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a) Základné identifikačné údaje o škole
1. Názov školy:
2. Adresa:

Gymnázium
Školská 26, 952 80 Vráble

3. Telefónne číslo:

riaditeľka školy: 037/783 21 30
sekretariát riaditeľky školy: 037/783 21 29
037/783 21 30

Tel/fax:
4. Internetová adresa:
e-mailová adresa:

www.gymvrable.sk
sekretariat@gymvrable.sk

5. Zriaďovateľ školy:

Nitriansky samosprávny kraj

IČO: 00500780

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

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy
7. 1. Rada školy
Na začiatku školského roka 2019/2020 pracovala Rada školy v zložení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PaedDr. Ivan Kreškóczi
predseda
Gabriela Majtánová
tajomníčka
PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová
Ing. Marta Mácsayová
František Varga
MUDr. Viktória Verebesová
Mgr. Branislav Bányi
Ing. Michal Hudec
MUDr. Helena Kováčová
Helena Kyseľová
Paula Balta

za pedagogických zamestnancov
za nepedagogických zamestnancov
za pedagogických zamestnancov
za rodičov
za rodičov
za rodičov
za zriaďovateľa – NSK
za zriaďovateľa – NSK
za zriaďovateľa – NSK
za zriaďovateľa – NSK
za študentov

V školskom roku 2019/2020 Rada školy na svojich zasadnutiach:
 Prerokovala a schválila znenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2018/2019.
 Schválila zmeny v učebných plánoch v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium.
 Schválila plán činnosti školy v školskom roku 2019/2020.
 Schválila dodatok ku Školskému poriadku.
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 Prerokovala a schválila návrh počtu tried, ktoré budú otvorené v školskom roku
2021/2022. Daný návrh počtu tried bol vopred prerokovaný a odsúhlasený na
pedagogickej porade pedagogickými zamestnancami Gymnázia, Školská 26, Vráble.
 1 trieda v študijnom odbore 7902 J gymnázium (so 4-ročnou dĺžkou štúdia) - s počtom
žiakov 25
 1 trieda v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium (slovenskoruské s 5-ročnou dĺžkou štúdia) - s počtom žiakov 17
Počas zasadnutí Rady školy boli jej členovia oboznámení:
 s projektami, do ktorých sa škola zapojila v predchádzajúcom školskom roku
 s pedagogicko-organizačným a materiálnym zabezpečením výchovno-vzdelávacieho
procesu a činnosti školy
 s rozpočtom školy

7. 2. Pedagogická rada
Pedagogická rada (ďalej PR) v minulom školskom roku zasadala jedenásťkrát. Na svojich
zasadnutiach PR prerokovala:
- organizačné zabezpečenie školského roka 2019/2020, 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
2019/2020,
- Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020, hlavné ciele a úlohy školy,
- úpravy ŠkVP,
- dodatok ku školskému poriadku,
- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok
2018/2019,
- Plán práce školy v školskom roku 2019/2020,
- hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok školského roku 2019/2020,
- návrh Kritérií pre prijímacie pohovory do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 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 2019/2020,
- hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za III. štvrťrok v školskom roku
2019/2020,
- hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov maturitného ročníka za II. polrok v
školskom roku 2019/2020,
- návrh na konanie prijímacích pohovorov do 1. ročníka bilingválneho štúdia a do 1. ročníka 4ročného gymnázia v ďalšom termíne,
- návrh počtu tried a počtu žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 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 2019/2020.
5

Gymnázium, Školská 26, Vráble
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020

Pracovná porada pedagogických zamestnancov sa konala päťkrát, bolo prerokované:
- informácie o kontinuálnom vzdelávaní, o ochrane osobných údajov, o elektronickej triednej
knihe,
- informácie k plenárnemu rodičovskému združeniu,
- organizačné zabezpečenie Dňa otvorených dverí,
- oboznámenie členov maturitných komisií s platnou legislatívou upravujúcou konanie
maturitných skúšok a školenie administrátorov a pomocného dozoru EČ a PFIČ maturitných
skúšok,
- návrh plánu úväzkov na školský rok 2020/2021.

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 2019/2020 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. Beáta Havettová, PaedDr. Eliška Matušková,
PaedDr. Boris Ragas, Alla Pakhritsina, CSc., Mgr. Dalibor Vavro
Predmetová komisia cudzích jazykov
- predmety: ANJ, NEJ, RUJ, RJD, RUL, VKRK, KAJ, KRJ
- predseda PK: PaedDr. Denisa Očovayová
- členovia PK: PaedDr. Beáta Havettová, PaedDr. Martina Hegedűšová, PaedDr. Eliška
Matušková, Mgr. Eva Ondrejková, Alla Pakhritsina, CSc.
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:
 V procese výchovy a vzdelávania:
- Na hodinách využívali: metódy diskusné, heuristické, výskumné, samostatnej práce,
integrované tematické vyučovanie, skúsenostné a činnostné učenie, otvorené vyučovanie,
projektové vyučovanie, takéto metódy pomáhali žiakovi pochopiť riešenú problematiku
prostredníctvom získaných poznatkov a skúseností.
- Vyžadovali od žiaka použitie vyšších myšlienkových pochodov, ako je hodnotenie, riešenie
problémov, rozvoj tvorivosti, analýzu a syntézu, aktívne učenie môže byť vykonávané
individuálne, ale aj kooperatívne.
- Na hodinách kládli dôraz na motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie (citové
približovanie obsahu učenia) motivačný rozhovor, motivačný problém (upútanie pozornosti
6

Gymnázium, Školská 26, Vráble
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020

-

-


-


-

prostredníctvom nastoleného problému). Pri vytváraní nových poznatkov a zručností
využívali expozičné metódy, predovšetkým rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor.
Významné miesto mali problémové úlohy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa
riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výbere možných
riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická
úloha, problém, téma).
Zameriavali 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,
V práci s talentovanými a slabo prospievajúcimi žiakmi
systematicky pripravovali žiakov na rôzne na rôzne vedomostné súťaže, predmetové
olympiády a súťaže zamerané na rozvoj kreativity žiakov,
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,
zvláštnu pozornosť venovali slabo prospievajúcim vo vzdelávacom procese, slabo
prospievajúcich motivovali k aktivite, zapájali ich do skupinovej práce s lepšie
prospievajúcimi žiakmi,
poskytovali pomoc žiakom so slabšími študijnými výsledkami aj v mimo vyučovacom čase
(z fyziky RNDr. A. Uhríková, z matematiky PaedDr. M. Bašistová, z ANJ – PaedDr. M.
Hegedűšová)
V osobnostnom rozvoji žiakov
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,
Viedli žiakov k:
 spolupráci v skupine, no zároveň k individuálnemu a kritickému prístupu k výsledkom
získaných spoluprácou, k uvedomeniu si osobnej zodpovednosti za výsledky celku
 získavaniu informácií z rôznych zdrojov a schopnosti posúdiť ich vierohodnosť a zároveň
k rešpektovaniu autorských práv
 čítaniu s porozumením odborného textu, grafov, tabuliek, diagramov a k ich správnej
interpretácii
 schopnosti prezentovať výsledky svojej práce s využitím IKT a použitím odborných
pojmov
 viedli žiakov k schopnosti logicky argumentovať, vecne diskutovať, prijať kritiku, obhájiť
či korigovať svoj názor
 schopnosti prijímať osobné rozhodnutia, ktoré súvisia s lokálnymi i globálnymi
problémami ako sú zdravie, ochrana životného prostredia, technický pokrok a jeho vplyv
na kvalitu života človeka, možnosti zneužitia vedeckých objavov
 pochopeniu, že medzinárodná spolupráca vedcov je príkladom efektívnej spolupráce
ľudí rôznych kultúr a etník bez prejavov násilia, xenofóbie a rasizmu
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 pochopeniu historických a spoločenských súvislostí v prírodovednom bádaní
 pochopeniu silnej vzájomnej previazanosti prírodných a socioekonomických zložiek
života
 schopnosti uplatniť teoretické poznatky pri riešení reálnych situácii z bežného života
 upevneniu návyku systematickej práce pri logickom budovaní svojich vedomostí
a zručností


V profesijnom rozvoji pedagógov
 Učitelia sa priebežne vzdelávali, vyučujúci, ktorí sa zúčastnili odborných seminárov alebo
aktualizačného vzdelávania, informovali o obsahu a možnej implementácii ostatných
členov PK, venovali sa sebavzdelávaniu, príprave učebných materiálov,
 zvýšené úsilie vyžadovala príprava vlastných študijných materiálov, textov pre žiakov
bilingválneho štúdia pri vyučovaní predmetov DEJ, GEG a OBN v ruskom jazyku
(chýbajú predmetové učebnice v ruskom jazyku a učebné materiály zodpovedajúce
požiadavkám ŠkVP.
 vyučujúca geografie PaedDr. E. Matušková je spoluautorkou učebnice Geografie pre 3.
ročník bilingválneho gymnázia (vydaná v roku 2020).

 V rámci kontrolnej funkcie PK
 bola realizovaná hospitačná činnosť vedením školy, vzájomnými hospitáciami
vyučujúcich (v cudzích jazykoch a prírodovedných predmetoch), ktorá slúžila na
vzájomnú výmenu a hodnotenie práce učiteľov.
Opatrenia PK











vyhodnotiť výsledky dištančného vzdelávania žiakov v čase prerušeného vyučovania
z dôvodu pandémie COVID-19 a prijať opatrenia na zopakovanie, precvičenie, upevnenie,
doplnenie učiva v nasledovnom školskom roku
realizovať aktivity propagujúce školu a podnecujúce záujem o štúdium na našom
gymnáziu,
vytvárať možnosti pre žiakov zúčastňovať sa mimoškolských aktivít, krúžkovej činnosti
alebo konzultácií tak pre talentovaných ako aj pre slabo prospievajúcich žiakov,
posilniť kontrolu priebežnej prípravy žiakov na vyučovanie, zvýšiť informovanosť
rodičov prostredníctvom IŽK najmä v prvých ročníkoch oboch foriem štúdia
spolupracovať s triednym učiteľom pri riešení problémov s prospechom jednotlivých
žiakov
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,
vzájomnou hospitačnou činnosťou zintenzívniť výmenu skúseností členov PK
so zameraním sa na inovatívne vyučovacie metódy,
vzdelávať sa vo využívaní rôznych metód práce so slabo prospievajúcimi žiakmi a metód
zvyšujúcich motiváciu žiakov
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podporovať záujem žiakov o prírodovedné vzdelávanie propagáciou možností
neskoršieho uplatnenia v praxi (hľadať a predstaviť žiakom ľudí z praxe, ktorí sa venujú
prírodným vedám a sú úspešní vďaka kvalitnému vzdelaniu).

7. 4. Výchovný poradca a koordinátor prevencie
Výchovná
poradkyňa
a koordinátorka
prevencie
PaedDr.
Martina
Hegedűšová
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.
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 2020
- Vieme, že ...
- Nebuď otrok drog
- Plagát a príbeh roka 2020
Pri príležitosti určitých spomienkových udalostí a strategických sviatkov bol realizované rôzne
relácie v školskom rozhlase.
Výchovná poradkyňa a koordinátorka prevencie:
- 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 oblasti protidrogovej prevencie formou nástenky, ktorá
informuje 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,
- spolupracovala pri príprave individuálneho študijného plánu začlenení žiaka so ŠVVP,
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- spolupracovala s učiteľmi s rodičmi pri riešení 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.
- Priebežne sa vzdelávala (špecializačné vzdelávane „Výchovný poradca ako dôležitý článok
celoživotného poradenstva”, MPC Trenčín).

7. 5. Kariérny poradca (koordinátor profesijnej orientácie)
Kariérna poradkyňa PaedDr. Martina Ragasová
- priebežne sledovala stav profesijnej orientácie žiakov, usmerňovala ich v súlade s ich
schopnosťami a záujmami, ktoré prejavovali počas štúdia,
- informovala žiakov III.A, IV.D a IV.A o možnostiach ďalšieho štúdia aj prostredníctvom
nástenného panelu, ktorý priebežne obnovovala, podľa prichádzajúcich informačných
materiálov o VŠ,
- ďalej informovala žiakov III.A, IV.D a IV.A o možnostiach ďalšieho štúdia aj individuálnymi
pohovormi so žiakmi a rodičmi,
- zabezpečila distribúciu informačných brožúr „ Prúvodce pomaturitním vzdelaním“, „ NSZ –
jak na VŠ“
- zorganizovala tematickú exkurziu – Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného
vzdelávania Gaudeamus (05.11. 2019 v NR) – veľtrh slovenských a zahraničných vysokých
škôl, vzdelávacích inštitúcií a firiem ponúkajúcich prácu (zúčastnili sa jej triedy III. A, IV. D
a IV.A)
- informovala žiakov na triednických hodinách o možnostiach štúdia na VŠ a ako vyplňovať
prihlášky na VŠ,
- administratívne vysvetlila, pomohla žiakom IV.A a bývalým absolventom pri vyplňovaní
prihlášok na VŠ a postupne kontrolovala správne vypĺňanie prihlášok,
- poskytla informácie o možnostiach nadstavbového štúdia a ako ďalej po skončení školy –
poradenstvo,
- tento rok skupinovo neorganizovala exkurzie na dni otvorených dverí na SPU, UKF.....
z dôvodu veľkej absencie žiakov IV.A v škole. Informovala ich, kedy sa tieto dni uskutočnia
a účasť na dňoch otvorených dverí jednotlivých univerzít nechala podľa ich individuálneho
záujmu,
- zabezpečila spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie NR
(osobnostný a IQ test, individuálne vyhodnotenie a poradenstvo pre žiakov) - pri
usmerňovaní profesijnej orientácie a poradenskej činnosti pre žiakov,
- pripravila analýzu počtu úspešne prijatých študentov na VŠ IV.A a IV.B na šk. rok
2019/2020 (na začiatku šk. roka- september)
-

pripravila analýzu počtu prihlásených študentov na VŠ (počet podaných prihlášok v šk. roku
2019/2020) študentov IV.A na VŠ na šk. rok 2020/2021 (na konci šk. roka – jún),
zorganizovala prezentácie a besedy:
 November - individuálne konzultácie : poradenstvo – prihlášky na VŠ
 Centrum pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie NR - 17.12.2019 (osobnostný a IQ test) – kariérna a poradenská činnosť pre žiakov (III.A, IV.D) so
psychologičkou Mgr. Blažekovou
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 profesijné poradenstvo - január - inštruktáž k vypĺňaniu tlačiva „Prihláška na
vysokoškolské štúdium“ SR/ČR, prezentácia – možnosti a podmienky štúdiá na VŠ,
prehľad VŠ (IV. A)
 Prezentácia a beseda o možnostiach štúdia na Technickej fakulte SPU v Nitre
(30.01.2020)
 Exkurzia pre žiakov, ktorí mali záujem o DOD MTF so sídlom v Trnave STU –
prednáška a exkurzia po odboroch (04.02. 2020)
 Centrum pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie NR - 26.02.2020 (individuálne vyhodnotenie osobnostného a IQ testu, poradenstvo pre žiakov ) - kariérna
a poradenská činnosť pre žiakov ( III.A, IV.D ) so psychologičkou Mgr. Blažekovou

7. 6. Žiacka školská rada
V školskom roku 2019/2020 pôsobila na Gymnáziu vo Vrábľoch Žiacka školská rada. Hlavným
cieľom ŽŠR bolo reprezentovať a obhajovať názory žiakov na dianie v škole. ŽŠR zastupovala
ich záujmy aj vo vzťahu k riaditeľke školy 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 svoju zástupkyňu v Rade školy
pri Gymnáziu vo Vrábľoch - bola ňou Paula Balta, žiačka III. ročníka bilingválnej sekcie štúdia.
Členovia zorganizovali v septembri celoškolské voľby do ŽŠR a niekoľko podujatí, ktoré
spestrili školský život, mali podporovať mimoškolskú činnosť žiakov a vytváranie priateľskej
klímy na škole. Viaceré podujatia, ktoré mala ŽŠR naplánované sa neuskutočnili, pretože od 16.
marca 2020 sa prešlo na dištančnú formu vzdelávania.
Členmi žiackej rady boli siedmi žiaci, ktorých si 23. septembra 2019 zvolili žiaci školy
v celoškolských voľbách. 30. septembra 2019 si zvolili spomedzi seba predsedu ŽŠR Samuela
Sakáča. Členovia ŽŠR sa stretávali na zasadnutiach, na ktorých riešili aktuálne problémy,
prerokovali a odsúhlasili školský poriadok a zároveň organizačne pripravovali plánované
podujatia. Koordinátorkou ŽŠR z radov pedagógov bola aj v tomto školskom roku Monika
Bogyóová, ktorá sa zúčastňovala všetkých zasadnutí ŽŠR.
Členovia ŽŠR mali na webovej stránke školy svoj priestor a v škole mali nástenku. Na oboch
informovali o pripravovaných aj uskutočnených podujatiach.
Členovia ŽŠR: Samuel Sakáč, Viliam Péli, Paula Balta, Ema Vozafová, Emma Balogová,
Hana Sakáčová, Veronika Repáňová
Aktivity ŽŠR:
 Celoškolské voľby do ŽŠR – žiaci zorganizovali voľby tak, že najskôr sa predstavili
žiakom školy kandidáti na členstvo v ŽŠR, boli vyhlásené celoškolské voľby a nakoniec
volebná komisia vyhlásila výsledky.
 Mikuláš – Mikuláš, anjeli a čerti a rozdávali žiakom v triedach cukríky a sladkosti.
 Vianočné aranžovanie – trojčlenné družstvá sa zúčastnili aranžovania vianočných
ikebán, ktoré boli určené na vianočné trhy.
 Adventný kalendár – vo vestibule školy bol nalepený adventný kalendár, každý deň sa
odkryl jeden list a vždy dostala nejaká trieda darček v podobe neskúšania, sladkostí, atď.
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 „Čaro Vianoc“ - vianočná akadémia – členovia ŽŠR sa spolupodieľali na programe
vianočnej akadémie, ktorá sa konala na MsÚ vo Vrábľoch. Žiaci školy vystúpili
s vianočnými piesňami, básňami aj s folklórnym pásmom.
 Valentínsky deň - vo februári si žiaci radi pripomínajú sviatok všetkých zaľúbených.
V tomto školskom roku zneli počas prestávok piesne o láske, členovia ŽŠR vo vestibule
rozdávali lízanky v tvare srdiečka a tiež bola pripravená nástenka na srdiečkové
valentínske odkazy.
V tomto školskom roku členovia ŽŠR zorganizovali pre spolužiakov najmä také aktivity, o
ktoré bol medzi nimi záujem. Neuskutočnili sa všetky naplánované akcie, pretože nebol na to
od marca priestor, keďže sa prešlo na dištančnú formu vzdelávania.

b) Údaje o počte žiakov školy
Študijný odbor
7902 J
gymnázium

+,7902 J 74
gymnázium
– bilingválne štúdium

Ročník
1.
2.
3.
4.
spolu
1.

2.
3.
4.
spolu
Celkový počet za školu

Počet tried
1
1
1
1
4
0
1
1
1
3
7

Počet žiakov
k 15. 09. 2019
k 31. 08. 2020
22
22
20
20
24
24
22
22
88
88
0
0
12
16
10
38
126

11
16
10
37
125

c) Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021
Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov sa
konalo od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. V tomto školskom roku sa prijímacie skúšky
nekonali prezenčnou formou (nekonali sa písomné testy). Žiaci boli prijímaní na základe kritérií
stanovených Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
ktoré:
- zohľadňovali študijné výsledky žiaka na ZŠ,
- výsledky v predmetových olympiádach z vybraných predmetov, športové súťaže alebo
výkonnosť, umelecký výkon, celonárodné a medzinárodné umiestnenia
- a jedno vlastné kritérium strednej školy sa započítalo do celkového hodnotenia.
Presné vzorce pre výpočet počtu bodov boli uvedené v rozhodnutí. V zmysle uvedeného
rozhodnutia ministra školstva škola stanovila vlastné Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka.
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1. Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka študijného odboru
7902 J gymnázium (4-ročné štúdium)
Pre školský rok 2020/2021 NSK ako zriaďovateľ školy stanovil VZN NSK počet tried prvého
ročníka pre 4 – ročné štúdium – 1 triedu s maximálnym počtom žiakov 18.

2. Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka študijného odboru
7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium (5-ročné štúdium)
Pre školský rok 2020/2021 NSK ako zriaďovateľ školy stanovil VZN NSK počet tried prvého
ročníka pre bilingválne štúdium – 1 triedu s maximálnym počtom žiakov 17.
Údaje o počte prijímaných žiakov do oboch študijných odborov:
Študijný odbor

Počet
prihlásených
žiakov

Počet prijatých
žiakov

Počet zapísaných
žiakov

7902 J gymnázium

43

43

16

7902 J 74
gymnázium–bilingválne štúdium

41

17

17
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d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
V tomto školskom roku výchovnovzdelávacia činnosť bola prerušená v čase od 13. marca 2020
do 30. júna 2020 a vyučovanie prebiehalo v škole mimoriadnym spôsobom v súlade
s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (COVID-19).

1. Študijný prospech žiakov
1. 1. Priemerný prospech školy je 1,47 (tab. 1).
Školský rok

2016/17

Priemerný študijný prospech

2017/18

1,67

Počet neprospievajúcich žiakov
k 31. 8. 2020

2018/19

2019/20

1,7

1,68

1,47

0

2

0

1

Prehľad prospechu podľa študijného odboru (tab.2):
Študijný odbor
7902 J gymnázium (4 – ročné)
7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium (5– ročné)

2019/2020
1,69
1,40

Prospech žiakov z pohľadu celkového prospechu (tab.3):
Celkový študijný
prospech

Počet žiakov v %
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Prospel
s vyznamenaním
Prospel veľmi dobre

36,57

41,21

42,14

66,13

36,57

31,87

32,70

19,43

Prospel

26,29

26,92

23,90

14,52

Neprospel

0,57

0

1,26

0
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1. 2. Údaje o študijnom prospechu v jednotlivých triedach a vyučovacích predmetoch
Trieda

7902 J gymnázium - Povinné všeobecnovzdelávacie predmety

Priemer.
prospech

SJL

1AJ

2NJ

2RJ

MAT

INF

I.A

1,46

1,45

1,41

1,53

1,14

1,91

1,09

II.A

1,53

1,7

1,5

1,5

1,5

2

1,1

III.A

1,42

1,7

1,48

1,5

1,38

IV.A

1,60

2,00

1,82

1,18

1,73

1,7

1,13

IPV

abs

FYZ

DEJ GEG OBN

ETV

NBV

TŠV

1,23

1,14

1,73

abs

abs

abs

1,4

1,3

1,2

1,85

abs

abs

abs

1,17

1,22

1,3

1,39

CHE

BIO

1,82

1,45

1,7
1,83

1,52

abs

1,41

abs

7902 J gymnázium - Voliteľné všeobecnovzdelávacie predmety
Trieda
SSJ
III.A

KAJ

SEM

1,22

abs

1,41

2,00

IV.A

1,77

Trieda

Priemer.
prospech

SEN

SEB

1,00

1,80

SON

SPS

CVM

PRG

CVB

1,38

1,29

1,56

1,56

1,83

1,00

1,50

7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium - Povinné všeobecnovzdelávacie predmety
SJL

RJD

KRJ

RUL VKR UKL

2AJ

MAT

INF

FYZ

CHE

BIO

DEJ

GEG

1,2

1,4

1,4

1

1,9

1,4

1,5

1,5

1,2

1,31

1,31

2,06

1,13

1,69

1,38

1,38

1,56

1,19

1,19

1,1

1,4

2

1,1

1,3

1,3

1,3

1,3

1,1

1,1

1,35

1,4

1,2

1,3

1,2

III.D

1,49

1,88

1,56

1,25

1,94

1,3

SED

abs

II.D

IV.D

DEJ

1,4

1,4

1,4

1,2

1,1

OBN ETV
abs

NBV

TŠV

abs

abs
abs
abs
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2. Dochádzka žiakov
Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka za školský rok bol 87,80. Dochádzka je
evidovaná do 12.03.2020, do dňa, kedy škola prerušila vyučovanie.

Priemerný počet
vymeškaných hodín na žiaka

Neospravedlnená
absencia

2019/20

2018/19

Školský rok

2017/18

2016/17

Tab. 4 : Prehľad dochádzky žiakov – porovnanie s predchádzajúcimi rokmi

119,76

129,59

129,09

87,80

Počet hodín
spolu

115

130

59

38

Priemerný
počet hodín
na žiaka

0,66

0,72

0,37

0,3

Tab. 5 : Prehľad dochádzky jednotlivých tried
Študijný odbor

Trieda

Celkový počet
vymeškaných
hodín
I.
II.
polrok
polrok

Z toho
neospravedlne
ných hodín
I.
II.
polrok polrok

7902 J
gymnázium
(4 – ročné)

I.A
II.A
III.A
IV.A

1468
979
1541
1337

334
466
582
388

0
0
6
31

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

II.D

729

266

0

0
0
0
0
0

III.D

1168

1

IV.D

617

453
272

7

7839

2761

Priemerný počet
vymeškaných
hodín na žiaka
I.
II.
Spolu
polrok polrok za celý
rok
66,73
15,18
81,91
48,95
23,30
72,25
67,00
25,30
92,30
60,77
17,64
78,41
72,90

26,60

99,5

0

73,00

28,31

101,31

0

0

61,70

27,20

88,9

38

0

63,73

23,36

87,80

3. Hodnotenie správania žiakov a výchovné opatrenia
Pochvaly
V školskom roku 2019/2020 bolo udelených 52 pochvál od triednych učiteľov a 15 pochvál
od riaditeľky školy (tab. 6) - za výborný prospech, vzornú dochádzku, za úspešnú
reprezentáciu školy v predmetových súťažiach a olympiádach, za aktívnu účasť

16
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v dobrovoľných charitatívnych podujatiach, za aktívnu prácu v školskom časopise Ťahák,
za aktívnu prácu v žiackej školskej rade a prácu v triednom kolektíve.
Žiačka Daniela Duncová (IV.D) bola vyhlásená za Lídra školy 2020 - za výborný
prospech, za vzornú reprezentáciu školy v Olympiáde v ruskom jazyku - 1. miesto
v krajskom kole (postupové kolo sa nekonalo z dôvodu COVID–19), za úspešnú
reprezentáciu školy v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo (3.miesto), videozáznam
k 75.výročiu ukončenia 2.svetovej vojny, za pomoc pri organizovaní školských podujatí
a za aktívnu prácu v triednom kolektíve. Toto ocenenie jej bolo udelené primátorom mesta
Vráble – Ing. Tiborom Tóthom.
Tab. 6 Prehľad udelených pochvál v II. polroku školského roka 2019/2020
Dĺžka štúdia

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

Trieda

Pochvaly
od triedneho učiteľa

Pochvaly
od riaditeľky školy

I.A
II.A
III.A
IV.A
II.D

7
12
12
3
4

1
1
1
7
1

III.D

10

1

IV.D

4

3

Spolu

52

15

Pokarhania
V školskom roku 2019/2020 bolo za porušenie školského poriadku, neospravedlnenú
absenciu a neskoré príchody na vyučovanie udelených 5 pokarhaní od riaditeľky školy.
Tab. 7 Prehľad udelených výchovných opatrení v školskom roku 2019/2020
Výchovné opatrenie

Študijný
odbor

Trieda

pokarhanie
od tried.
učiteľa
I.
polrok

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

I.A
II.A
III.A
IV.A
II.D

II.
polrok

1

Znížená známka zo správania

pokarhanie od
riaditeľky
školy
I.
polrok

II.
polrok

1
2

2

2. stupeň

I.
polrok

II.
polrok

3. stupeň

I.
polrok

II.
polrok

III.D
IV.D

Spolu za celý školský rok

1

5

0

0
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4. Maturitné skúšky – externá a interná časť
V školskom roku 2019/2020 maturovalo v študijnom odbore 7902 J gymnázium (4-ročné
štúdium) spolu 22 žiakov IV. A triedy (tried. uč. PaedDr. Mária Bašistová)
Na škole sa konala maturitná skúška administratívne (COVID-19), t. j. na základe priemerov
jednotlivých predmetov MS za 3. a 4. ročník štúdia.
Tab. 8: Počet maturujúcich žiakov v školskom roku 2019/2020
Počet žiakov prihlásených na MS

22

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník

0

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS

22

Počet žiakov, ktorí majú povolené opravné MS

0

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

0

Žiaci maturovali s priemerným prospechom 1,67 (tab. 9).
Tab. 9: Výsledky internej časti MS 2020 vykonané administratívne.
Predmet

1AJ – B2
BIO
DEJ
FYZ
CHE
INF
MAT
OBN
F 2RJ – B1
SJL

Počet
žiakov

Priemer
predmetu

22
10
6
2
1
3
6
15
1
22

1,77
1,6
1,5
1,5
1,0
1,0
1,83
1,66
1,0
1,81
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e) Zoznam študijných odborov a ich zameraní a zoznam

uplatňovaných učebných plánov

Trieda
Triedny učiteľ
II.D
PhDr. Monika Bogyóová
III.D
PaedDr. Martina Hegedúšová
IV.D
PaedDr. Denisa Očovayová
I.A
RNDr.Anna Uhríková

Študijný odbor
7902 J 74 gymnázium
– bilingválne
štúdium
7902 J 74 gymnázium
– bilingválne
štúdium
7902 J 74 gymnázium
– bilingválne
štúdium
7902 J gymnázium

II.A
PaedDr. Boris Ragas

7902 J gymnázium

III.A
PhDr. Ivana Hudaszek
Semjanová
IV.A
PaedDr.Mária Bašistová

7902 J gymnázium
7902 J gymnázium

Učebný plán
UP č.11/2019
UP č.10/2017-I.
UP č.8/2016-II.
UP č. 9/2017
s rozšíreným vyučovaním
anglického jazyka a informatiky
UP č. 9/2017
s rozšíreným vyučovaním
anglického jazyka a informatiky
UP č. 9/2017
s rozšíreným vyučovaním
anglického jazyka a informatiky
UP. č. 7/2016 (inovovaný)
s posilneným jazykovým
vzdelávaním a individuálnou
profiláciou zamerania vo 4.
ročníku štúdia

f) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných
predpokladov pedagogických zamestnancov školy
1. Počet pracovníkov k 30. 6. 2020
Pracovníci
školy
Pedagogickí
Nepedagogickí
Spolu

Z toho
Celkový počet kvalifikovaní nekvalifikovaní
14
4
18

14
4
18

0
0
0

doplňujúci si
kvalifikáciu
0
0
0

19

19

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

2. Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov
V školskom roku 2019/2020 bolo odborne, t. j. plne kvalifikovanými učiteľmi, odučených
99, 29 % vyučovacích hodín. Neodborne boli vyučované predmety: etická výchova – 2
hodiny týždenne.
Všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní, spĺňajú tak kvalifikačné predpoklady, na
vyučovanie príslušných predmetov.

3. Zoznam učiteľov a ich aprobácia
Por.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aprobácia

Priezvisko a meno, titul
Bašistová Mária, PaedDr.
Bogyóová Monika, PhDr.
Havettová Beáta, PaedDr.
Hegedűšová Martina, PaedDr.
Hudaszek Semjanová Ivana, PhDr.
Kreškóczi Ivan, PaedDr.
Matušková Eliška, PaedDr.
Očovayová Denisa, PaedDr.
Ondrejková Eva, Mgr.
Alla Pakhritsina, CSc.
Ragas Boris, PaedDr.
Ragasová Martina, PaedDr.
Uhríková Anna, RNDr.
Vavro Dalibor, Mgr.

MAT, BIO
SJL, DEJ
ANJ, OBN, RUJ
ANJ, PSY
SJL, OBN
MAT, INF, GEG
ANJ, GEG, RUJ
NEJ, RUJ
ANJ
RUJ
TŠV, GEG
BIO, CHE
FYZ, MAT
NBV

g) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
školy
V zmysle § 64 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytvárali sme podmienky pre
odborný a pedagogický rast učiteľov. Učitelia sa priebežne vzdelávali prevažne
individuálne, zúčastňovali sa webinárov a online vzdelávania v čase pandemickej situácie.
Tab. 1: Počet uskutočnených vzdelávaní
Vzdelávanie – forma
Inovačné
Špecializované
Aktualizačné
Individuálne vzdelávanie
Kontinuálne
vzdelávanie

Počet
Z toho / počet
vzdelávaných ukončilo pokračuje začalo
3
3
1
1
14

14
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Tab. 2: Prehľad uskutočnených školení a vzdelávaní
Názov vzdelávania
Informatika v prírodných
vedách a matematike
Informatika v prírodných
vedách a matematike
Informatika v prírodných
vedách a matematike
Výchovný poradca ako
dôležitý článok
celoživotného poradenstva

Druh
vzdelávania
inovačné
inovačné
inovačné
špecializačné

Poskytovateľ

Školiaca sa osoba

CVTI-IT
akadémia
CVTI-IT
akadémia
CVTI-IT
akadémia
MPC Trenčín.

PaedDr. I. Kreškóczi
PaedDr. M. Bašistová
RNDr. A. Uhríková
PaedDr. M. Hegedúšová

Účasť na odborných seminároch a medzinárodných konferenciách:
Názov vzdelávania
Maturita z biológie
Školenie k poskytovaniu prvej pomoci

Poskytovateľ
ŠPU Bratislava
SČK, územný
spolok Nitra
Buď SMART s micro:bitom
Katedra INF FPV
UKF v Nitre
Skúsenosti a aplikačná prax v školstve pri Kantorka, n.o.
prechode na novú legislatívu
Košice
Medzinárodná vedecká konferencia
Štátny inštitút
v Paríži „Európska škola autorov
ruského jazyka A.
učebníc ruského jazyka a kultúry“
S. Puškina
v Moskve a ARS
Pracovné stretnutie ruských
RCVK
bilingválnych gymnázií, prezentácia
v Bratislave,
pripravovanej učebnice GEG
ARS
bilingválnych gymnázií v ruskom jazyku
Medzinárodné fórum rusistov
ARS
v Bratislave
Štvrtá vedecko-praktická rusistická
Veľvyslanectvo RF
konferencia – „Metodické a literárne
na Slovensku
aspekty štúdia ruštiny ako cudzieho
jazyka“
Medzinárodná konferencia rusistov
RCVK Berlín
„Týždeň ruského jazyka“ v Berlíne
Videokonferencia – „Prechod na online
RCVK v Bratislave
učenie“
a ARS
Videokonferencia – „Deň Ruska a
RCVK v Bratislave
pripomenutie si 75.výročia ukončenia
a ARS
2.svetovej vojny.“

Školiaca sa osoba
PaedDr. M. Bašistová
PaedDr. M. Bašistová

Online školenia na portále EduPage

Všetci vyučujúci

PaedDr. I. Kreškóczi
PaedDr. B. Havettová
PaedDr. E .Matušková
PaedDr. B. Havettová
PaedDr. E. Matušková
PaedDr. B. Havettová
PaedDr. E. Matušková
PaedDr. B. Havettová
PaedDr. E. Matušková
PaedDr. B. Havettová
PaedDr. E. Matušková
PaedDr. E. Matušková
PaedDr. E. Matušková
PaedDr. E. Matušková

21

21

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

h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
1. Školské podujatia a projekty
V školskom roku 2019/2020 sme na škole organizovali nasledovné podujatia:
September 2019
 03.09.2020 – Návšteva filmového predstavenia „Kto je ďalší?“
 04.09. – 05.09.2020 – Účelové cvičenie Ochrana života a zdravia – I.A, II.A, II.D
 19.09.2019 – beseda s holandským učiteľom výmenného pobytu p. Wimom Schreursom
 20.09.2019 - Zbierka Biela pastelka (charitatívna zbierka, Únia nevidiacich)
 26.09.2019 – Európsky deň jazykov – ANJ, NEJ, RUJ, SJL
 27.09.2019 - Gaudeamus – veľtrh VŠ, Agrokomplex Nitra
Október 2019
 10.10.2019 - Vzdelávacie podujatie pre učiteľov občianskej náuky SŠ v NSK
a workshop pre žiakov
 10.10.2019 - beseda s PhDr. Dagmar Hornou, PhD. a PhDr. Petrom Guráňom - Dohovor
o právach dieťaťa
 11.10.2019 – 2. ročník školskej olympiády ZŠ a SŠ
 14.10.2019 – Mladý moderátor – workshop
 16.10.2019 – Svetový deň výživy
 17.10.2019 – Rozhoduj o Európe – Nitra, seminár
 18.10.2019 – „Nežná zmena“ - vzdelávací zážitkový workshop (POST BELLUM)
 22.10.2019 – beseda so spisovateľom Marekom Vadasom
 22.10.2019 – seminár o možnostiach štúdia na VŠ v Rusku
 24.10. 2019 – Exkurzia Brodzany – Oponice
 25.10.2019 – Burza informácií – Nitra
 24.10.2019 – JUNIOR FESTIVAL (EKOTOPFILM) – Mochovce
 28.10.2019 – Študentská kvapka krvi
 29.10.2019 - Recitačná súťaž Viliama Záborského
November 2019
 05.11.2019 - Gaudeamus Nitra 2019 – Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného
vzdelávania, Agrokomplex Nitra
 06.11.2019 - Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
 07.11 2019 – Primátorská kvapka krvi
 06.11.2019 - Exkurzia Arborétum Mlyňany
 07.11.2019 - Beseda s ruskou spisovateľkou – Ninou Daševskoj – autorkou kníh pre deti
a mládež
 08.11.2019 - Návšteva knižného veľtrhu - Bibliotéka, Bratislava
 11.11.2019 – Rozhlasová relácia – pád Berlínskeho múru
 11.11.2019 – Národná súťaž HIV/AIDS online
 12.11.2019 - Školské kolo iBobor
 13.11.2019 - Digitálna inteligencia – informatická súťaž
 14.11.2019 - Beseda s ruskou spisovateľkou – Ninou Daševskoj
 14.11.2019 - Školské kolo iBobor
22
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14.11.2019 - Imatrikulácie pre prvákov
19.11.2019 – Nežná revolúcia - beseda
19.11.2019 – Školské kolo olympiády v NEJ
19. – 22.11.2019 – Týždeň vedy a techniky – interaktívna výstava žiackych projektov
21.11.2019 – Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ
21.11.2019 – Byť FIT je IN
25.11.2019 - Majstrovstvá okresu vo futsale
26.11.2019 - Deň povolaní (prezentácia študijných odborov SŠ)
28.11.2019 - Návšteva divadelného predstavenia „Tom Sawyer“ v ANJ, Bratislava
29.11.2019 - Angličtinár roka – (Best In English) – online jazyková súťaž
30.11.- 1.12. 2019 – Cena René gymnazistov – Anasoft litera - celoslovenský projekt
29.11.2019 - Červené stužky

December 2019
 2.-3.12.2019 –Exkurzia Budapešť
 05.12.2019 – Školské kolo - Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
 10.12.2019 – Školské kolo - Olympiáda ľudských práv
 11.12.2019 - Školské kolo - Olympiáda z ruského jazyka
 11.12.2019 - Vianočná akadémia
 12.12.2019 - Vianočné aranžovanie
 13.12.2019 - Vianočné trhy
 03. – 25.12.2019 online Olympiáda z ruského jazyka ako cudzieho
Január 2020
 15.01.2020 - Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
 16.01.2020 – JUNIOR FESTIVAL (Ekotop film – Mochovce)
 21.01.2020 – Krajské kolo Olympiády v Informatike
Február 2020
 06.02.2020 - Krajské kolo Olympiády ľudských práv
 11.02.2020 - Valentínska kvapka krvi
 11.02.2020 – Deň otvorených dverí –
 11.02.2020 – Krajské kolo súťaže Ruské slovo
 13.02.2020 - Olympiáda zo SJL - krajské kolo
 12.02.2020 – Biologická olympiáda – školské kolo
 11.02.2020 – Krajské kolo súťaže Ruské slovo
 25.02.2020 - Deň ruskej kultúry – Maslenica 2020
 28.02.2020 - celoslovenské kolo súťaže - Ruské slovo
Marec 2020
 05.03.2020 – Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
 02. – 06.03.2020 - Lyžiarsky kurz - SKI Krahule - I.A
 10.03.2020 – Deň knižníc - návšteva Mestskej knižnice vo Vrábľoch
Apríl 2020
Prerušené vyučovanie
Máj 2020
23
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Prerušené vyučovanie
 08.05.2020 - Online účasť žiakov na celoslovenskom podujatí na počesť 75.výročia
Víťazstva nad fašizmom «Vďaka za mier!»:
- žiaci mohli nahrať na video (cca 3 min.) báseň, prózu alebo pieseň o Víťazstve
(organizátor Zväz Rusov Košice)
- sledovali ruské filmy s vojnovou tematikou na RTVS - JEDNOTKA a DVOJKA
(Balada o vojakovi, Oslobodenie)
Jún 2020
Prerušené vyučovanie
 11.06.2020 – Účasť žiakov v internetovej súťaži písania esejí o Rusku „Воспоминания
о поездке в Россию“ (žiaci III.D, II.D), ktorá bola venovaná Dňu Ruska. Najlepšie
práce boli vyhodnotené a ocenené. Práce našich 6 žiakov patrili k najúspešnejším.

2. Výchovno-vzdelávacie exkurzie a rôzne podujatia
Počas školského roka sme organizovali nasledovné podujatia, vzdelávacie exkurzie
a školské výlety so žiakmi:
Dátum

Podujatie

28.11.2019

Exkurzia – Brodzany – Oponice
Gaudeamus Nitra 2019 – Európsky veľtrh
pomaturitného a celoživotného vzdelávania
Exkurzia - Arborétum Mlyňany
Bibliotéka - návšteva knižného veľtrhu,
Bratislava
Divadelné predstavenie v ANJ, BA

2.- 3.12.2019

Exkurzia Budapešť

16.01.2020
02. – 06.03. 2019
10.03.2020

Juniorfestival, Ekotopfilm
LVVK - SKI Krahule
Návšteva Mestskej knižnice vo Vrábľoch

24.10.2019
05.11.2019
06.11.2019
08.11.2019

Účastníci
II.D, II.D, IV.D, I.A
III.A, IV.A, IV.D
II.D
II.D, III.D, II.A,
III.A výber žiakov
III.A, IV.A, IV.D
III.A, III.D, I.A,
IV.D, II.A
I.A, II.A, II.D, III.D
I.A
I.A

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).
Z dôvodu mimoriadnej situácie šírenia vírusu Covid-19 sa krajské kolá a vyššie
neuskutočnili, s výnimkou súťaže Čo vieš o hviezdach a Astronomickej olympiády,
v ktorých sa vyššie kolá konali online formou.
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Súťaže spoločenskovedného a jazykového zamerania
Názov
súťaže
Olympiáda
zo
slovenského jazyka
a literatúry

Olympiáda
v anglickom jazyku

Olympiáda
v ruskom jazyku

Olympiáda ruského
jazyka ako cudzieho
jazyka (org.
Ministerstvo školstva
RF a Petrohradská
štátna univerzita)
Ruské slovo

Olympiáda
ľudských práv
Hviezdoslavov
Kubín

Plagát a príbeh
roka 2020
Recitačná súťaž V.

Meno a priezvisko
kateg. A
Charvátová Soňa
Kmeťová Daniela
Mladá Viktória
kateg. B
Kiššová Simona
Sakáčová Hana
Vozafová Ema
kateg. 2A
Jana Magdolenová
Erik Dang
Jakub Horňák
Eliška Miklášiková
kateg. 2B
Tomáš Petruš
Adam Laščiak
Viliam Péli
kateg. B3
Paula Balta
Denis Povesshenko
kateg. B4
Daniela Duncová
Alžbeta
Kováčiková
Katarína Turanová
Paula Balta

Poézia-ruskojaz. :
Paula Balta
Poézia:
Erika Výberčiová
Viktória Mladá
Natália Polyáková
Katarína Turanová
Daniela Kmeťová
Próza:
Daniela Duncová
Sólový spev:
Veronika Repáňová
Sakáč Samuel
Solár Simon
Huszár Ivan
Poézia :
Totkovič Ivan
Vargová Diana
Latečková Barbora
Próza:
Lea Kurtiniaková
Jana Magdolenová
Vargová Diana

Trieda

Školské
kolo

II.A
III.D
IV.D

1. m.
2. m.
3. m

I.A
I.A
II.A

1. m.
2. m.
3. m.

II.D
III.D
II.A
III.D

1. m.
2. m.
2. m.
3. m.

4. m.

IV.A
III.A
IV.A

1. m.
2. m.
3. m.

4. m.

III.D
I.A

1. m.
2. m.

IV.D
III.D

1. m.
2. m.

III.D
III.D

3. m

III.D

1. m.

III.A
IV.D
III.D
III.D
III.D

1. m.
1. m.
2.m.
2.m.
3.m.

IV.D

1. m.

IV.D
III.A
IV.A
III.A

1. m.
1. m.
2. m.
3. m.

II.A
II.A
III.D

1. m.
2. m.
3. m.

III.D
II.D

1. m.

II.A

Obvod.
kolo

Okres
. kolo

Krajské
kolo

Celoslov.
kolo

1. m.

Diplom
I. stupňa

2. m.

4.m.

3.m.
2. m.
1. m.

2.m.
1. m.
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Záborského

Esej Jána
Johanidesa
Rozhoduj o Európe

Baloghová Emma
Latečková Barbora
Mladá Viktória
Lae Kurtiniaková
Mária Dobrotinová
Lae Kurtiniaková
Viliam Péli

I. A
II. D
IV. D
III.D
III.D
III.D
IV.A

2. m.
3. m.
čest. uzn.
čest. uzn.
úč.
úč.
úč.

Súťaže prírodovedného zamerania
Názov súťaže

Meno a priezvisko

Astronomická olympiáda

Samuel Buranský

Tried
a
IV.A

Čo vieš o hviezdach

Samuel Buranský

IV.A

Fyzikálna olympiáda

Samuel Buranský

IV.A

Olympiáda v informatike
iBobor

Jozef Komáromy
Samuel Buranský
Viliam Pély
Simon Solár
Paula Balta
Lea Mária Kurtiniaková
Katarína Turanová
Jozef Komáromy
Sabína Močolová
Samuel Chlpík
Daniela Kmeťová
Mária Dobrotinová

II.A
IV.A
IV.A
IV.A
III.D

Biologická
olympiáda

Simona Kišová
Hana Sakáčová
Juraj Gúlik
Barbora Latečková
Veronika Melišková
Ema Balogová
Ema Vozafová
Daniela Kmeťová
Marek Horský
Adam Laščiak
Lukáš Petruš
Lujza Vašová
Anton Friedl
Aneta Furková
Viliam Péli
Simon Solár
Lívia Švajčíková
Viviana Fojtíková
Annamária Katarína
Miklová

I.A
I.A
II.D
II.D
II.D
II.A
II.A
III.D
III.A
III.A
III.A
III.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.A
IV.D
IV.D

Rýchle programovanie

Jozef Komáromy
Adam Laščiak

II.A
III.A

Národná súťaž HIV/AIDS
prevencia

Emma Balogová
Ema Vozafová
Nina Vargová

II.A
II.A
II.A

Školské
kolo
úsp.

Okresn
é kolo

Krajské
kolo

Celosl.
kolo
4.m.

1.m

1.m.
.

5.m.

úsp.
1.m.
úsp.
úsp.
úsp.
úsp.
úsp.
úsp.
úsp.
úsp.
úsp.
úsp.
úsp.

III.D
III.D
II.A
III.D
I.A
III.D
úč.
úč.
úč.
úč.
úč.
úč..
úč.
1.m.
úč.
úč.
úč.
úč.
3.m.
úč.
úč.
1.m.
2.m.
úč.
4.m.

.

3.m.
úsp.
úč.
online
kolo
úč.
úč.
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K najvýznamnejším úspechom patria:
-

5. miesto v celoslovenskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach – Samuel Buranský
(IV.A)
4. miesto v celoslovenskom kole Astronomickej olympiády– Samuel Buranský
(IV.A)
1. miesto v krajskom kole Olympiády v informatike – Jozef Komáromy (II.A)
2. miesto v krajskom kole súťaže Plagát roka a príbeh roka 2020 – Jana
Magdolenová (II.D)

4. Záujmová mimoškolská činnosť
V školskom roku 2019/2020 žiaci pracovali v záujmových krúžkoch :
Krúžok ruského jazyka

Alla Pakhritsina, CSc.

Školský časopis Ťahák

PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

Športový krúžok

PaedDr. Boris Ragas

Prírodovedný krúžok

RNDr. Anna Uhríková

Chémia pre maturantov

PaedDr. Martina Ragasová

i) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
V školskom roku 2019/2020 sa naša škola zapojila do nasledovných medzinárodných a
celoslovenských projektov:
 Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ - reaguje na
požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym
potrebám trhu práce. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy
mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce
so zameraním na informatiku a IKT". Ciele projektu:
- 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;
- zapájanie sa do popularizačných prednášok;
- vzdelávanie na zvýšenie soft skills (komunikácia s okolím, kreativita, tímová
spolupráca a analytické myslenie);
V tomto školskom roku sa ukončilo inovačné vzdelávanie učiteľov biológie, matematiky,
informatiky a fyziky. Traja vyučujúci PaedDr. M. Bašistová, PaedDr. I. Kreškóczi,
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RNDr. A. Uhríková) vypracovali a obhájili záverečné práce zo zvolených aprobačných
predmetov.
Vyučujúci PaedDr. I. Kreškóczi pokračoval v overovaní metodík z matematiky
vypracované v rámci tohto projektu, a vyučoval predmet Informatika v prírodných
vedách a matematike zavedený v 3. ročníku gymnázia s rozšíreným vyučovaním ANJ
a INF.
Cena René - Anasoft litera gymnazistov - projekt Literárneho centra v Bratislave.
Vyvrcholením podujatia je stretnutie zástupcov vybraných stredných škôl z celého
Slovenska v Bratislave na podujatí Autoriáda: Dni slovenskej literatúry (30.11.2019).
Našu školu zastupovala v Novej Cvernovke Lívia Švajčíková.
Záložka do knihy spája slovenské školy – projekt Slovenskej pedagogickej knižnice
v Bratislave. Do projektu sme sa zapojili aj v tomto školskom roku. Téma - Osobnosti,
ktoré sa zaslúžili o demokraciu, bola aktuálna a žiaci vytvorili zaujímavé záložky.
Dominovali na nich najmä osobnosti, ktoré sa spájali s 30. výročím nežnej revolúcie.
Našou partnerskou školou bolo Gymnázium v Trebišove.
„Byť FIT je IN!“ - školský projekt s cieľom formovať u mladých ľudí vzťah k športu, k
pohybu a oboznámiť ich s rôznymi športovými a pohybovými aktivitami. Podujatie sme
realizovali s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Deň ruskej kultúry – Maslenica – školský projekt zameraný na prezentáciu
a propagáciu ruského jazyka a ruskej kultúry prostredníctvom tohto staroruského sviatku
alebo fašiangov. Žiaci bilingválneho štúdia priblížili rodičom, návštevníkom zo
základných škôl a spolužiakom zvyky, tance, piesne a kulinárske špeciality typické pre
toto obdobie a pripravili divadelno-tanečné predstavenie „Спящая красавица“ - Ruženka
v ruskom jazyku.
Zbierka Biela pastelka - charitatívnej činnosti sa žiaci venovali pod vedením PhDr. M.
Bogyóovej formou rôznych dobrovoľnej humanitárnej zbierky v spolupráci s Úniou
nevidiacich a slabozrakých Slovenska ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím,
vyzbierali 100, 07 €.
Zber plastových vrchnáčikov – na pomoc rodine chlapca trpiaceho detskou mozgovou
obrnou.

j) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI
V dňoch 6. – 10. 12.2019 bola Štátnou školskou inšpekciou - ŠIC v Nitre vykonaná
tematická inšpekcia s predmetom „Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň
dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti“.
Škole bolo doporučené vypracovať stratégiu rozvíjania prírodovednej gramotnosti žiakov
vrátane plánu aktivít a doplniť učebné a žiacke pomôcky pre školské pokusy na chémiu.
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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.
V súčasnosti sa aktívne využívajú: 8 kmeňových učební (z toho 2 s interaktívnou tabuľou
eBeam), odborné učebne - 1učebňa informatiky, 1 chemické laboratórium, 1 odborná
učebňa fyziky, 1 multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, 1 odborná učebňa
spoločenskovedných predmetov s interaktívnou tabuľou, zasadačka s interaktívnou tabuľou,
knižnica, zborovňa s počítačom a fotokopírkou, 5 učiteľských kabinetov, miestnosť
výchovného poradcu.
Škola je sklenenou chodbou spojená so samostatnou budovou telocvične. Telocvičňa je
dvojpodlažná budova. Na prízemí sa nachádza športová hala, náraďovňa, posilňovňa,
ošetrovňa, sociálne zariadenia, miestnosť pre správcu haly, miestnosť pre technické
zabezpečenie areálu a plynová kotolňa. Na prvom poschodí je kabinet pre pedagógov, šatne
(dve pre chlapcov, dve pre dievčatá) so sociálnymi zariadeniami, klubovňa.
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, dataprojektory, 1 vizualizér, 5
notebookov pre učiteľov, 5 interaktívnych dotykových digitálnych tabúľ (2 x eBeam, 1 x
Hitachi, 2 x Promethean) s dataprojektormi, magnetické keramické tabule, a pod.
Odborná učebňa fyziky a chemické laboratórium sú vybavené špeciálnym zariadením
(laboratórne stoly s potrebnými plynovými a elektrickými rozvodmi).
Odborná učebňa prírodovedných predmetov (1. posch.) je vybavená interaktívnou
dotykovou digitálnou tabuľou eBeam s bielou keramickou tabuľou.
Odborná učebňa spoločenskovedných predmetov je vybavená interaktívnou dotykovou
digitálnou tabuľou Promethean.
Kmeňová učebňa III.A triedy je vybavená multimediálnym počítačom a interaktívnou
dotykovou digitálnou tabuľou Promethean s bielou keramickou tabuľou.
V kmeňových učebniach I.A, II.D sú umiestnené dataprojektory s notebookmi.
Žiaci 4. 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
s pripojením na internet. Nachádzajú sa tu aj 4 žiacke počítačové pracoviská s pripojením na
internet. Pri obnove a dopĺňaní knižničného fondu nám pomáha rodičovské združenie.
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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 do učiteľskej a žiackej knižnice
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. Potreba IKT počas dištančného vzdelávania preukázala, že
jestvujúce vybavenie je už nepostačujúce a nezodpovedá reálnym potrebám.
V súčasnosti škola má škola zabezpečený vysokorýchlostný internet dostupný vo všetkých
učebných priestoroch ako aj na chodbách školy. Pri vyučovaní ako aj v mimoškolskej
činnosti majú žiaci i vyučujúci voľný prístup k internetu v učebniach a kabinetoch.
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m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovnovzdelávacej činnosti školy
Zdroj financií

Príjem
Výdaj v €
v€
spolu

Prostriedky zo štátneho
rozpočtu

Položka

384
Normatívne
302

v rozpočtovej kapitole MŠ SR

mzdové prostriedky

(príloha:

poistné a odvody

Správa o hospodárení za rok 2019)

Prostriedky z rozpočtu VUC

Rodičovské združenie
finančné prostriedky
(vo forme tovarov a služieb)

Suma
v€

prevádzka školy
5 965 Nenormatívne
vzdelávacie poukazy
príspevok na lyžiarsky výcvik
za mimoriadne výsledky školy v súťažiach
odchodné (§7 ods.14 písm. a) zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní škôl)
17 573 energie, voda a komunikácie
údržba (oprava vodovodného potrubia)
1 000 Projekt "Byť FIT je IN"
dotácia NSK poskytnutá na podporu športu
tonery do tlačiarne
reklamné predmety a propagačný materiál
učebné pomôcky pre TŠV
učebné pomôcky pre TŠV
4 286 hygienické potreby (papier, mydlá, utierky na ruky)
cestovné žiakov (školské podujatia, súťaže)
knihy do školskej knižnice, učebnice RUJ
odmeny žiakom za výsledky v súťažiach
kancelárske potreby pre činnosť záujmových krúžkov
oprava a údržba priestorov
propagácia školy, sprievodné akcie (bilingválne štúdium)
nákup komponentov do PC

226
027
121
440
36 835
1 754
743
1 000
2 468
8 000
9 573

112
580
308
201
1 053
412
272
129
204
1 350
410
255
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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):
- V 4. ročníku 4-ročného štúdia v študijnom odbore 7902 J gymnázium žiaci
študovali podľa UP č. 7/2016,v ktorom bolo posilnené jazykové vzdelávanie
a individuálna profilácia žiaka, žiakom v maturitnom ročníku boli vytvorené
podmienky na štúdium nimi zvolených voliteľných predmetov.
- V 1., 2. a 3. 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.
- V študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium s druhým
vyučovacím jazykom ruským (5-ročné štúdium), študovalo spolu 38 žiakov - nebol
otvorený 1.ročník, v 2.ročníku (UP č. 11/2019) študovalo 12 žiakov a v 3. ročníku (UP
č. 10/2017-I.) – 16 žiakov a v 4. ročníku (UP 8/2016-II.) – 10 žiakov.
Po výmene skúseností s učiteľmi ruského jazyka v slovenských bilingválnych
gymnázií a zástupcami Asociácie rusistov Slovenska a následne po prehodnotení
učebných plánov nášho bilingválneho štúdia v 2. 3. a 4. ročníku z pohľadu plnenia
vzdelávacích štandardov Inovovaného ŠVP pre bilingválne gymnáziá boli upravené
príslušné učebné plány – zavedenie predmetov:
- predmet vybrané kapitoly z ruskej kultúry
- voliteľný predmet SEM a SPS vo 4. roč.
 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 2019/2020 škola pokračovala v projekte IT Akadémia –
vzdelávanie pre 21. storočie
- vyučujúci informatiky, matematiky, fyziky a biológie úspešne ukončili vzdelávanie
- naďalej sa vyučoval predmet Informatika v prírodných vedách (v 3. ročníku, 1
hodina týždenne), aj v tomto roku sa v predmete vyučovala hlavne informatika
 Učitelia sa priebežne vzdelávajú v rámci kontinuálneho vzdelávania i sebavzdelávania
(viď bod g) tejto správy.
V rámci kontrolnej činnosti vedenie školy vykonávalo hospitačnú činnosť - s cieľom
zvyšovania kvality vyučovacieho procesu z hľadiska rozvoja kompetencií žiakov vo
všetkých vzdelávacích oblastiach.
Uvedenej problematike je potrebné venovať zvýšenú pozornosť.
 Možno konštatovať, že ciele v oblasti procesu výchovy a vzdelávania sa priebežne
plnia.
32

32

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

2. Prioritnou, základnou úlohou školy je príprava pre štúdium na vysokých školách
akéhokoľvek zamerania:
- žiakom bolo umožnené podľa vlastného záujmu si vybrať voliteľné predmety
v maturitnom ročníku,
- podľa informácií zistených k 30. septembru 2020 úspešnosť prijatia našich
absolventov na vysoké školy v tomto roku je 100 % (viď bod o) 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.
 Možno konštatovať, že cieľ v sledovanej oblasti je splnený.
3. Podporujeme medzinárodnú a európsku dimenziu vo vzdelávaní - organizujeme
školské podujatia, ktoré vedú žiakov k uvedomovaniu si svojej spolupatričnosti
k európskemu spoločenstvu (viď bod h) a 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 dobrovoľníckych
charitatívnej zbierky, dobrovoľného darcovstva krvi a pod.
- Vedenie školy pokračovalo v intenzívnej spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej
Federácie v SR, s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave, zúčastnili sa
konferencií Asociácie rusistov Slovenska a medzinárodných konferencií (v Paríži,
Berlíne, Bratislave), podieľali sa na tvorbe koncepcie, učebných osnov a plánov
ruských bilingválnych gymnázií, na tvorbe učebných materiálov.
Nepodarilo sa nadviazať spoluprácu s ruskou strednou školou, nebolo možné zrealizovať
pracovný pobyt ruskej lektorky - doktorantky z Tulskej univerzity ani vzdelávaciu
exkurziu do Petrohradu.
 Možno konštatovať, že cieľ v sledovanej oblasti je čiastočne splnený. Plánované
aktivity nebolo možné realizovať z dôvodu prerušenia vyučovania v II. polroku
školského roku.
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 používali elektronickú žiacku knižku a
elektronickú triednu knihu, v čase prerušenia vyučovania jednotnú elektronickú
komunikáciu - edukačný portál EduPage,
- v priamej spolupráci vedenia školy a výchovného poradcu s rodičmi žiakov sme riešili
výchovné problémy a prípady absencie žiakov z vyučovania,
- spolupracovali sme s radou Rodičovského združenia, ktorá škole pomohla pri
finančnom zabezpečení niektorých podujatí a prevádzky školy.
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 Možno konštatovať, že cieľ v sledovanej oblasti je splnený.
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 (Európsky deň jazykov na Čerešňovom námestí, Vianočné
trhy, Vianočná akadémia pre verejnosť, Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ, Byť FIT
je IN – športové podujatie pre deti a verejnosť),
- spolupracujeme s rôznymi organizáciami a inštitúciami, napr. MsÚ vo Vrábľoch,
základné školy v meste, Mestská knižnica, Slovenský červený kríž (Primátorská
kvapka krvi) a pod.
 Možno konštatovať, že cieľ v sledovanej oblasti je splnený.
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
- získanie materiálov do zbierky ruského jazyka (metodické materiály, jazykové
učebnice, beletria) – v spolupráci s Veľvyslanectvom RF na Slovensku, s RCVK v
Bratislave,
- prístup k internetu – pre žiakov i učiteľov, na chodbách školy je inštalované WIFI –
bol obmedzený prístup žiakov na internet – len v čase veľkej prestávky,
- v spolupráci s RZ sme zabezpečovali vybavenie toaletných zariadení pre žiakov
hygienickými pomôckami (papier, utierky, mydlá),
- 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, Úrad
NSK doposiaľ neukončil výberové konanie na zhotoviteľa prác.
Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte školy nebola zabezpečená
obnova, modernizácia výpočtovej techniky. Prísľub od oslovených sponzorov na
poskytnutie nebolo možné zrealizovať vzhľadom na pandemickú situáciu v krajine.
 Možno konštatovať, že cieľ v sledovanej oblasti je čiastočne plnený.
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,
- organizácia tradičných akcií a pripomienka národných tradícií (oslavy sviatkov –
Vianoce - estetická úprava a výzdoba priestorov školy, Medzinárodný deň študentov a
pod.),
- udržiavanie rituálov týkajúcich sa žiakov (konali sa Imatrikulácie, rozlúčka
s maturantmi sa nekonala z dôvodu prerušenia vyučovania COVID -19) a
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-

zamestnancov školy (vyznamenania a ocenenia najlepších pracovníkov pri príležitosti
Dňa učiteľov, životné jubileum a pod.),
vydávanie školského časopisu „Ťahák“,
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 a i.),
návšteva základných škôl za účelom propagácie školy pre prípadných záujemcov
o štúdium.

 Možno konštatovať, že cieľ v sledovanej oblasti je splnený.

o) Analýza činnosti školy a návrhy opatrení
1. SWOT analýza
Silné stránky školy
- aktuálne zameranie inovovaného školského vzdelávacieho programu na cudzie jazyky
a informatiku,
- 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, informatiky),
- výborné podmienky na rozvoj športových a telovýchovných aktivít (telocvičňa),
- školská knižnica so študovňou a pripojením na internet,
- vysokorýchlostný internet pre žiakov a zamestnancov školy,
- kvalitný školský časopis, webová stránka školy,
- starostlivosť o talentované deti a mládež, ponuka mimoškolských aktivít a záujmových
krúžkov,
- bohaté skúsenosti s organizáciou kultúrno-spoločenských a športových podujatí pre
žiakov a verejnosť,
- 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),
- z hľadiska energetickej efektívnosti budova školy vyžaduje zateplenie,
- pomerne vysoká absencia žiakov na vyučovaní.
Príležitosti na posilnenie silných a odstránenie slabých stránok školy
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- 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
- potencionálny nedostatok finančných prostriedkov školy
- nepriaznivý demografický vývoj

2. Opatrenia pre školský rok 2020/2021
Po vykonaní analýzy dosiahnutých výsledkov v školskom roku 2020/2021 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 prírodovedných 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 výchovnovzdelávacieho 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 slabo prospievajúcim žiakom
(doučovanie spolužiakmi, konzultácie učiteľov),
- venovať zvýšenú pozornosť žiakom s poruchami správania (stretnutia s výchovným
poradcom, s psychológom);
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- 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
4. Zvýšiť kompetencie – znalosti a zručnosti učiteľov potrebné pri realizácii dištančného
vzdelávania
- príprava vzdelávacích materiálov,
- realizácia webinárov a online vyučovacích hodín,
- znalosť a využitie digitálnych zdrojov a iných pomôcok, ktoré môže škola využívať
pri dištančnom vzdelávaní.
Z: RŠ, vedúci PK
5. Prioritnú pozornosť venovať formovaniu zručností a vedomostí žiakov v oblastiach
rozvoja:
a) prírodovednej gramotnosti žiakov
b) čitateľskej gramotnosti žiakov
c) finančnej gramotnosti žiakov
Vypracovať stratégiu rozvoja vrátane plánu aktivít.
Z: vedúci PK
6. 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
7. Vo výchovnom poradenstve 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, kyberšikanovanie, delikvencia, užívanie návykových
látok, sexuálne zneužívanie a pod.
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 priebežné monitorovať správanie 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 pedagogickopsychologických poradniach,
 pomáhať žiakom pri riešení študijných i osobných problémov pri zachovaní
diskrétnosti a mlčanlivosti („skrinka“ výchovného poradcu, rubrika v časopise,
individuálne rozhovory).
Z: výchovný poradca, vedúci PK, všetci vyučujúci
8. 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
 zabezpečiť spoluprácu s PPP a Poradenským centrom prevencie drogových závislostí
Z : koordinátor protidrogovej prevencie, triedni učitelia
9. Sprístupňovať žiakom všetky dostupné informácie a poradenskú službu v oblasti
vzdelávania a prípravy na ďalšie štúdium a povolanie
Z : kariérový poradca
10. Zapájať žiakov do súťaží a predmetových olympiád, ktorých vyhlasovateľom je
Ministerstvo školstva SR (v spolupráci so ŠIOV, SAŠŠ) uvedených v Pedagogickoorganizačných pokynoch na školský rok 2020/2021.
Z : vedúci PK a príslušní vyučujúci
11. 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
Z: PK prírodovedných predmetov v spolupráci s PK CUJ
- Súťaž mladých zdravotníkov prvej pomoci
PK prírodovedných predmetov
- Súťaž Kalokagatia (organizátor NSK)
Z: koordinátor ÚC, vyučujúci TŠV
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- Súťaž Plagát a príbeh roka (organizátor NSK)
Z: PK spoločenskovedných predmetov
- Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
Z : vedúca školskej knižnice v spolupráci s vedúcimi PK
- Projekt „Otvorená škola – oblasť športu“
Z: vyučujúci TŠV
12. 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, ročné hodnotenie práce učiteľa
a pod.) prípadne zohľadniť v odmeňovaní učiteľov.
Z: RŠ, ZRŠ, vedúci PK
13. Aktívne podporovať a budovať školskú knižnicu ako odborné, študijné, informačné,
internetové a čitateľské centrum.
Z: vedúca žiackej a učiteľskej knižnice
14. Vypracovať plán profesijného rozvoja 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 inovatívnych metód a foriem práce vo
výchovno-vzdelávacom procese
- rozvoj kompetencií a spôsobilostí pedagógov na formovanie zručnosti a vedomosti
žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti a finančnej gramotnosti
- rozvoj multikultúrnych kompetencií učiteľa formovať postoje, zručnosti a vedomosti
žiakov v oblasti ľudských práv
- skvalitňovanie jazykových spôsobilostí a spôsobilostí komunikácie učiteľov cudzích
jazykov, prednostne – ruského jazyka
Z: RŠ v spolupráci s vedúcimi PK
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). Využívať
prostriedky elektronickej komunikácie s rodičmi žiakov.
Z: triedni učitelia
13. Zapájať rodičov do akcií organizovaných 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 mimo vyučovacích 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.
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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. Zabezpečiť modernizáciu výpočtovej techniky v jestvujúcej učebni INF a znovu obnoviť
prevádzku ďalšej učebne s PC (aj pre výuku iných predmetov).
Z: RŠ, hospodárka školy, vyuč. INF
3. Doplniť učebné a žiacke pomôcky i súpravy pre školské pokusy na chémiu.
Z: RŠ, hospodárka školy v spolupráci s vyuč. chémie
4. Zabezpečiť centrálny zdroj z rozvodov k jednotlivým stolom so svorkami s prípustným
napätím v učebni fyziky.
Z: RŠ, hospodárka školy v spolupráci s vyuč. fyziky
5. Doplniť aktuálne mapy na výuku geografie.
Z: RŠ, hospodárka školy s vyuč. geografie
6. Efektívne využívať učebné priestory a hľadať spôsob zníženia nákladov na energie
(kúrenie, svietenie, voda).
Z: RŠ, hospodárka školy
7. Hľadať cestu získania mimorozpočtových finančných prostriedkov (prenájom priestorov,
získavanie sponzorov, účasť v projektoch) na obnovu IKT techniky
Z: RŠ, hospodárka školy
8. Zriadiť žiacku knižnicu s ruskou literatúrou, zabezpečiť učebné pomôcky na výučbu
RUJ (interaktívne výučbové materiály a pod.).
Z: RŠ, vedúca PK CUJ, vyučujúce RUJ
9. Zabezpečiť do tried PC a dataprojektory s interaktívnymi tabuľami slúžiace na zavedenie
elektronických triednych kníh a vyučovanie.
Z: RŠ, hospodárka školy
10. Zabezpečiť opravu balkóna na 1. poschodí
Z: RŠ, hospodárka školy
11. Zabezpečiť opravu – zatekanie (vlhnutie a pleseň na stene) v kancelárii zástupkyne RŠ.
Z: RŠ, hospodárka školy
12. Zabezpečiť výmenu výbojkových trubíc vo svietidlách v odbornej učebni
prírodovedných predmetov
Z: RŠ, hospodárka školy
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o) Výsledky úspešnosti pri prijímaní absolventov školy na ďalšie
štúdium
Úspešnosť absolventov
v prijímaní na VŠ

2016/17
86,20%

2017/18
87,93 %

Názov školy

2018/19
96 %

Odbor

Univerzita Komenského Bratislava
Právnická fakulta
Prírodovedecká f.
Slovenská technická univerzita Bratislava
Stavebná fakulta
Materiálovo-technologická f. v Trnave

2019/20
100 %
Počet prijatých
2

právo

1

biológia

1
4

stavebníctvo, architektúra a urbanizmus

1

počítačová podpora výrob. technológií

1

výrobné zariadenia a systémy

1

priemyselné inžinierstvo

1

Trnavská Univerzita Trnava

3

Právnická f.

právo

2

Pedagogická f.

Predškolská a elementárna pedagogika

1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava
F. sociálnych vied
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
Filozofická f.
Pedagogická f.

F. prírodných vied

1
manažment a ekonómia verejnej správy

4
história

1

Učiteľstvo výtvarného umenia a RJ

1

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1

biológia

1

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita
Nitra
Technická
Agrobiológie a potravinových zdrojov
F. ekonomiky a manažmentu
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
F. prírodných vied

1

3
kvalita a bezpečnosť vo výrobných
technológiách

1

všeobecné poľnohospodárstvo

1

ekonómia a manažment

1
1

bezpečnosť životného prostredia

Masarykova Univerzita v Brne

1
2

Informatiky

Kyberbezpečnosť

1

Prírodovedecká f.

fyzika- astrofyzika

1

Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická

1
psychológia

Brune University London
Business School

1
1

business and management/marketing

Úspešnosť absolventov v šk. r. 2019/20 v prijímaní na VŠ

1

100,00%
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p) Spolupráca a vzťahy školy s rôznymi inštitúciami
a organizáciami pri zabezpečení bilingválneho štúdia
 Spolupracovali sme s Ruským centrom vedy a kultúry (RCVK) v Bratislave,
s Veľvyslanectvom Ruskej Federácie v Bratislave, s Asociáciou rusistov Slovenska,
Zväzom Rusov Košice .
 Zúčastnili sme sa odborných seminárov a medzinárodných konferencií:
- Medzinárodnú rusistickú konferenciu - Európska škola autorov učebníc ruského
jazyka a kultúry, ktorá sa konala v Ruskom pravoslávnom duchovno-kultúrnom
centre v Paríži. Hlavnými organizátormi podujatia bol Štátny inštitút A.S. Puškina
v Moskve a Asociácia rusistov Slovenska. Zúčastnili sa na nej rusisti z 9 krajín.
Členkami slovenskej delegácie z našej školy boli PaedDr. B. Havettová a PaedDr. E.
Matušková.
- Pracovné stretnutie v RCVK v Bratislave, na ktorom Mgr. O. Iermachkova, PhD.
(Katedra rusistiky FF UCM v Trnave) a PaedDr. E. Matušková (Gymnázium
Vráble), autorky učebnice, prezentovali pripravovanú učebnicu geografie pre
bilingválne gymnáziá v ruskom jazyku.
- Štvrtá vedecko-praktická rusistická konferencia – „Metodické a literárne aspekty
štúdia ruštiny ako cudzieho jazyka“ sa konala v priestoroch bratislavskej Incheby.
Konferencie sa zúčastnili PaedDr. B. Havettová a PaedDr. E. Matušková.
- V novembri 2019 sa PaedDr. Eliška Matušková zúčastnila Týždňa ruského jazyka v
Ruskom dome vedy a kultúry v Berlíne. Účastníci z 8 európskych krajín
prezentovali
praktické prístupy motivujúce študentov učiť sa ruský jazyk.
Vyučujúca sa so zahraničnými kolegami podelila so skúsenosťami z vyučovania
ruského jazyka v bilingválnom gymnáziu, s pripravovanou učebnicou geografie
v ruskom jazyku pre bilingválne gymnáziá. Navštívila bilingválnu vzdelávaciu
inštitúciu v Berlíne.
- V čase prerušenia vyučovania v júni 2020 sa PaedDr. Eliška Matušková zúčastnila:
- videokonferencie o možnostiach dištančného vzdelávania (organizované RCVK
Bratislava)
- videokonferencie pri príležitosti Dňa Ruska a v roku pripomenutia si 75.výročia
ukončenia 2.svetovej vojny , organizovaná RCVK v Bratislave a Asociáciou
rusistov Slovenska. Viceprezident ARS predstavil program ARS na ďalšie
obdobie.
 Vďaka intenzívnej spolupráci s Veľvyslanectvom RF na Slovensku sa podarilo:
- rozšíriť knižný fond pre výučbu RUJ o viaceré tituly, knihy, študijné materiály,
učebnice a beletriu
Správu vypracovala: PaedDr. Eliška Matušková

Vo Vrábľoch 20. 10. 2020

..........................................
PaedDr. Beáta Havettová
riaditeľka školy
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PRÍLOHY
1. Príloha č. 1:
Správa o priebehu výchovy a vzdelávania počas dištančného vzdelávania
I. Vyhodnotenie práce PK CJ
II. Vyhodnotenie prace PR spoločenskovedných predmetov
III. Vyhodnotenie práce PK prírodovedných predmetov
2. Príloha č. 2:
Protokol právneho subjektu, Komentár k Výkazu k správe o hospodárení za rok
2019

Príloha č. 1
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Správa o priebehu výchovy a vzdelávania
v čase mimoriadnej situácie
Od 13. marca 2020 do 30. 6. 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom
v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
Všetci pedagogickí zamestnanci vykonávali prácu z domu. Nepedagogickí zamestnanci upratovačky, školník – nepracovali z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, občasne
kontrolovali a dezinfikovali priestory školy. Hospodárka školy – vykonávala prácu na
pracovisku, zabezpečovala nevyhnutnú písomnú agendu a prevádzku školy.
Koordináciu činností pedagogických zamestnancov vedenie školy
prostredníctvom video stretnutí (Zoom), riešilo sa:
- Podmienky a priebeh zabezpečenia online vzdelávania
- Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov
- Hodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov za III. štvrťrok
- Klasifikačná porada pre žiakov maturitného ročníka
- Kritériá prijímacieho konania – úprava
- Zabezpečenie maturitných skúšok
- Hodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov za II. polrok

zabezpečovalo

PaedDr. B. Havettová, riaditeľka školy a PeadDr. E. Matušková, supervízor pracovali vo
vybrané dni v škole. Riešili problematiku:
- Realizácia prijímacích pohovorov
- Administrácia maturitných skúšok
- Vydávanie dokumentácie pre žiakov – rozhodnutia o prijatí na štúdium, vysvedčenia
- Príprava a zabezpečenie pracovných úväzkov na nasledujúci školský rok
Zároveň zabezpečovali dištančnú výuku vo vlastných vyučovacích premetoch a triedach.
V máji 2020 malo skončiť funkčné obdobie rady školy, vzhľadom na mimoriadnu situáciu
bola predĺžená jej činnosť. Nová rada školy má byť ustanovená do troch mesiacov po
skončení prerušenia vyučovania.
Kritériá hodnotenia výchovnovzdelávacích výsledkov a klasifikácia žiakov počas
dištančného vzdelávania boli prerokované v jednotlivých predmetových komisiách.
Všetci žiaci boli klasifikovaní vo všetkých predmetoch s výnimkou predmetov: etická
výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova.
Všetci žiaci boli klasifikovaní v riadnom termíne a prospeli. Nekonalo sa žiadne
komisionálne preskúšanie.

I. Vyhodnotenie práce PK CJ počas dištančného vzdelávania
 V prvých dvoch týždňoch mimoriadnej situácie vyučujúce cudzích jazykov zadávali
úlohy v tých dňoch, kedy prebiehalo bežné vyučovanie , ale žiaci reagovali iba
sporadicky, pravdepodobne nezvládali nápor úloh zo všetkých predmetov. Potom, po
odporučení vedenia školy, ktoré reagovalo na výzvy ministra školstva o prispôsobení
obsahu a množstva úloh zadaných žiakom, vyučujúce začali zadávať úlohy raz za
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týždeň, pričom každá sa rozhodla pre pevne stanovené dni tak, aby sa vytvorila
pravidelnosť a tento systém fungoval oveľa lepšie. Asi 20% žiakov zostalo aj tak bez
odozvy. Po následných upozorneniach najskôr osobných, neskôr aj cez p. riaditeľku
a triednych sa toto percento postupne znižovalo. Niektorí žiaci ale vypracovanie
svojich úloh aj tak posielali až na konci klasifikačného obdobia.
Využívali sme zväčša dištančné formy: úlohy a zadania cvičení z učebníc, ktoré žiaci
vlastnia, dostupné internetové zdroje (wwwskolskyportal.sk, vydavateľstvo klett:
nový klass, lingea.sk) Zadávané úlohy boli rôzneho charakteru – audio, audiovizuálne, vizuálne, písomné so zameraním sa na jednotlivé zručnosti v jazyku gramatiku, lexiku, počúvanie a čítanie s porozumením. Dôraz sme kládli najmä na
čítanie s porozumením, voľný preklad cudzojazyčného textu, vypĺňanie tajničiek,
písanie oficiálnych listov, tvorbu nových slov odvodzovaním, popis obrázkov,
tvorbu pojmových máp ap. Gramatické učivo boli zaraďované len v nevyhnutnej
miere, toto učivo sa musí ešte zopakovať a precvičiť po nástupe do školy.
Čo sa týka materiálu, využívali sa hlavne učebnice, ktoré sú žiakom známe a systém
práce s nimi je žiakom dostatočne jasný, pričom pri zadávaní úloh sa presne
stanovilo, ako majú s materiálom pracovať a aký výsledok je očakávaný. Učebnice,
ktoré používame pri výučbe jazykov majú v kľúči aj uvedené riešenia, čo bolo teraz
vítanou pomocou. Učebnica pre bilingválnu formu štúdia, ktorú používame vo 4.
ročníku( Učebnica súčasnej ruštiny), je naozaj komplexná, s dobre vysvetlenou
gramatikou ale aj množstvom lexikálnych cvičení . Internetové materiály, ktoré boli
po nástupe koronakrízy voľne dostupné boli príjemným spestrením bežnej výučby.
Z anglického jazyka bola využívaná učebnica New Success, ktorá poskytuje väzby
na interaktívny materiál a k nej boli vypracované jednotlivé úlohy na overenie
osvojenia materiálu žiakmi. Najťažšia úloha bola pre vyučujúce odborných
predmetov v RUJ, pretože doteraz neexistujúce plnohodnotné učebnice museli byť
nahradené pripraveným písomným materiálom a následne tiež zadávané rôzne
formy cvičení mali dať vyučujúcim spätnú väzbu o pochopení a osvojení danej látky.
Tu mali vyučujúce lepšie skúsenosti s textami v programe Word, PDF a menej sa
osvedčili zvukové a filmové materiály. Práca s nimi bola pre žiakov zdĺhavá a preto
sa uchyľovali k odpisovaniu.
Ako sme už uviedli, minimalizovalo sa preberanie gramatiky, pretože chýbala spätná
väzba žiakov, upustili sme od gramatických písomiek, pretože ich hodnotenie by
nebolo objektívne- žiaci môžu odpisovať, posielať si hotové riešenia, vyhľadávať
odpovede na internete.
Čo sa týka online výučby bol prístup vyučujúcich rôzny. Väčšina sa so žiakmi
snažila nadviazať kontakt aj touto formou výučby asi v polovici tohto obdobia. Na
hodinách RUJ a NEJ vyučujúca každej triede zadala termín online hodiny/
konzultácie z daných predmetov. Účasť žiakov bola viac ako 80%, ale bez očného
kontaktu a po technickej stránke to bolo aj na čas dosť náročné. Počas hodiny
zisťovala spätnú väzbu žiakov na výučbu a formy vzdelávania, ktoré používala.
Žiakom ale lepšie vyhovovalo dištančné vzdelávanie cez EduPage, lebo časové
rozvhnutie práce na doma u niektorých žiakov bolo závislé od možnosti pracovať
s počítačom ich rodiča.
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 Pri hodnotení vyučujúce postupovali tiež individuálne. Niektoré využívali bodový
systém hodnotenia, niektoré percentuálny a niektoré zostali pri hodnotení známkou.
Vyučujúce ale žiakom sprístupnili kritériá cez EduPage. Úlohy boli hodnotené
priebežne a väčšinou aj okomentované vyučujúcou s upozornením na chyby
a možnosti opravy/ správnymi riešeniami cez spätný mail. Tieto maily plnili
väčšinou aj motivačnú funkciu, pretože na začiatku sa vyučujúce snažili vyzdvihnúť
u žiaka to, čo bolo v úlohe dobré. Okrem toho žiaci na konci klasifikačného obdobia
dostali možnosť sebahodnotenia formou ankety na hodinách NEJ a RUJ, ktoré im
prinieslo ďalšiu známku. Väčšina týchto hodnotení bola naozaj úprimných a zároveň
poskytla vyučujúcej prehľad o spôsobe práce jednotlivých žiakov, o ich technických
možnostiach ale aj individuálnych problémoch, ktoré napokon zohľadnila aj pri
určovaní záverečnej známky z predmetu.
 Aj počas online hodín, a tiež z ankety, ktorú vyplnili vyplynulo, že žiaci boli
s výučbou spokojní, počet a náročnosť úloh bola primeraná, úlohy boli dostatočne
vysvetlené. Nevyskytli sa žiadne závažné porušenia pravidiel, až na zopár
odpísaných úloh, ktoré sa po upozornení už neopakovali.
 Formy motivácie v tomto období boli veľmi zložité, hlavne zozačiatku niektorí
nechápali, že toto obdobie nie sú prázdniny, ale iba iná forma štúdia. Neustálym
vyzývaním na posielanie úloh sme nakoniec docielili to, že v závere dopracovali
väčšinu svojich úloh aj tí žiaci, ktorí od začiatku nepracovali pravidelne. Motiváciou
boli aj rôzne formy zadávaných úloh.
 V budúcom školskom roku bude potrebné celý september vyhradiť precvičovaniu
gramatických javov a zopakovať aj slovnú zásobu jednotlivých tém. Témy z tohto
školského roku boli prebraté, preto nie je nutné hustiť učivo v ďalšom roku.
 Najväčšie problémy robila koordinácia práce v domácnosti, výučba žiakov a učenie
sa s vlastnými deťmi. Začiatok bol naozaj časovo veľmi náročný. Čo sa týka práce
s IKT, najskôr sme sa museli bližšie oboznámiť s funkciami EduPage a tiež ZOOMu,
niektoré kolegyne navštevovali rôzne webináre zamerané na prácu s týmito
technológiami. Je však isté, že takéto situácie si vyžadujú vybavenie škôl
informačnou technikou, prenosnou domov, aby sme mohli učiniť zadosť zákonu
o ochrane osobných údajov a tiež zabezpečiť praktické doškoľovanie zamestnancov
nielen v oblasti technickej, ale tiež psychologickej a lektorskej, pretože učitelia sú
zvyknutí na prácu s deťmi a vystupovanie pred nimi, ale tu dochádzalo k oveľa
častejšiemu kontaktu aj s rodičmi, či už priamemu alebo nepriamemu.
PaedDr. Denisa Očovayová
vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov

II. Vyhodnotenie práce PK spoločenskovedných predmetov
počas dištančného vzdelávania
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Učitelia využívali EduPage a školskú mailovú adresu. Členovia PK postupovali tak, že
žiakom zasielali učebné texty na základe cieľových požiadaviek jednotlivých predmetov
a následne im z nich zadávali domáce úlohy, ktoré vyhodnocovali.
Mnohí žiaci si plnili úlohy od samého začiatku veľmi svedomito, ale boli aj takí, ktorí na
dané zadania nereagovali. Z tohto dôvodu sme ich následne oslovovali formou sms správ,
telefonátov a žiadali sme ich o dodatočné vypracovanie. Niektorým splnenie úlohy trvalo
dlhšie, ale zadania si vypracovali, boli i takí, ktorí na výzvu nereagovali. Pri konečnom
hodnotení sme tieto skutočnosti zohľadnili.
Pri výučbe sme využívali dištančné formy:
- úlohy a zadania nielen z učebníc, ale i z materiálov, ktoré sme im preskenovali, resp.
vypracovali z inej literatúry,
- dostupné internetové zdroje – texty, videá, dokumentárne filmy a slovenskú filmovú
klasiku
Slovenský jazyk a literatúra
- zameriavali sme sa na čítanie s porozumením (práca s úryvkom)
- kládli sme dôraz na kritické myslenie
- zadávali sme gramatické cvičenia na opakovanie preberaných javov (syntax, morfológia,
vývin jazyka)
- na základe cieľových požiadaviek sme zadávali slohové práce (diskusný príspevok,
úvahu, umelecký opis)
- zadávali sme úlohy na precvičovanie z portálu ALF, EduPage
- vedomosti žiakov boli preverované aj formou previerok a online testov
Občianska náuka
- využívali sme texty z učebníc, ale najmä texty, ktoré boli vypracované učiteľom
- žiaci dostali určité modelové situácie, ktoré mali vypracovať
- venovali sme sa aktuálnym otázkam z oblasti vnútornej a zahraničnej politiky – písomne
i diskusiou prezentovali žiaci svoje názory a postoje
- žiaci vypracovali projekty z oblasti politológie, práva, ekonómie (powerpointová
prezentácia)
- na základe teoretických poznatkov (učebnice, texty) vypracovávali jednotlivé zadania
- vedomosti žiakov boli preverované v domácich úlohách a aj formou online testov
Dejepis
- žiaci pracovali s textami z učebníc, ale najmä s takými, ktoré boli vypracované učiteľom
- dostávali zadania, ktoré súviseli s konkrétnymi historickými materiálmi ( texty dohôd,
vyhlásení, ukážky z dokumentárnych filmov, atď.)
- dostávali úlohy, v ktorých mali vyjadriť svoj názor na historickú udalosť alebo osobnosť
- žiaci mali vypracovať projekt, ktorý tematicky súvisel s preberaným učivom
- vedomosti žiakov boli preverované aj formou online testov
Geografia
- žiakom boli zasielané študijné materiály, pracovné listy, slepé mapy, videá, žiakom boli
zadávané domáce úlohy,
- žiaci vypracovávali prezentácie, projekty
- po ukončení tematického celku bol zadaný test
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Telesná a športová výchova
- žiakom boli zasielané odkazy na videá, podľa ktorých mohli cvičiť v súlade s osnovami
pre príslušný ročník. Teoretické vedomosti jednotlivých tematických celkov boli
preverované jednoduchými online testami.
Etická výchova

- žiakom boli zadané práce na témy vybrané z učiva pre príslušné ročníky, napr. interview ,
moje ciele v živote, globálne ekologické problémy... Na základe spracovania týchto tém
bolo žiakom udelené záverečné vyhodnotenie absolvoval/absolvovala.
Zhodnotenie online vyučovania
Online hodiny pravidelne prebiehali od mája v nasledovných predmetoch: SJL, DEJ, OBN,
SPS ( vyučujúce PhDr. M. Bogyóová, PhDr. I. Hudeszek Semjanová). Hodín sa zúčastnilo
v priemere 90% žiakov. Viacerí sa zapájali aktívne – mali nainštalované mikrofóny a na
otázky odpovedali, kamery však používať nechceli.
Na online hodinách sme so žiakmi preberali nové učivo a zároveň sme si s nimi utvrdzovali
osvojené poznatky. Popri výklade učiva sme im zobrazovali text, mapy, obrázky osobností.
Žiaci mali možnosť byť individuálne preskúšaní.
Spätná odozva od žiakov na online hodiny bola pozitívna, kladne hodnotili najmä to, že mali
učivo vysvetlené a objasnené.
V júni sa uskutočnila 1 hodina GEG. Nedostatočná vybavenosť (technická - ani na
naliehanie učiteľa sa mnohí žiaci neboli ochotní pripojiť, keď nie obrazom aspoň zvukom)
a celkový prístup žiakov (neochota komunikovať), presvedčilo vyučujúceho od tejto formy
vzdelávania upustiť.
Hodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania
Slovenský jazyk a literatúra
- žiaci mali známkou hodnotené domáce úlohy a testy ( nadväzujú na preberané učivo
z gramatiky a literatúry)
- žiaci mali známkou hodnotenú jednu slohovú prácu
Dejepis
- žiaci mali známkou hodnotené domáce úlohy (nadväzujúce na preberané učivo)
- žiaci mali známkou hodnotený jeden projekt (prezentáciu), ktorého téma súvisela
s preberaným učivom
- žiaci mali známkou hodnotené testy
Občianska náuka
- žiaci mali známkou hodnotené domáce úlohy nadväzujúce na preberané učivo)
- žiaci mali známkou hodnotený jeden projekt (prezentáciu), ktorého téma súvisela
s preberaným učivom
- žiaci mali známkou hodnotené testy
Spoločenskovedný seminár
- žiaci mali odovzdať jeden projekt (prezentáciu), ktorého téma súvisela s preberaným
učivom
- žiaci museli odovzdať domáce úlohy (nadväzujúce na preberané učivo)
- žiaci mali zadaný test
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Geografia
- žiaci mali vypracovať domáce úlohy vo forme pracovných listov, ktoré boli hodnotené
známkou
- žiaci mali spracovať prezentácie a projekty, ktoré boli hodnotené známkou
- žiaci mali známkou hodnotené testy. Testy boli vyhodnocované buď online známkou
alebo klasicky opravené a podľa stupnice oznámkované.
Telesná a športová výchova
- na základe vypracovania dvoch online testov (teoretické vedomosti), bolo žiakom
udelené záverečné vyhodnotenie absolvoval/absolvovala.
Etická výchova

-

na základe spracovania jednotlivých tém bolo žiakom udelené záverečné
vyhodnotenie absolvoval/absolvovala.

Neprebraté učivo v období dištančného vzdelávania
Slovenský jazyk a literatúra
III.A, IV.D – Nadvetná syntax – texty žiakom boli zaslané, ale bude potrebné príslušný
tematický celok bližšie objasniť a precvičiť.
I.A, II.D – tematický celok Veľká epická próza (konkrétne román, dielo Kapitánova dcéra)
II.A – všetky tematické celky boli prebraté, ale k učivu syntax – súvetia je potrebné
preopakovanie a upevnenie poznatkov
Občianska náuka
III.A – z tematického celku Finančná gramotnosť bude treba žiakom vysvetliť a objasniť na
konkrétnych príkladoch daňovú sústavu, odvodové povinnosti druhy poistenia.
IV.D – tematický celok Ekonomické problémy a ich riešenie
III.D – tematický celok Človek a spoločnosť (sociológia)
Geografia
I. A - tematický celok Biosféra
II. A, IV. D – tematický celok Amerika a Austrália.
III.D - tematický celok Európa
II.D - tematický celok Litosféra
Dejepis
I.A – tematický celok Odkaz novoveku – Novoveký človek – osvietenstvo, Anglická
a americká revolúcia
Opatrenie v budúcom školskom roku:
Prebrať neodučené učivo, utvrdiť niektoré javy z oblasti jazykovedy, literatúry a občianskej
náuky.
Začiatok dištančného vzdelávania bol dosť náročný, nakoľko školstvo na takúto alternatívu
nebolo pripravené a asi ešte stále nie je. Ak sme chceli vyučovať dištančne, tak sme museli
mať vlastný počítač. Stalo sa, že v domácnosti bolo viacero členov, ktorí tiež potrebovali
pracovať na počítači. Na začiatku sme museli sami získať zručnosti s ovládaním EduPage
a ZOOMu. Počas vzdelávania nastali u niektorých žiakov aj učiteľov problémy
s pripojením na internet a mnohí nemali ani tlačiareň. Nad touto skutočnosťou by sa malo
naše ministerstvo zamyslieť a zvážiť investície do materiálneho vybavenia škôl (PC,
tablety, atď.).
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PhDr. Ivana Hudeszek Semjanová
vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov

III. Vyhodnotenie práce PK prírodovedných predmetov
počas dištančného vzdelávania
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Dištančné vzdelávanie MATEMATIKA
MAT I.A
Téma
Planimetria

Kombinatorika

Stereometria

Funkcie

Prebraté
Neprebraté
Riešenie úloh z planimetrie:
Kružnica, kruh, kruhový výsek,
obvody a obsahy rovinných útvarov odsek
riešenie pravouhlého trojuholníka
Kombinatorické pravidlo súčtu
a súčinu
Variácie s opakovaním a bez
opakovania
Permutácie
Kombinácie
Riešenie úloh z kombinatoriky
Vzájomná poloha priamok
v rovine a priestore
Vzájomná poloha priamky
a roviny
Vzájomná poloha 2 rovín
Rovnobežné premietanie
Bokorys, pôdorys, nárys
Rezy kocky rovinami, ktoré sú
určené vrcholmi kocky, dvomi
bodmi v jednej stene kocky
Povrchy a objemy hranolov a
ihlanov
Premenná a funkcia
Graf funkcie
Definičný obor a obor hodnôt
funkcie
Monotónnosť funkcie

Vlastnosti funkcií-ohraničenosť,
extrémy, periodičnosť, párnosť,
nepárnosť
Lineárna funkcia jej vlastnosti a
graf

Žiakom bolo zaslaných 11 študijných materiálov, v ktorých boli teoreticky spracované
preberané témy. V študijných materiáloch boli umiestnené odkazy na videá k preberaným
témam.
Žiaci mali vypracovať 10 domácich úloh a jedna nepovinná domáca úloha.
Žiaci napísali dva online testy a dva testy počas riadnej školskej dochádzky.
Uskutočnilo sa 10 online hodín prostredníctvom Zoom.
Domáce úlohy boli zadávané priebežne s týždňovým časovým odstupom. Vypracovať ich
žiaci mali možnosť aj dodatočne, prípadne vrátiť sa k neúplnej alebo nesprávne
vypracovanej úlohe. K riešeniu žiaci dostávali slovný komentár.
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MAT II.A
Téma
Mocninové, exponenciálne
a logaritmické funkcie

Pravdepodobnosť

prebraté
graf funkcie, vlastnosti
funkcie, základné rovnice
a nerovnice, inverzná
funkcia
Laplaceova schéma,
nezávislé javy, nezlučiteľné
javy

neprebraté
inverzná funkcia - precvičiť

geometrická
pravdepodobnosť;
precvičenie úloh na nezávislé
a nezlučiteľné javy

Žiaci dostali 9 prezentácií so študijnými materiálmi.
Na overenie pochopenia učiva žiaci dostali 8 domácich úloh. Okrem toho som žiaci mali
možnosť riešiť úlohy na stránkach s interaktívnymi cvičeniami týkajúcimi sa preberaných
tém. Tieto úlohy mohli žiaci riešiť nepovinne. Tým žiakom, ktorí potrebovali pomoc boli
individuálne posielané rady a pripomienky.
Žiaci počas dištančného vzdelávania riešili 1 test a vypracovávali 1 projekt na tému Objem
a povrch zložených rotačných telies. 1 písomnú prácu žiaci písali ešte pred prerušením
vyučovania.
MAT III.A
Téma
Prebraté
Neprebraté
Vzťahy, funkcie, Goniometrické rovnice
Potrebné viac precvičiť slovné úlohy
tabuľky,
Sínusová veta
na riešenie všeobecného trojuholníka
diagramy
Kosínusová veta
Štatistika
Štatistický súbor základný
Projekt zo štatistiky- nerealizovaný
a výberový, štatistická jednotka
Geometrický a harmonický priemer
Kruhový a stĺpcový diagram
len informačne bez precvičenia
Histogram a stĺpcový diagram
Charakteristiky polohy- modus,
medián, aritmetický priemer,
vážený aritmetický priemer
Charateristiky variabilityštandardná odchýlka, rozptyl
Triedenie
Charateristiky polohy
a variability pre triedenie
Analytická
Sústava súradníc v priestore
geometria v
Súradnice stredu úsečky a ťažiska
rovine
trojuholníka
Súradnice vektora, veľkosť vektora
Súčet a rozdiel vektorov, reálny
násobok vektora
Skalárny súčin vektorov
Analytické vyjadrenie priamky
v rovine
- parametrické
- smernicové
- všeobecná rovnica
Vzájomná poloha priamok v rovine
Uhol priamo v rovine
( rozširujúce učivo z matematiky)
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Žiakom bolo zaslaných 9 študijných materiálov, v ktorých boli teoreticky spracované
preberané témy. V študijných materiáloch boli umiestnené odkazy na videá k preberaným
témam.
Žiaci mali vypracovať 8 domácich úloh.
Žiaci napísali dva online testy a dva testy počas riadnej školskej dochádzky.
Uskutočnilo sa 7 online hodín prostredníctvom Zoom.
Domáce úlohy boli zadávané priebežne s týždňovým časovým odstupom. Vypracovať ich
žiaci mali možnosť aj dodatočne, prípadne vrátiť sa k neúplnej alebo nesprávne
vypracovanej úlohe. K riešeniu žiaci dostávali slovný komentár.
Niektorí žiaci do uzavretia škôl stihli absolvovať ústnu odpoveď. Niektorí žiaci absolvovali
ústnu odpoveď cez Zoom.
SEM III.A, IV.D
Téma
Vzťahy, funkcie, tabuľky,
diagramy

Analytická geometria v
rovine

Prebraté
Logaritmické rovnice
a nerovnice
Exponenciálne rovnice a
nerovnice
Goniometrické rovnice

Sústava súradníc v priestore
Súradnice stredu úsečky
a ťažiska trojuholníka
Súradnice vektora, veľkosť
vektora
Súčet a rozdiel vektorov,
reálny násobok vektora
Skalárny súčin vektorov
Analytické vyjadrenie
priamky v rovine
- parametrické
- smernicové
- všeobecná rovnica

Neprebraté
Výrazy a ich úpravy
Využitie úprav výrazov pri
riešení rovníc a nerovníc
Riešenie rovníc pomocou
rozkladov, metódou rozbor
skúška, substitúciou,
pomocou grafov –
nedostatočne precvičené
Vzájomná poloha priamo
v rovine
Uhol priamok v rovine

Žiakom bolo zaslaných 11 študijných materiálov, v ktorých boli teoreticky spracované
preberané témy. V študijných materiáloch boli umiestnené odkazy na videá k preberaným
témam.
Žiaci mali vypracovať 5 domácich úloh.
Uskutočnilo sa 7 online hodín prostredníctvom Zoom.
Domáce úlohy boli zadávané priebežne s približne týždňovým časovým odstupom.
Vypracovať ich žiaci mali možnosť aj dodatočne, prípadne vrátiť sa k neúplnej alebo
nesprávne vypracovanej úlohe. K riešeniu žiaci dostávali slovný komentár.
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SEM IV.A
Téma
prebraté
Matematické dôkazy
Riešenie úloh zameraných na
dokazovanie a
argumentovanie
Systematizácia
a precvičovanie vedomostí
so zreteľom na ústne
vyjadrovanie

neprebraté
----------------------------------konštrukčné úlohy

-----------------------------------

Žiakom boli zaslané odkazy na stránky s videami vysvetľujúcimi jednotlivé typy
matematických dôkazov na zopakovanie teórie.
Na precvičenie učiva žiaci dostali 4 domáce úlohy s úlohami z tém:
- Stereometria – metrické úlohy
- Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
- Úprava výrazov, riešenie rovníc
- Matematické dôkazy
Pred prerušením vyučovania žiaci písali 1 písomnú prácu.
CVM IV.A
Téma
Planimetria
Opakovanie

prebraté
riešenie úloh zameraných na
dokazovanie a
argumentovanie

neprebraté
konštrukčné úlohy
systematizácia
a precvičovanie vedomostí
so zreteľom na ústne
vyjadrovanie

Žiakom pre prípravu na písomnú časť maturitnej skúšky boli sprístupnené maturitné testy
z predchádzajúcich ročníkov, ktoré sa nachádzajú na stránkach edupage.
Žiaci počas dištančného vzdelávania vypracovávali 2 projekty na témy:
- Kreslenie obrázkov pomocou grafov funkcií
- Využitie matematiky v praxi.
Pred prerušením vyučovania všetci žiaci absolvovali 1 ústnu odpoveď a získali 1 známku za
testy, ktoré písali v rámci prípravy na písomnú časť maturitnej skúšky.
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II.D

MAT

Téma

Prebrané učivo
Počet možností, systematické zostavovanie
možností
Kombinatorické pravidlo súčtu a súčinu

Kombinatorika

Neprebrané učivo

Variácie s opakovaním
Variácie a permutácie bez opakovania
Kombinačné číslo
Kombinácie bez opakovania
Riešenie úloh z kombinatoriky
Geometria a meranie. Rovina
Stereometria

Rez kocky rovinou, ktorá
obsahuje vrcholy kocky

Vzájomná poloha priamok v priestore

Rez kocky rovinou, ktorej 2
body ležia v tej istej stene kocky

Vzájomná poloha priamky a roviny

Rezy kocky využívajúce
priesečníky predĺženia hrán a
hranice rezu

Vzájomná poloha dvoch rovín

Ďalšie úlohy na rezy a
priestorovú predstavivosť

Kocky a ich siete
Rovnobežné premietanie
Zobrazovanie hranatých telies
Bokorys, pôdorys, nárys
Hranaté telesá - povrchy a objemy
Vzťahy, funkcie,
tabuľky, diagramy

Premenné a funkcia - definícia
Graf funkcie
Lineárna funkcia - opakovanie z
1.r.
Definičný obor funkcie, Obor
hodnôt funkcie
Najväčšia a najmenšia hodnota Extrémy funkcie
Rast a klesanie - Monotónnosť
funkcie
Ďalšie vlastnosti funkcií
Riešenie úloh o funkciách
Systematizácia upevňovanie
učiva

Cez ZOOM bolo odučených 20 online hodín. Bolo zaslaných 20 domácich úloh.
Počas vyučovania bola využitá bádateľská, projektová a individuálna metóda práce.
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III.D Matematika
Tematický celok
Exponenciálne
a logaritmické funkcie
Pravdepodobnosť
Rotačné telesá – objem a
povrch

prebraté
graf funkcie, vlastnosti
funkcie, základné rovnice
a nerovnice, inverzná
funkcia
Laplaceova schéma,
nezávislé javy, nezlučiteľné
javy
objem a povrch základných
telies

neprebraté
inverzná funkcia - precvičiť

geometrická
pravdepodobnosť
objem a povrch zložených
telies,
slovné úlohy

Žiaci dostali 8 prezentácií so študijnými materiálmi.
Na overenie pochopenia učiva žiaci dostali 10 povinných domácich úloh a 1 nepovinnú
domácu úlohu. Okrem toho som žiaci mali možnosť riešiť úlohy na stránkach
s interaktívnymi cvičeniami týkajúcimi sa preberaných tém. Tieto úlohy mohli žiaci riešiť
nepovinne. Tým žiakom, ktorí potrebovali pomoc boli individuálne posielané rady
a pripomienky.
Žiaci počas dištančného vzdelávania riešili 1 test. 1 písomnú prácu žiaci písali ešte pred
prerušením vyučovania.

IV.D Matematika
Tematický celok
Goniometria

Štatistika
Matematické dôkazy

prebraté
veľkosť uhla v oblúkovej
a stupňovej miere, grafy
funkcií, riešenie základných
goniometrických funkcií
základné pojmy,
charakteristiky polohy,
charakteristiky variability

neprebraté

všetky typy dôkazov

Žiaci dostali 8 prezentácií so študijnými materiálmi.
Na overenie pochopenia učiva žiaci dostali 7 domácich úloh. Okrem toho som žiaci mali
možnosť riešiť úlohy na stránkach s interaktívnymi cvičeniami týkajúcimi sa preberaných
tém. Tieto úlohy mohli žiaci riešiť nepovinne. Tým žiakom, ktorí potrebovali pomoc boli
individuálne posielané rady a pripomienky.
Žiaci počas dištančného vzdelávania riešili 1 test a vypracovávali 1 projekt na tému
Štatistický prieskum a jeho spracovanie. 1 písomnú prácu žiaci písali ešte pred prerušením
vyučovania.
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Dištančné vzdelávanie INFORMATIKA
I.A

INF

Tematický celok
Programovanie mob. apl.

Prebrané učivo
App Inventor 1-6

Zoznam,
vyhľadávanie,
krokovanie
Dvojitý zoznam
(dva zoznamy)
Zoznam, náhoda
(hod kockou)
Cyklus s
podmienkou,
dvojitý zoznam

Algoritmické riešenie problémov Python

Informačná spoločnosť

Neprebrané
učivo

Umelá inteligencia

Cez Zoom bolo odučených 8 online hodín.
II.A
INF
Tematický celok
Algoritmické riešenie problémov Python

Informačná spoločnosť

Prebrané učivo
Modul tkinter
Záverečný projekt v
tkinter

Neprebrané
učivo
N-tice (tuple)
Logické operáci
Textové súbory

Umelá inteligencia

Cez Zoom bolo odučených 8 online hodín.
III.A
INF
Tematický celok

Prezentácia informácií na Internete

Informačná spoločnosť

Prebrané učivo
Aplikácie na tvorbu
webových stránok.
Spôsoby tvorby
webových stránok.
HTML+CSS
Základy jazyka HTML a
CSS
Umelá inteligencia

Neprebrané
učivo

Boli odučené 3 online hodiny.
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II.D
Tematický celok
Informačná spoločnosť
Algoritmické riešenie
problémov - Python

INF
Prebrané učivo
Umelá inteligencia

Neprebrané učivo

Textová konzola, číslo, reťazec
Odchytávanie výnimiek, Generovanie
výnimiekReťazec
Reťazce - reťazcové metódy
Zoznam, vyhľadávanie, krokovanie
Dvojitý zoznam (dva zoznamy)
Zoznam, náhoda (hod kockou)
Cyklus s podmienkou, dvojitý zoznam
Vnorené štruktúry

Boli odučené 3 online hodiny.
III.D
Tematický celok
Informačná spoločnosť

INF
Prebrané učivo
Umelá inteligencia

Bezpečnosť na
Internete.
Sociálne siete.
Hrozby
sociálnych sietí

Informačná spoločnosť
Informácie okolo nás

Tvorba prezentácie

Bolo odučených 5 online hodín.
IV.D

INF

Tematický celok

Prezentácia informácií na Internete

Informačná spoločnosť

Neprebrané
učivo

Prebrané učivo
Aplikácie na tvorbu
webových stránok.
Spôsoby tvorby
webových stránok.
HTML+CSS
Základy jazyka HTML a
CSS
Umelá inteligencia

Neprebrané
učivo

Bolo odučených 5 online hodín.
Informatika v prírodných vedách a matematike III.A
- odučená bola len informatická a matematická časť predmetu
- počas uzavretia škôl prebiehali posledné časti inovačného vzdelávania učiteľov vo
fyzike a informatike
- žiaci odovzdávali výsledky projektu: Projekt môjho vysnívaného domu
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Dištančné vzdelávanie FYZIKA
FYZIKA I.A, II.D
Téma
Pozorovanie meranie
experiment

Sila a pohyb
-mechanika tuhého telesa
Práca, energia

Prebraté
Experimentálne
pozorovanie vzájomných
premien foriem energie –
domáci experiment
a jeho vyhodnotenie

Tuhé teleso, ťažisko
Moment sily,
momentová veta
Ťažisko a stabilita telesa
Mechanická práca
Výkon, príkon, účinnosť
Mechanická energia
Potenciálna energia
tiažová a pružnosti

Neprebraté
Overenie momentovej vety –
prebrané len teoreticky,
experiment nevykonaný
Práca na naklonenej rovine –
experiment nevykonaný,
teoreticky neprebraté
Súvis mechanickej energie
s teplom – experiment
nevykonaný, teoreticky
neprebrané
Torricelliho pokus - prebrané
len teoreticky, experiment
nevykonaný
Približné určenie priemeru
molekuly kyseliny olejovejexperiment nevykonaný

Energia a šport, energia
potravín, energia v domácnosti
– ako témy vhodné na projekt,
ku ktorému musí prebehnúť
diskusia medzi žiakmi
s nutnosťou vecnej
argumentácie sa nerealizovali

Vlastnosti kvapalín a plynov

Pascalov zákon,
hydraulické zariadenie
Hydrostatický tlak
Archimedov zákon
Atmosférický tlak
Ustálené prúdenie
ideálnej kvapaliny
Rovnica spojitosti
a Bernoulliho rovnica
Prúdenie reálnej
kvapaliny
Štruktúra a vlastnosti látok
Časticová stavba látok
Žiakom bolo zaslaných 9 študijných materiálov, v ktorých boli teoreticky spracované
preberané témy. V študijných materiáloch boli umiestnené odkazy na videá k preberaným
témam alebo stránky s apletmi s popisom ich ovládania.
Žiaci mali vypracovať jeden projekt „Mechanická energia v praxi“ naviazaný na domáci
experiment a 7 domácich úloh. Pre I.A bola zadaná jedna nepovinná domáca úloha.
Žiaci napísali jeden online test a dva testy počas riadnej školskej dochádzky.
Uskutočnilo sa 6 online hodín prostredníctvom Zoom.
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FYZIKA II.A, III.D
Téma
Prebraté
Pozorovanie
Overenie vzťahu pre periódu
meranie experiment matematického kyvadla- domáci
experiment a jeho vyhodnotenie

Magnetické pole

Periodické deje

Elektrina a
magnetizmus

Pôsobenie mag. poľa na vodič
s prúdom
Pôsobenie mag. poľa na nabitú
časticu
Jav elektromagnetickej indukcie
Periodické pohyby, mechanický
oscilátor, kmitanie
Základná rovnica kmitavého
pohybu
Časový diagram kmitania
Dynamika kmitavého pohybu
Nútené kmitanie
Rezonancia
Striedavý prúd
Alternátor
Výkon striedavého prúdu s R
Transformátor
Elektrická rozvodná sieť

Neprebraté
Meranie zotrvačnej hmotnosti
pružinovým oscilátorom –
experiment nevykonaný,
teoreticky neprebrané
Overenie činnosti
polovodičového usmerňovača–
experiment nevykonaný,
teoreticky neprebrané
Overenie činnosti transformátora
- prebranté len teoreticky,
experiment nevykonaný

Obvody striedavého prúdu
s R,L,C – neprebrané (rozširujúce
učivo)
Elektromotor a dynamo len
informačne

Žiakom bolo zaslaných 9 študijných materiálov, v ktorých boli teoreticky spracované
preberané témy. V študijných materiáloch boli umiestnené odkazy na videá k preberaným
témam alebo stránky s apletmi s popisom ich ovládania.
Žiaci mali vypracovať jeden projekt „Matematické kyvadlo“ naviazaný na domáci
experiment a 6 domácich úloh.
Žiaci napísali jeden online test a jeden test počas riadnej školskej dochádzky.
Uskutočnilo sa 5 online hodín prostredníctvom Zoom.
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FYZIKA III.A, IV.D
Téma
Pozorovanie meranie
experiment

Optika
Základy fyziky mikrosveta

Energia okolo nás

Prebraté

Ultrafialové žiarenie
Röntgenove žiarenie
Modely atómov
Fotoelektrický jav
Laser
Jadro atómu
Syntéza a štiepenie jadier
Zákony zachovania pri
jadrových procesoch
Rádioaktívne žiarenie
Využitie rádionuklidov v
praxi

Neprebraté
Určenie hmotnostnej tepelnej
kapacity pevnej látky–
experiment nevykonaný,
teoreticky neprebrané
Určenie hmotnostného
skupenského tepla topenia
ľadu–experiment nevykonaný,
teoreticky neprebrané
Overenie činnosti
transformátora - prebrané len
teoreticky, experiment
nevykonaný
Fyzikálna podstata informácie

Vnútorná energia a jej zmena
Kalorimetrická rovnica
Tepelný stroj
(rozširujúce učivo)
Prečerpávacia elektráreňčiastočne prebraté v 2.ročníku

Žiakom bolo zaslaných 8 študijných materiálov, v ktorých boli teoreticky spracované
preberané témy. V študijných materiáloch boli umiestnené odkazy na videá k preberaným
témam alebo stránky s apletmi s popisom ich ovládania.
Žiaci mali vypracovať 7 domácich úloh.
Žiaci napísali jeden online test a IV.D jeden test, III.A dva testy počas riadnej školskej
dochádzky.
Uskutočnilo sa 5 online hodín prostredníctvom Zoom.
Domáce úlohy boli zadávané priebežne s týždňovým časovým odstupom. Vypracovať ich
žiaci mali možnosť aj dodatočne, prípadne vrátiť sa k neúplnej alebo nesprávne
vypracovanej úlohe. K riešeniu žiaci dostávali slovný komentár.
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Dištančné vzdelávanie BIOLÓGIA
BIOLÓGIA I.A
Téma
Život na úkor iných

Život v extrémnych
podmienkach

Mikrosvet

Adaptácia na život s
človekom

Rastliny a huby v službách
človeka

Živočíchy v službách
človeka

Prebraté
Paraziticky žijúce
živočíchy, parazitické
ploskavce a hlístovce
Parazitické článkonožce
Za polárnym kruhom. V
púšti.
Hlboko v mori. V sladkej
aj slanej vode.
Jaskyne. V pôde.
Mikroorganizmy. Vírusy.
Baktérie
Riasy
Huby
Prvoky
Ľudské sídla – živočíchy
a urbanizácia + Organizmy
v domácnostiach,
Život v záhradách
prímestskej zeleni
Živočíchy polí

Neprebraté

Rastliny ako potrava
Koreniny a pochutiny
Krmoviny
Rastlinné drogy
Okrasné rastliny parkov
a záhrad
Izbové rastliny
Priemyselné využitie rastlín a
húb
Hospodársky významné druhy
živočíchov
Pomocníci v
poľnohospodárstve, športe,
zdravotníctve
Spoločníci v domácnosti

Žiakom bolo zaslaných 10 študijných materiálov, v ktorých boli teoreticky spracované
preberané témy. V študijných materiáloch boli umiestnené odkazy na videá k preberaným
témam.
Žiaci mali vypracovať 10 domácich úloh.
Žiaci napísali 3 online testy a 1 test počas riadnej školskej dochádzky.
Domáce úlohy boli zadávané priebežne s týždňovým časovým odstupom. Vypracovať ich
žiaci mali možnosť aj dodatočne, prípadne vrátiť sa k neúplnej alebo nesprávne
vypracovanej úlohe. Niektorí žiaci do uzavretia škôl stihli absolvovať ústnu odpoveď.
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BIOLÓGIA II.A
Téma
Delenie buniek
Rozmnožovanie rastlín

Rozmnožovanie živočíchov
Základy bunkovej
dedičnosti

Mendelove pravidlá
dedičnosti

Dedičnosť a pohlavie

Molekulové základy
genetiky
Premenlivosť, mutácie

Prebraté
Bunkový cyklus,
mitóza, meióza
Pohlavné a nepohlavné
rozmnožovanie rastlín
Rozmnožovanie semenných
rastlín
Rast a vývin rastlín
Rozmnožovanie živočíchov
Embryonálny vývin
a postembryonálny vývin

Neprebraté
praktické cvičenie – Delenie
buniek
praktické cvičenie - Klíčenie a
rast rastlín

Podstata dedičnosti.
Chromozóm
Dedičnosť eukaryotických
buniek. Mimojadrová
dedičnosť
Dedičnosť prokaryotických
buniek
Prvý a druhý Mendelov
zákon. Neúplná dominancia
Riešenie úloh z genetiky Mendelove zákony
Dedičnosť krvných skupín
Tretí Mendelov zákon.
Platnosť Mendelových
zákonov
Riešenie úloh z genetiky Krvné skupiny
Chromozómové určenie
pohlavia
Dedičnosť viazaná na X
chromozóm
Nukleové kyseliny.
Replikácia DNA
Expresia génu
Dedičná a nededičná
premenlivosť. Mutagény
Typy mutácií
Génové manipulácie

Žiakom bolo zaslaných 8 študijných materiálov, v ktorých boli teoreticky spracované
preberané témy. V študijných materiáloch boli umiestnené odkazy na videá k preberaným
témam.
Žiaci mali vypracovať 8 domácich úloh.
Žiaci napísali 3 online testy a 1 test počas riadnej školskej dochádzky.
Domáce úlohy boli zadávané priebežne s týždňovým časovým odstupom. Vypracovať ich
žiaci mali možnosť aj dodatočne, prípadne vrátiť sa k neúplnej alebo nesprávne
vypracovanej úlohe. Niektorí žiaci do uzavretia škôl stihli absolvovať ústnu odpoveď.
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BIOLÓGIA III.A
Téma
Biológia človeka

Ekológia

Prebraté
Mužská pohlavná sústava
Ženská pohlavná sústava
Vývinové obdobia človeka
Pohlavne prenosné
ochorenia a ochorenia
pohlavnej sústavy
Plánované rodičovstvo.
Asistovaná reprodukcia
Zdravý životný štýl
Ekológia ako veda.
Abiotické faktory
prostredia
Biotické faktory prostredia
Populácia
Spoločenstvo
Ekosystém

Neprebraté

Ochrana prírody
Chránené územia v okolí
školy
Národné parky

Biologické vedné
disciplíny
Významné biologické
objavy
Populačná genetika

Biológia ako veda

Populačná genetika

Žiakom bolo zaslaných 11 študijných materiálov, v ktorých boli teoreticky spracované
preberané témy. V študijných materiáloch boli umiestnené odkazy na videá k preberaným
témam.
Žiaci mali vypracovať 11 domácich úloh.
Žiaci napísali 2 online testy a 1 test počas riadnej školskej dochádzky.
Domáce úlohy boli zadávané priebežne s približne týždňovým časovým odstupom.
Vypracovať ich žiaci mali možnosť aj dodatočne, prípadne vrátiť sa k neúplnej alebo
nesprávne vypracovanej úlohe. Niektorí žiaci do uzavretia škôl stihli absolvovať ústnu
odpoveď.

IV.A Seminár z biológie
Tematický celok
Systém a fylogenéza rastlín
Huby a lišajníky
Ekológia

prebraté

neprebraté
---------------------------------------------------------------------

-----------------------------------

Žiaci dostali 2 prezentácie so študijnými materiálmi.
Na overenie pochopenia učiva žiaci dostali 3 interaktívne domáce úlohy.
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IV.A Cvičenia z biológie
Tematický celok
Stavba tela a fyziológia
živočíchov
Stavba tela a fyziológia
rastlín
Systém a fylogenéza rastlín
Ekológia

prebraté

neprebraté
praktické úlohy
fotosyntéza – praktické
úlohy

poznávanie rastlín
chránené územia

Žiaci počas dištančného vzdelávania vypracovávali 2 projekty na témy Geneticky
podmienené ochorenia a Poznávanie rastlín. 1 projekt na tému Ochorenia orgánových
sústav človeka žiaci vypracovávali ešte pred prerušením vyučovania

II. D Biológia
Tematický celok
Život na úkor iných
Život v extrémnych
podmienkach
Mikrosvet
Adaptácia na život s
človekom

prebraté
parazitizmus
Hlboko v mori, Na púšťach,
V polárnych oblastiach,
V jaskyniach
vírusy, baktérie,
mikroskopické riasy, huby,
prvoky
živočíchy v domácnostiach,
záhradách a na poliach,
živočíchy, rastliny a huby
využívané človekom,

neprebraté

Žiaci dostali 5 prezentácií so študijnými materiálmi. Pri poslednej téme – Adaptácia na život
s človekom bola využitá práca s učebnicou.
Na overenie pochopenia učiva žiaci dostali 5 interaktívnych domácich úloh. Okrem toho
mali žiaci za úlohu vypracovať 3 projekty na témy:
- Život v extrémnych podmienkach
- Živočíchy v blízkosti človeka
- Rastliny a huby – využitie
III. D BIOLÓGIA
Téma
Metabolické procesy
živočíchov

Delenie buniek
Rozmnožovanie rastlín

Prebraté
Spracovanie potravy
Dýchanie živočíchov
Transport látok v tele
živočíchov (stavovce)
Vylučovanie živočíchov
(cicavce)
Bunkový cyklus,
mitóza, meióza
Pohlavné a nepohlavné
rozmnožovanie rastlín
Rozmnožovanie semenných

Neprebraté
praktické cvičenie Metabolické procesy
živočíchov

praktické cvičenie – Delenie
buniek
praktické cvičenie - Klíčenie a
rast rastlín
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Rozmnožovanie živočíchov
Základy bunkovej
dedičnosti

Mendelove pravidlá
dedičnosti

Dedičnosť a pohlavie

Molekulové základy
genetiky
Premenlivosť, mutácie

rastlín
Rast a vývin rastlín
Rozmnožovanie živočíchov
Embryonálny vývin
a postembryonálny vývin
Podstata dedičnosti.
Chromozóm
Dedičnosť eukaryotických
buniek. Mimojadrová
dedičnosť
Dedičnosť prokaryotických
buniek
Prvý a druhý Mendelov
zákon. Neúplná dominancia
Riešenie úloh z genetiky Mendelove zákony
Dedičnosť krvných skupín
Tretí Mendelov zákon.
Platnosť Mendelových
zákonov
Riešenie úloh z genetiky Krvné skupiny
Chromozómové určenie
pohlavia
Dedičnosť viazaná na X
chromozóm
Nukleové kyseliny.
Replikácia DNA
Expresia génu
Dedičná a nededičná
premenlivosť. Mutagény
Typy mutácií
Génové manipulácie

Žiakom bolo zaslaných 12 študijných materiálov, v ktorých boli teoreticky spracované
preberané témy. V študijných materiáloch boli umiestnené odkazy na videá k preberaným
témam.
Žiaci mali vypracovať 12 domácich úloh.
Žiaci napísali 4 online testy a 1 test počas riadnej školskej dochádzky.
Domáce úlohy boli zadávané priebežne s týždňovým časovým odstupom. Vypracovať ich
žiaci mali možnosť aj dodatočne, prípadne vrátiť sa k neúplnej alebo nesprávne
vypracovanej úlohe. Niektorí žiaci do uzavretia škôl stihli absolvovať ústnu odpoveď.
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IV.D Biológia
Tematický celok
Biológia človeka

Ekológia
Biológia ako veda

prebraté
nervová sústava, hormonálna
sústava, zmyslové orgány,
reprodukčná sústava, vývin
človeka
ekologické faktory,
populácia, spoločenstvo,
ekosystém, ochrana prírody
biologické vedné disciplíny,
história biologických vied

neprebraté

Genetika
populačná genetika
Žiaci dostali 9 prezentácií so študijnými materiálmi.
Na overenie pochopenia učiva žiaci dostali 4 interaktívne domáce úlohy. Okrem toho mali
žiaci za úlohu vypracovať 2 projekty na témy:
- Ochrana prírody
- Využitie biologických poznatkov v praxi
Dištančné vzdelávanie CHÉMIA
CHÉMIA I.A,II.D
Téma
Energetické zmeny
pri chemických
reakciách
Rýchlosť chemických
reakcií

Chemická rovnováha

Protolytické reakcie

Redoxné reakcie

Prebraté
Exotermická a endotermická
reakcia
Reakčné teplo
Termochemická rovnica
Termochemický zákon
Priebeh chemických reakcií
Rýchlosť chemických reakcií
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť
reakcií
Rýchlosť chemických reakcií
v praxi
Dynamická rovnováha,
rovnovážna konštanta
Vplyv teploty a koncentrácie
na chemickú rovnováhu
Vplyv tlaku a katalyzátora na
chemickú rovnováhu
Chemická rovnováha v praxi
Protolytické reakcie, Teória
kyselín a zásad
Sila kyselín a zásad
Autoprotolýza vody, pH
roztokov
Hydrolýza solí
Neutralizácia, indikátory

Neprebraté
LC Exo a endotermické deje –
laboratórne cvičenie experiment nevykonané
LC Chemická kinetika laboratórne cvičenie experiment nevykonané

LC Chemická rovnováha laboratórne cvičenie experiment nevykonané

LC Určovanie pH roztokov laboratórne cvičenie experiment nevykonané
LC Neutralizácia- laboratórne
cvičenie - experiment
nevykonané
Redoxné reakcie
Oxidovadlá a redukovadlá
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Redoxné vlastnosti látok
Redoxné rovnice
Elektrolýza
Galvanický článok
Korózia
Zrážacia reakcia,Iónový zápis
reakcie
Zrážacie reakcie vpraxi

Zrážacie reakcie

Žiakom bolo zaslaných 13 študijných materiálov, v ktorých boli teoreticky spracované
preberané témy. V študijných materiáloch boli umiestnené odkazy na videá k preberaným
témam alebo stránky s apletmi s popisom ich ovládania.
Žiaci mali vypracovať 13 domácich úloh.
Žiaci I.A napísali 3 online testy .
Žiaci II.D napísali 2 online testy a jeden test počas riadnej školskej dochádzky.
Uskutočnili sa 2 online hodiny prostredníctvom Zoom.
Domáce úlohy boli zadávané priebežne s týždňovým časovým odstupom. Vypracovať ich
žiaci mali možnosť aj dodatočne, prípadne vrátiť sa k neúplnej alebo nesprávne
vypracovanej úlohe.
CHÉMIA II.A, III.D
Téma
Alifatické uhľovodíky

Aromatické
uhľovodíky
Deriváty uhľovodíkov

Prebraté
Alkány, reakcie alkánov
Cykloalkány
Názvoslovie organických
zlúčenín
Alkény, diény
Reakcie Alkénov a diénov
Alkíny
Zdroje uhľovodíkov,
spracovanie ropy
Arény
Reaktivita arénov
Využitie arénov

Neprebraté

Vzorce a klasifikácia derivátov
uhľovodíkov
Názvoslovie derivátov uhľovodíkov
Halogénderiváty uhľovodíkov+
reakcie
Využitie halogénderivátov
Alkoholy+reakcie
Fenoly
Dusíkaté deriváty uhľovodíkov
Karbonylové zlúčeniny
Reakcie karbonylových zlúčenín
Význam karbonylových zlúčenín
Karboxylove kyseliny
Reakcie karboxylových kyselín
Funkčné deriváty KK
Substitučné deriváty KK
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Žiakom bolo zaslaných 9 študijných materiálov, v ktorých boli teoreticky spracované
preberané témy. V študijných materiáloch boli umiestnené odkazy na videá k preberaným
témam alebo stránky s apletmi s popisom ich ovládania.
Žiaci mali vypracovať 9 domácich úloh.
Žiaci napísali 4 online testy a jeden test počas riadnej školskej dochádzky.
Uskutočnila sa 1 online hodina prostredníctvom Zoom.
Domáce úlohy boli zadávané priebežne s týždňovým časovým odstupom. Vypracovať ich
žiaci mali možnosť aj dodatočne, prípadne vrátiť sa k neúplnej alebo nesprávne
vypracovanej úlohe. Niektorí žiaci do uzavretia škôl stihli absolvovať ústnu odpoveď.
CHÉMIA III.A, IV.D
Téma
Proteíny - bielkoviny

Enzýmy
Nukleové kyseliny

Prebraté
Proteíny
Aminokyseliny
Peptidová väzba
Štruktúra bielkovín
Denaturácia bielkovín
Prehľad bielkovín

Neprebraté

Zloženie a štruktúra enzýmov
Špecifita enzýmovej katalýzy
Aktivácia a inhibícia enzýmov
Nukleové kyseliny
Zloženie nukleových kyselín
Štruktúra nukleových kyselín
Význam a funkcia nukleových kyselín

Žiakom bolo zaslaných 10 študijných materiálov, v ktorých boli teoreticky spracované
preberané témy. V študijných materiáloch boli umiestnené odkazy na videá k preberaným
témam alebo stránky s apletmi s popisom ich ovládania.
Žiaci mali vypracovať 10 domácich úloh.
Žiaci napísali 3 online testy a jeden test počas riadnej školskej dochádzky.
Domáce úlohy boli zadávané priebežne s týždňovým časovým odstupom. Vypracovať ich
žiaci mali možnosť aj dodatočne, prípadne vrátiť sa k neúplnej alebo nesprávne
vypracovanej úlohe. Niektorí žiaci do uzavretia škôl stihli absolvovať ústnu odpoveď.
RNDr. Anna Uhríková
vedúca PK prírodovedných predmetov
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Príloha č. 2:

Výkaz k Správe o hospodárení za rok 2019
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