olympiády  

 10.-12.04.2019 – Celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv 

 12.04.2019 -  Mladý Európan – súťaž  

 12.-13.04.2019 – Štúrovo pero  

 16.-17.04.2019 - Celoslovenské kolo Olympiády v ruskom jazyku 

 24.04.2019 – Deň Zeme 

 25.04.2019 – Girl´s Day   

 26.04.2019 – Súťaž družstiev prvej pomoci  

        

Máj 2019 

 03.05.2019 – Exkurzia JE Mochovce   

 15. – 17.5.2019 – Dejepisno-geografická exkurzia do Osvienčimu  

 

Jún 2019 

 05.06. 2019 – Beseda so spisovateľkou p. Irenou Brežnou  

 07.06.2019 – literárne popoludnie  v RUJ –  „Láska v ruskej literatúre“  

 21.06.2019 - „Primátorská kvapka krvi“ - dobrovoľné darovanie krvi 

 18.06.2019 – dejepisná vychádzka po Vrábľoch  

 25. – 27.6.2019 - Exkurzia – Praha 

 24. – 26.6.2019 - Exkurzia – Hodruša – Hámre 

 21.6.2019  -  Noc v škole alebo Gymplácka obloha  
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2.  Výchovno-vzdelávacie exkurzie a rôzne podujatia  
 

     Počas školského roka sme organizovali nasledovné podujatia, vzdelávacie exkurzie                                                                                                                                                              

a školské výlety so žiakmi:  

 

Dátum Podujatie Účastníci 

27.09.2018  
Gaudeamus – veľtrh VŠ, Agrokomplex  Nitra  

 
III.A 

30.09.- 05.10. 2018 
Exkurzia Bruggy, Londýn, Windsor    

 
výber žiakov 

10.10.2018 

 
Akadémia, VAPAC – veľtrh VŠ, Bratislava 

IV.A, IV.B  

 

23. – 26.10. 2018  

 
Spoznaj Rusko - literárna exkurzia, Moskva  III.D, II.D  

07.11.2018 
Exkurzia  - Arborétum Mlyňany 

 
 

09.11.2018  
Návšteva knižného veľtrhu - Bibliotéka, 

 Bratislava 

I.D,II.D, III.D 

+ výber žiakov  

05. – 09.02. 2019  LVVK – SKI Drozdovo I.A, I.D  

12.02.2019  
Exkurzia – BA, Bratislavský hrad -  „Zlatý 

vek Peterhofu - Od Petra I. po Katarínu II.“ 

I.D, II.D, III.D 

+ výber žiakov  

22. 03. 2019 

 
Exkurzia – Múzeum holokaustu v Seredi 

II.A + výber 

tried 

03.05.2019 Exkurzia  EMO Mochovce  III.A 

15. – 17.05. 2019 
Exkurzia - Oswienčim, Krakov, Wielička  

(Poľsko) 
III.A        

25. – 27.6. 2019  
Exkurzia  Praha - Karlštejn 

 
II.A, III.A  

24. – 26.6. 2019  Exkurzia – Hodruša – Hámre   III.D  

15.07.- 07.08. 2019  Jazykový vzdelávací program vo Voroneži  I.D 

  

 

 

 

 

 

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 – tabuľka úspešnosti žiakov v súťažiach a olympiádach).  K najvýraznejším 

úspechom patrí: 
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Názov súťaže 

Umiestnenie 

Meno žiaka celoslovenské 

kolo 

krajské kolo 

Olympiáda v ruskom 

jazyku 3.miesto 
1.miesto Daniela Duncová (III.D) 

Olympiáda v ruskom 

jazyku 

nezúčastnila sa  1.miesto Paula Baltu (II.D) 

Olympiáda v anglickom  

jazyku 

 2.miesto  Adam Kramár (IV.A) 

Plagát a príbeh roka 2019 

– Plagát roka 2019 

 1.miesto Hana Bogyóová (III.D) 

Plagát a príbeh roka 2019 

–  Príbeh roka  2019 

 3.miesto Natália Polyáková  (I.D) 

Čo vieš o hviezdach 4.miesto 1. miesto Samuel Buranský (III.A) 

Astronomická olympiáda 5.miesto  Samuel Buranský (III.A) 

Olympiáda v INF   3. miesto Jozef Komáromy  (I.A) 

Štúrovo pero 1.miesto   školský časopis Ťahák 

Simon Solár, Viliam Péli, 

Tomáš Petruš (III.A) 

Angličtinár roka (Best in 

English) 

28. miesto  Adam Kramár (IV.A) 

 

 

 

 

4.  Záujmová  mimoškolská  činnosť  
 

V školskom roku 2018/2019 žiaci pracovali v  záujmových krúžkoch :    

 

Krúžok ruského jazyka  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 2018/2019 sa naša škola zapojila do nasledovných  medzinárodných a 

celoslovenských projektov: 

 Vzdelávací projekt „Ruský jazyk ako prostriedok štúdia dejín a kultúry stredného 

Ruska“ vo Voroneži (Ruská Federácia), trojtýždňový jazykový vzdelávací program  

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, múzeá, 

množstvo pamätihodností a  prírodné rezervácie. Precvičili si a zdokonalili sa v ruskom 

jazyku a získali nové komunikatívne zručnosti, ktoré využijú v ďalšom štúdiu.  

 Kultúrno – vzdelávací  projekt „Spoznaj Rusko“ -  literárna exkurzia - Moskva, ktorý 

organizovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo 

kultúry Ruskej federácie. 23 žiakov druhého a tretieho ročníka  bilingválneho štúdia sa 

zúčastnilo exkurzie, ktorá  bola zameraná na ruskú literatúru a ruských spisovateľov, 

ktorí žili a pôsobili v Moskve. Žiaci spoznávali pamätihodnosti Moskvy.  

 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 tohto projektu sme zapojili 

22 žiakov našej školy.   

 Záložka do knihy spája slovenské školy –  7. ročník celoslovenského projektu pre 

stredné školy – celoslovenský projekt, do ktorého sa naše gymnázium zapojilo už siedmy 

raz. Jeho hlavným cieľom je podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, 

ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému a tiež nadviazanie 

kontaktov medzi slovenskými strednými školami. V tomto školskom roku sa našou 

partnerskou školou, s ktorou si navzájom vymeníme vyrobené záložky, stalo Gymnázium 

sv. Moniky v Prešove. Veríme, že záložky na tému: Milan Rastislav Štefánik alebo iné 

významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov, sa nám vydarili a potešia 

prešovských gymnazistov. 

 Deň ruskej kultúry – Maslenica -  žiacka prezentácia a propagácia ruského jazyka a  

ruskej kultúry prostredníctvom tohto staroruského sviatku alebo fašiangov. Žiaci 

bilingválneho štúdia pripravili pre žiakov základných škôl, ktorí prišli na Deň otvorených 

dverí divadelné predstavenie v ruskom jazyku „Золушка (Popoluška) из Королевства  

Врабле“.  

 

 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 pripravili žiaci I.D spolu s vyučujúcimi RUJ 

literárne popoludnie pre rodičov  a  príbuzných. Tentoraz sa nieslo v duchu témy LÁSKA 

v ruskej literatúre. Pripravený literárno - hudobný program sa stretol s veľmi pozitívnym 

ohlasom u pozvaných hostí. 

 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,  vyzbierali 37,87  €, 

- Ligu proti rakovine (Deň narcisov), zbierka na priamu pomoc onkologickým 

pacientom a ich rodinám a tiež na podporu aktivít v oblasti prevencie a informovanosti 

verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam, vyzbierali 669,08 €,  

- Spoločnosť priateľov detí z detských domovov  v zbierke Úsmev ako dar. 
 

 Teoretické vedomosti z oblasti environmentálnej výchovy získavali žiaci v rámci 

jednotlivých učebných predmetov. Praktické budovanie environmentálneho povedomia 

bolo najmä súčasťou mimovyučovacieho procesu. V tomto školskom roku  sa  

uskutočnili tieto aktivity: 

-   Zber papiera –  nabádali  žiakov a motivovali  ich pre separovaný zber papiera 

priamo v triedach,   

-  Deň vody – žiaci vytvorili tematickú nástenku, ktorá všetkým pripomínala, že 

prítomnosť čistej pitnej vody nie je samozrejmosť, a preto by sme ňou nemali plytvať,  

-    Deň Zeme – pri príležitosti Svetového Dňa Zeme vo vestibule školy vytvorili výstavu 

žiackych projektov s tematikou ochrany prírody. Zároveň sa žiaci z krátkej rozhlasovej 

relácie dozvedeli, aké dôvody viedli k vyhláseniu Dňa Zeme a prečo je dôležité našu 

Zem chrániť,  

-  Zber plastových vrchnáčikov – zberom plastových vrchnáčikov sme sa snažili 

pomôcť rodine chlapca trpiaceho detskou mozgovou obrnou.  

 

 

j)  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI 
 

     V školskom roku 2018/2019 bola Štátnou školskou inšpekciou - ŠIC v Nitre vykonaná   

tematická inšpekcia s predmetom „Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti 

prírodovednej gramotnosti – testovanie žiakov končiacich ročníkov gymnázia“.  

Dosiahnutá úroveň žiakov testovanej triedy 4. ročníka gymnázia 57,89 % bola v porovnaní 

s dosiahnutým národným priemerom žiakov v teste 62,10 % horšia o 4,21% a s dosiahnutým 

priemerom žiakov v teste v testovaných školách v kraji 66,40 % horšia o 8,51 %.  

 

 

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 

2018/19  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 počitačom a fotokopírkou, 5 učiteľských kabinetov, miestnosť 

výchovného poradcu. 
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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. 

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.  

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  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 e-Beam s bielou keramickou tabuľou. 

Odborná učebňa  spoločenskovedných predmetov je vybavená interaktívnou dotykovou 

digitálnou tabuľou Promethean. 

Kmeňová  učebňa II.A triedy je vybavená multimediálnym počítačom a interaktívnou 

dotykovou digitálnou tabuľou Promethean  s bielou keramickou tabuľou.  

V kmeňových učebniach IV.A, IV.B  sú umiestnené dataprojektory s notebookmi. 

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

počítačov a interaktívnou tabuľou eBeam.  

Telocvičňa je vybavená potrebným športovým zariadením a učebnými pomôckami.  

 

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

Investovalo sa do vybavenia literatúrou a učebnicami pre výuku ruského jazyka 

v bilingválnom štúdiu.   V blízkej dobe je nevyhnutné investovať do modernizácie 

výpočtovej techniky v odbornej učebni informatiky a opätovne sprevádzkovať druhú 

učebňu vybavenú PC s pripojením na internet. 

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. Vzhľadom na požiadavky vyučovacieho procesu je potrebné zabezpečiť 

vysokorýchlostné pripojenie na internet. 



Gymnázium, Školská 26, Vráble 
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2018/2019 

 

 

37 

 

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 2018 

( viď príloha č. 1 – Správa 

o hospodárení za rok 2018 ) 

372 978 

 

 

 

 

mzdové prostriedky 246 454 

poistné a odvody 87  578 

Prevádzka 38 946 

Nenormatívne prostriedky 

z rozpočtu VÚC 

 

 

7 570 

vzdelávacie poukazy 1 530      

príspevok na lyž. Výcvik 3 150 

za mimoriadne výsledky 

žiakov v súťažiach 

1 600 

Príspevok na učebnice CJ  1 290 

Finančné prostriedky 

získané od rodičovského 

združenia  

(vo forme tovarov a služieb 

v uvedenej hodnote) 

5 157 

hygienické potreby na toalety 

(papier, mydlá, utierky na 

ruky) 

 

1 559 

cestovné žiakov (školské 

podujatia, súťaže)  

236 

 

knihy, učebnice  RUJ  523 

odmeny žiakom za výsledky 

v súťažiach 

325 

kancelárske potreby na 

zabezpečenie činnosti 

záujmových krúžkov 

60 

oprava a údržba priestorov  376 

reklama a propagácia školy,  

sprievodné akcie   

422 

nákup PC a projektorov  1 656 
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n)  Plnenie koncepčného zámeru rozvoja školy 
 

Koncepčný zámer rozvoja školy sa nám darilo aj naďalej v jednotlivých oblastiach 

školského života priebežne napĺňať: 

1. Proces výchovy a vzdelávania   
Inovovaný školský vzdelávací program obsahom i formou odráža požiadavky doby 

(výuka cudzích jazykov, IKT) a tiež ponúka možnosť takého bilingválneho vzdelávania, 

ktoré neponúka žiadne iné gymnázium v NSK (druhý vyučovací jazyk – ruský): 

- Vo vyšších ročníkoch 4-ročného štúdia  v študijnom odbore 7902 J gymnázium 

žiaci študovali podľa  UP č. 7/2016 (3. ročník) a UP č. 7/ 2015-I.  (4.ročník), v ktorých 

bolo  posilnené jazykové vzdelávanie a individuálna profilácia žiaka. Tieto plány  

v maximálnej možnej miere zohľadňujú  záujmy žiakov, žiakom v maturitnom ročníku 

boli vytvorené podmienky na štúdium nimi zvolených voliteľných predmetov. 

- V 1. a 2. ročníku v študijnom odbore 7902 J gymnázium (4-ročné štúdium) – žiaci 

študovali podľa učebného plánu UP č. 9/2017 s rozšíreným vyučovaním ANJ a INF 

(s platnosťou od 1. ročníka v školskom roku 2017/2018), ktorým sme reagovali na 

požiadavky doby – s cieľom zvýšiť informatickú gramotnosť žiakov a jazykovú 

prípravu. 

- V študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium s druhým 

vyučovacím jazykom ruským (5-ročné štúdium), študovalo spolu 36 žiakov -  v 1. 

ročníku (UP č. 10/2017) študovalo 14 žiakov, v 2.ročníku (UP č. 10/2017) študovalo 

16 žiakov a v 3. ročníku (UP č. 8/2016-I.) – 12 žiakov. 

Vo vyučovacom procese sa aplikujú 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) – viď 

hodnotenia predmetových komisií. 

 

V školskom roku 2018/2019  škola pokračovala v projekte IT Akadémia – vzdelávanie 

pre 21. storočie 

- do projektu sa aktívne zapojili vyučujúci informatiky, matematiky, fyziky a biológie, 

ktorí sa priebežne vzdelávali, 

- bol zavedený predmet Informatika v prírodných vedách (v 3. ročníku, 1 hodina 

týždenne), v tomto roku sa v predmete vyučovala hlavne informatika. 

 

Učitelia sa priebežne vzdelávajú v rámci kontinuálneho vzdelávania i samoštúdia (viď 

bod g) tejto správy. S cieľom  prípravy na inovatívne vzdelávanie sa 5 učiteľov zúčastnilo 

Konferencie ScrumImpulz 2019, na ktorej sa oboznámili s metodikou Eduscrum. 

Vedenie školy pokračovalo v intenzívnej spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej Federácie 

v SR, s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave, vyučujúce sa zúčastnili  konferencií 

Asociácie rusistov Slovenska, konferencie počas výstavy Bibliotéka v Bratislave. 

V rámci kontrolnej činnosti vedenie školy a predsedovia predmetových komisií 

vykonávali hospitačnú činnosť  - s cieľom neustáleho zvyšovania kvality vyučovacieho 

procesu z hľadiska rozvoja kompetencií žiakov vo všetkých vzdelávacích oblastiach 

(vedenie školy – najmä v bilingválnom štúdiu). 

 

2.   Prioritnou, základnou úlohou školy je príprava pre štúdium na vysokých školách     
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      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 2018 úspešnosť prijatia našich 

absolventov na vysoké školy v tomto roku je 96 %  (viď bod  p) tejto správy), čo 

predstavuje zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom, 

- 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 9 žiakov a vyučujúca PhDr. 

Monika  Bogyóová zúčastnili 3-týždňového letného pobytu vo Voroneži (Rusko), kde 

učitelia nadviazali spoluprácu a  žiaci nadviazali aj osobné kontakty. 

Zatiaľ sa nepodarilo nadviazať spoluprácu  s ruskou strednou školou. 

 

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, 

- za účelom lepšej informovanosti rodičov sme začali používať elektronickú žiacku 

knižku a overovať možnosť používania elektronickej triednej knihy, 

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

hygienickými pomôckami (papier, utierky, mydlovky), 

- priebežne udržiavame  odborné učebne na výuku fyziky, chémie, informatiky, cudzích 

jazykov a i. 

- v lete 2019 sme získali od zriaďovateľa  finančné prostriedky na opravu balkóna, 

v súčasnom období Úrad NSK realizuje výberové konanie na zhotoviteľa prác. 

 

7. Imidž školy – naďalej pokračujeme v pozitívnom predstavovaní školy a jej činnosti, 

výsledkov 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, dni otvorených dverí, propagácia školy v 

miestnej a regionálnej tlači,  prostriedkoch MHD a i.), v tomto roku sa na príprave 

reklamných materiálov podieľali žiaci 3. ročníka (príprava plagátov s pútavou 

infografikou), 

- 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 inovovaného školského vzdelávacieho programu  na cudzie jazyky 

a informatiku  s možnosťou  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  (odborné učebne, 

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, 

- kvalitný školský časopis, webová stránka školy, 
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- 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 OA, SOŠ Levice), 

- budova školy vyžaduje zateplenie, 

- pomerne vysoká absencia žiakov na vyučovaní, čo má za následok nepravidelnú prípravu 

na vyučovanie a následne zhoršenie študijného prospechu žiakov, 

- slabé výsledky niektorých žiakov v EČ MS z ANJ a z matematiky (vysoká polarizácia – 

výborní žiaci a slabí žiaci), 

- 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 triedach,  

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

negatívny vplyv okolia)  -  predpoklad nárastu počtu užívateľov drog a omamných látok, 

- negatívny vplyv slabšieho sociálno-ekonomického zázemia žiakov (žiaci vo voľnom čase 

pracujú – brigádujú, čo má za následok nepravidelnú a nedostatočnú prípravu na 

vyučovanie, únavu, zníženú koncentráciu ma vyučovaní → ohrozenie študijných 

výsledkov žiakov). 

 

 

2.  Opatrenia pre školský rok 2019/2020 
 

Po vykonaní analýzy dosiahnutých výsledkov v školskom roku 2019/2020 boli prijaté 

nasledovné opatrenia na skvalitnenie činnosti v nasledujúcom období.  

 
Výchovno-vzdelávací  proces   

 

1. Pokračovať v projekte  „IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, špecifické 

požiadavky pre výuku predmetu INF v prírodných vedách zapracovať do rozvrhu hodín 

tak, aby ho mohli vyučovať vyučujúci MAT, INF, BIO, FYZ 

                                          Z: riaditeľka školy, vedúca PK prírodoved. predmetov 

 

2. Skvalitňovať činnosť predmetových komisií, posilniť systematickú  odborno - metodickú, 

vzdelávaciu, kontrolnú a koordinačnú funkciu PK: 

- prijať opatrenia na zvýšenie kvality vedomostí žiakov (motivácia žiakov  k štúdiu,  

metodická príprava vyučovacích  hodín, vlastné odborné vzdelávanie a pod.), 

- 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; 

- dôsledne analyzovať dosiahnuté študijné výsledky a hľadať príčiny prípadného 

neúspechu žiakov, zamerať sa na  rôzne formy pomoci slaboprospievajúcim žiakom 

(doučovanie spolužiakmi, konzultácie učiteľov), 

- venovať zvýšenú pozornosť žiakom s poruchami  správania (stretnutia s výchovným 

poradcom, s  psychológom); 

-   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             

3. 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 

     



Gymnázium, Školská 26, Vráble 
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2018/2019 

 

 

43 

 

4. 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                        

5. 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, 

 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 

nežiadúcimi 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, 

 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             

    

6. V oblasti 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, 
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 zabezpečiť spoluprácu s PPP a Poradenským centrom prevencie drogových  závislostí 

           Z : koordinátor protidrogovej prevencie                   

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

vzdelávania a prípravy na ďalšie štúdium a povolanie 

           Z : kariérový poradca  

8. 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 2019/2020.  

            Z : vedúci PK a príslušní vyučujúci  

    

9. Zapojiť sa do predmetových projektov a súťaží: 

- Organizácia krajského kola Olympiády ľudských práv 

              Z: RŠ a PK spoločenskovedných predmetov 

- 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 

                                                        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 

10. 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.) prípadne 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                           

11. Vypracovať plán 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 
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               Z: RŠ v spolupráci s vedúcimi PK          

   

12. 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                    

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

                                   Z: triedni učitelia                    

           

14. 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                      

    

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

poriadku, organizácii mimovyučovacích aktivít a riešení otázok školského života, pri 

hľadaní spôsobu ako znížiť absenciu žiakov na vyučovaní. 

                             Z: gestor študentskej rady, RŠ    

16. Vytvárať pozitívny obraz školy vo verejnosti šírením dobrého mena školy, propagáciou 

dosiahnutých úspechov školy. 

                                                  Z: všetci zamestnanci školy 

17. Systematické, priebežné plánovanie propagácie školy za účelom získania záujemcov 

o štúdium (mediálna kampaň, propagácia školy na verejnosti, spolupráca so základnými 

školami a pod.).                                                              Z: poverení zamestnanci školy 

 

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 PC a  dataprojektory s interaktívnymi tabuľami slúžiace na zavedenie 

elektronických triednych kníh a vyučovanie. 

Z: RŠ,  hospodárka školy
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b) Výsledky úspešnosti pri prijímaní absolventov školy na ďalšie 

štúdium 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Správu vypracovala: PaedDr. Eliška Matušková 

 

 

 

 

 

    Vo Vrábľoch  21. 10. 2019                                                  PaedDr. Beáta Havettová 

                                                                                                        riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY 
 

1. Príloha č. 1: Protokol právneho subjektu, Komentár k Výkazu k správe 

o hospodárení za rok 2018 

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

roku 2017/2018 

3. Príloha č. 3: Prehľad absolventov za škol. rok 2018/2019 prijatých na  

vysokoškolské štúdium v školskom roku 2019/2020 

 

 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19  

98,4 % 94,9 % 91,13%  94,92 % 86,20% 87,93 % 96 % 




