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Vec 

Sprava o vychovno - vzdelavacej cinnosti, jej vysledkoch a podmienkach skol a skolskych 

zariadeni - stanovisko 

V zmysle vyhlasky MS SR c. 9/2006 Z. z. o strukture a obsahu sprav o vychovno-vzdelavacej 

cinnosti, jej vysledkoch a podmienkach skol a skolskych zariadeni ste nam predlozili v zakonom 

stanovenom termine spravu o vychovno-vzdelavacej cinnosti, jej vysledkoch a podmienkach Vasej 

skoly za skolsky rok 2016/2017. 

Sprava obsahuje vsetky nalezitosti, stanovene citovanou vyhlaskou, je podrobne spracovana, 

preto jej obsah schval'ujeme a suhlasime s jej zverejnenim na obvyklom mieste skoly, ako aj na Vasej 

intemetovej stranke najneskor do 31. decembra 2017. 

To to stanovisko je neoddelitel'nou siicasfou Spravy o vychovno - vzdelavacej cinnosti, jej 

vysledkoch a podmienkach skol a skolskych zariadeni za sk. rok 2016/2017. 
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Zlaté Moravce 

 

 

 

 

 

Správa 
 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení  za školský rok 2016/2017 

 

 
Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č.9/2006 Z.z. 
 

 
Predkladá:                                                        ......................................................................... 
                                                                  RNDr. Renáta Kunová, PhD.  riadite ka školy 

 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade  d a 18. 10. 2017 

 

Vyjadrenie rady školy: 
Rada školy pri Gymnáziu Janka Krá a v Zlatých Moravciach 

odporúča  Nitrianskemu samosprávnemu kraju schváliť                                 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti za školský rok Ň016/Ň017 

d a 16.10.2017 

 

                                                                        ................................................................. 

  RNDr. Klement Chren 

  predseda RŠ pri Gymnáziu J. Krá a v Zlatých Moravciach 

 

 

Vyjadrenie zriaďovateľa: 

  

 Nitriansky samosprávny kraj schva uje Správu o výsledkoch  
 a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok Ň016/2017 

 

 

                                                                       .......................................................................... 

                                                                                za Nitriansky samosprávny kraj 
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§2.ods. 1a 

 
 Základné identifikačné údaje 

 

 

Názov škol  G áziu  Ja ka Kráľa, Ul. SNP , )laté Morav e 

Adresa škol  Ul. SNP 3, 953  )laté Morav e 

Telefó  037/6423015 

Fax 037/6426216 

E-mail gymzmjk@stonline.sk 

Internet.-strá ka www.gjkzm.sk 

)riaďovateľ Nitria sk  sa ospráv  kraj, Rázusova A, 949 01 Nitra 

 

 
Vedúci zamestnanci školy 

 

  Priezvisko, meno Telefó  e-mail 

Riaditeľ 
 

RNDr. Re áta Ku ová, PhD.  037/6423015 gymzmjk@stonline.sk 

)ástup a RŠ 

 

Mgr. Ľu oš De ár/ Mgr. Viera 

Mihalková 037/6423015 gymzmjk@stonline.sk 

Vedú a šk. jedál e )uza a Ďurkovičová 037/6423015 gymzmjk@stonline.sk 

Hospodárka škol  I g. Ja a Považa ová 037/6423015 gymzmjk@stonline.sk 

 

 
Údaje o rade školy 

 

  Titl., priezvisko, meno: Delegova ý za: 
Predseda: RNDr. Klement Chren Pedagogi ký za est a e  škol  

Tajo íčka: I g. Ja a Považa ová Nepedagogi ký za est a e  škol  

Čle ovia: 

Mgr. Viera Mihalková/ Mgr. Alena 

Rakovská Pedagogi ký za est a e  škol  

 Mgr. Milan Galaba VÚC Nitra 

 Pharm. Dr. Ivo a Vi ia ová VÚC Nitra 

 Mgr. Mariá  Kér  VÚC Nitra 

 Mgr. Jozef Kluka VÚC Nitra 

 Ing. Rado ír Siklie ka, PhD. Rodičovské združe ie pri GJK 

 Eva Kráľová Rodičovské združe ie pri GJK 

 A ežka Krausová Rodičovské združe ie pri GJK 

 Jo áš Sudakov  Žia ka školská rada 

 

 

mailto:gymzmjk@stonline.sk
mailto:gymzmjk@stonline.sk
mailto:gymzmjk@stonline.sk
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Činnosť Rady školy pri GJK v Zlatých Moravciach 

 

Rada školy zamerala svoje zasadnutia v školskom roku 2016/2017 najmä na analýzu: 
- dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov v jednotlivých klasifikačných obdobiachĽ  
- koncepčného rozvoja školy 

-  výsledkov maturitných skúšokĽ   
- úspešnosti  absolventov školy na prijímacích skúškach na vysoké školyĽ  
- zapojenia a úspešnosti študentov vo vedomostných olympiádachĽ SOČ  a alších súťažiachĽ    
- krúžkovej činnosti a mimo vyučovacie aktivity.   

Stála pozornosť rady školy bola upriamená na:  
- realizáciu školského vzdelávacieho programu a zavedenie študijných a učebných odborov 

- úpravu v učebných plánoch  
- vybudovanie nových odborných učebníĽ  
- kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov a odbornosť vyučovaniaĽ  
- dochádzku žiakovĽ  
- spoluprácu s rodičmiĽ  
- rozpočet a výsledky hospodárenia školy 

- na prevenciu drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov. 
 

Zasadnutie rady školy dňa 17. októbra 2016  

 

Schôdzu otvoril a viedol predseda Rady školy RNDr. Klement ChrenĽ ktorý prítomných privítal 
a oboznámil s programom zasadnutia. Predseda rady školy oboznámil členov s novým Štatútom 
rady školy a dal návrh na jeho schválenie. Prítomní členovia návrh štatútu jednohlasne schválili. 

Hlavným bodom programu zasadnutia rady školy bolo prerokovanie Správy o výchovno-

vzdelávacej činnostiĽ jej výsledok v podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 
2015/2016. 

 Riadite ka školy RNDr. Renáta KunováĽ PhD. oboznámila  radu školy s obsahom Správy 
o výchovno-vzdelávacej činnostiĽ jej výsledok v podmienkach škôl a školských zariadení za 
školský rok Ň015/2016 pod a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/Ň006 Z.z.. 

 Rada školy pri Gymnáziu Janka Krá aĽ Ul. SNP ňĽ Zlaté Moravce prerokovala Správu 

o výchovno-vzdelávacej činnostiĽ jej výsledok v podmienkach škôl a školských zariadení za 
školský rok Ň015/2016 a odporučila ju na schválenie Nitrianskemu samosprávnemu kraju.  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnostiĽ jej výsledok v podmienkach škôl a školských 
zariadení za školský rok 2015/2016 (kópia) je založená u riadite ky školy a po schválení 
Nitrianskym samosprávnym krajom bola zverejnená na webovej stránke školy www.gjkzm.sk. 

 Riadite ka školy RNDr. Renáta KunováĽ PhD. Informovala o schválených financiách od 
zria ovate a v roku Ň016 na rekonštrukciu jedálne (80 600€)Ľ na opravu parkiet a riešenie 
havarijného stavu zatekania v budove školy (1ň 800€) a nákup čistiaceho stroja na podlahy 
(Ň449ĽŇ0€) a po akovala poslancom NSK za podporu školy.. 
Riadite ka školy alej informovala o projektoch podaných v r. 2015/2016: 

 Pomáhame vyrásť -  Zdravé telo je hostite  zdravého ducha (500€) 
 Život je len jeden – riešení viacero – Rada vlády pre prevenciu kriminality (Ň050€) 
 Spoločne s DM – dobrovo nícky program 

 Nadácia Jednota COOP – Pohyb bez limitu (1500€) 
 Zdravie a bezpečnosť Ň016  -  MŠVVaŠ 

alej informovala o  schválených a priebežne realizovaných projektoch: 
 Zdravie na tanieri Ň016 (Ň660€ - rozpočtu ÚNSK a 140€ z financií RZ)  

http://www.gjkzm.sk/
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 Projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej 
výchovy formou dostavbyĽ rekonštrukcie alebo výstavby novej  telocvične a jej vybavenie 

(3900 € – z rozpočtu MŠVVaŠ a ň901€ - z rozpočtu NSK 

 

Zasadnutie rady školy dňa 13. februára 2017 

Schôdzu otvoril a viedol predseda Rady školy RNDr. Klement ChrenĽ ktorý prítomných privítal 
a oboznámil s programom zasadnutia. Zvlášť privítal Mgr. Alenu RakovskúĽ ktorá sa d om Ň6. 01. 
Ň017 stala novou členkou Rady školy pri GJK Zlaté Moravce za pedagogických zamestnancov. 

Nahradila Mgr. Vieru MihalkovúĽ ktorá sa stala zástupky ou riadite ky školy. 
Riadite ka školy RNDr. Renáta KunováĽ PhD. informovala o kritériách prijímania žiakov 

do 1. ročníka Gymnázia Janka Krá a v školskom roku Ň017/Ň018. Úradom Nitrianskeho 

samosprávneho kraja máme schválený plán výkonov  - otvorenie dvoch tried do prvého ročníka 
štvorročného gymnázia t. j. 6Ň žiakov.  Pod a výpočtového strediska v Banskej Bystrici predbežný 
záujem o školu je 61 žiakov. Z toho na I. termín prijímacích skúšok je ň4 žiakov a n a II. termín  je 
Ň7 žiakov. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v d och 09. 05 Ň017 a 11. 05. Ň017. Kritéria 
prijímacích skúšok budú zverejnené na webovej stránky školy. 

Riadite ka školy RNDr. Renáta KunováĽ PhD.Ľ informovala o študijných výsledkoch, 

správaní a dochádzke za 1. polrok školského roka Ň016/Ň017. ( vi  príloha č. 1. – preh ad 
prospechuĽ dochádzky a správania  a príloha č. Ň – Klasifikácia tried za 1. polrok Ň016/Ň017 ). 
Najlepšia trieda v I. polroku školského roka Ň016/Ň017 je V. D / osemročné gymnázium 
a najslabšia trieda je ň. A / štvorročné gymnázium. Počet žiakovĽ ktorí neprospeli je 5 -  riadite kou 
školy  im bol schválený individuálny študijný plán ako aj predĺžené skúšobné obdobie.  

Predseda Rady školy  RNDr. Klement Chren informoval o aktivitách školyĽ ktoré sa konali  
v I. polroku školského roka  Ň016//Ň017. 

Riadite ka školy RNDr. Renáta KunováĽ PhD.Ľ informovalaĽ že na návrh  Mgr. Milana 
Galabu a Mgr. Mariána Kéryho  bola podaná žiadosť o vybudovanie  multifunkčného ihriska na 

Nitriansky samosprávny kraj. alej informovala o plánovaných akciáchĽ ktoré by sme chceli 

realizovať v tomto roku 2017  akými sú rekonštrukcia kuchyneĽ rekonštrukcia oplotenia a oprava 

chodníkov a školského dvora v areáli školy. 
 

Zasadnutie rady školy 12. júna 2017 

Riadite ka školy  informovala o prijímacích skúškach  žiakov do 1. ročníka Gymnázia Janka Krá a 
v školskom roku Ň017/Ň018Ľ ktoré sa uskutočnili v d och 09. 05 Ň017 a 11. 05. 2017. Z počtu 7ň 
žiakovĽ sa zúčastnilo prijímacích skúšok   na I. termín  41 žiakov a na  II. termín  ň1 žiakov. Bez 
prijímacích skúšok bolo prijatých 6 žiakov. Ku d u  1Ň. 06. Ň017 je zapísaných 46 žiakov. V šk. 
roku Ň017/Ň018 budú otvorené Ň triedy s kombináciou cudzích jazykov  prvý jazyk anglický  
a druhý jazyk nemecký a ruský. 

alej informovalaĽ že v školskom roku Ň018/19 sa plánujú otvoriť dve triedy do štvorročného 
gymnázia s počtom žiakov 6Ň  a jedna triedu do osemročného gymnázia s počtom žiakov Ň5 pod a 
prílohy č. 1. Otvorenie triedy v osemročnom gymnáziu pre školský rok Ň018/19 je zdôvodnené 
v liste adresovanému Okresnému úradu NitraĽ odboru školstvaĽ ktorý tvorí  prílohu č. Ň.  
Riadite ka školy prerokovala v rade školy návrh počtu tried prvého ročníka pre prijímacie konanie 
v školskom roku Ň017/Ň018 a zárove  návrh predložila zria ovate ovi d a               1ň. 06. Ň017 
pod a organizačných pokynov k prijímacím skúškam na stredné školy v Nitrianskom kraji pre 

školský rok Ň017/18. Rada školy odsúhlasila návrh riadite ky školy bez pripomienok. 
Riadite ka školy RNDr. Renáta KunováĽ PhD.  informovala o výsledkoch externej 

a internej časti maturitnej skúškyĽ zhodnotila úspešnosť jednotlivých predmetov. Bližšie informácie 
budú uvedené v správe o výsledkoch školy (október Ň017). 
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O aktivitách školyĽ ktoré sa konali  v II. polroku školského roka  Ň016//Ň017 informoval 
predseda Rady školy  RNDr. Klement Chren. 
 

 
Poradné orgány školy  

 

Pedagogická rada   
Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci  - 19 pedagógov. 

V školskom roku Ň016/2017 zasadala pedagogická rada celkom 14-krát. 
 

25.8.2016 

Prerokovanie plánu práce školy na školský rok 2016/2017, POP pre šk. rok a úlohy vyplývajúce 
pre predsedov PKĽ koordinátorovĽ Školský vzdelávací program Gymnázium Ň014 – prerozdelenie 

disponobilných hodín – pre žiakov I. ročníkaĽ inovovaný Školský vzdelávací program Gymnázium 
2015 – úprava – zavedenie delených hodín na prírodovedných predmetoch (fyzikaĽ chémia – 1. 

ročníkĽ matematikaĽ biológia – Ň. ročník) – zmena počtu predmetových komisií (5). 
 

30.8.2016 

Výsledky komisionálnych skúšokĽ informácie z porady riadite ovĽ informácie z porady riadite ov 
Oponice - úprava inovovaného Školského vzdelávacieho programu Gymnázium Ň015Ľ plánu 
kontinuálneho vzdelávania. pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok Ň016/2016 – 

hodnotenie predmetu náboženská/etická výchova – organizácia školského roka 

 

29.9.2016 

Oboznámenie a so smernicou o používaní elektronickej triednej knihy – tlačivo Príkaz 
zamestnanca na nariadenie práce nadčas – informácie o kontinuálnom vzdelávaní eTwinning. 
 

19.10.2016 

Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnostiĽ výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení za školský rok Ň015/Ň016 pre UNSK. Aktuality školy. Prechod na 

elektronickú triednu knihu. Zavedenie osobných skriniek pre žiakov a povinné prezúvanie. 
 

21.11.2016  

Klasifikačná pedagogická rada za prvý štvrťrok školského roka (prospech a dochádzka). 
Informácie z ARŠG. Zhodnotenie projektu „Škola trochu inak“ v rámci „Týžd a vedy a techniky“,  

Príprava „D a otvorených dverí na škole“. Aktuality školy – Burza informáciíĽ zavedenie skriniek 
aktualizovanie dozoru počas prestávokĽ príprava vianočnej akadémie. 
 

20.12.2016 

Zmena zástupcu riadite ky školy – informácie o doplnku k Školskému poriadku – zmena rozvrhu 

hodín. 

 

26.1.2017 

Polročná klasifikačná pedagogická rada – hodnotenie prospechuĽ správania a dochádzky žiakov za 

prvý polrok školského roka Ň016/Ň017. Návrh sociálneho fondu. Vo ba zástupcu pedagógov do 
Rady školy. Odovzdanie pedagogickej dokumentácie  za 1. polrok. 
 

16.2.2017 

Prerokovanie pracovného poriadku. Návrh a prerokovanie kritérií na prijímacie skúšky do 
štvorročného  pre školský rok Ň017/Ň018.  Aktuality školy. 
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9.3. 2017 

Informácie o priebehu maturitných skúšokĽ príprava pedagogickej dokumentácieĽ poučenie 
všetkých administrátorov a pomocný dozor. 
 

20.4. 2017 

Klasifikačná pedagogická rada za tretí štvrťrok školského roka – prerokovanie a zhodnotenie 

prospechuĽ správania a dochádzky. Príprava prijímacích skúšok do štvorročného gymnázia. 
Vyhodnotenie predmetových olympiád. Informácie k jazykovému pobytu v Anglicku. 

 

10.5. 2017 

Klasifikačná pedagogická rada – žiakov IV.AĽ IV.B. Organizácia rozlúčky maturantov so školou. 
Príprava a organizačné zabezpečenie ústnych maturitných skúšok. Záväzné prihlášky na volite né 
predmety pod a školského vzdelávacieho programu pre školský rok Ň017/Ň018. Informácie 
o plaveckom kurze. 

 

19.5.2017 

Organizácia ústnych maturitných skúšok. Výdaj maturitných vysvedčení a dodatkov k MV. 

Schválenie plánu výkonov do štvorročného a osemročného gymnázia na školský rok 2018/2019. 

informácie o prijímacích skúškach do 1. ročníka štvorročného gymnázia. 
 

28.6.2017 

Klasifikačná pedagogická rada za Ň.polrok školského roka – prospechĽ správanieĽ dochádzkaĽ cena 
profesora Rudolfa Korca pre najúspešnejšieho maturanta. Informácie o výsledkoch maturitných 
skúšok. Analýza kontrolnej činnosti. Organizácie ukončenia školského roka. 
 

3.7.2017 

Hodnotiace správy predsedov PK a koordinátorov environmentálnej výchovyĽ informatizácieĽ 
protidrogovej prevencie a výchovnej poradkyne. 
 

Predmetové komisie 

 
Riadite ka školy pre školský rok 2016/2017 stanovila  5 predmetových komisií 

 
Názov PK Vedúci PK Zastúpenie predmetov 

PK slovenský 

jazyk a lit. 

a spoločenskýc
h vied 

PaedDr.Anna 

Rosenbergová 

slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra, dejepis, seminár z dejepisu, náboženská 

výchova, etická výchova 

PK cudzích  
jazykov Mgr.Alena Rakovská 

 anglický jaz., nemecký jaz., francúzsky jaz., ruský jaz., konverzácia v anglickom jaz.,  

konverzácia v nemeckom jaz.,   

PK matematiky, 

fyziky a 

informatiky RNDr.Klement Chren matematika, seminár z matematiky, informatika, seminár z informatiky, fyzika 

PK biológie a 

chémie 

Mgr.Jozefína 

Kováčová 
biológia, chémia, seminár z biológie, seminár z chémie, 

PK 

spoločenských 
vied a športu 

PaedDr.Viera 

Šedíková 

geografia, seminár z geografie, občianska náuka,  spoločenskovedný seminár, telesná 

a športová výchova 



                                        Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok Ň016/Ň017 

 

 7 

Činnosť predmetových komisií 
PK SJL sa člení na sekciu slovenského jazyka a literatúry a sekciu umenia a kultúryĽ PK cudzích 
jazykov sa člení na sekciu anglického jazyka a sekciu nemeckého jazykaĽ predmetová komisia 
matematiky sa člení na sekciu matematiky a sekciu informatiky. Predmetové komisie usmer ujú 
a organizačne zabezpečujú výchovno-vyučovací proces. Predmetové komisie zasadali pod a 
vypracovaných plánov päťkrát za rokĽ v niektorých PK boli zvolané mimoriadne zasadnutia hlavne 
kvôli  prerokovaniu zadaní pre komisionálne skúšky z jednotlivých predmetov (išlo o rozdielové 
skúškyĽ komisionálne skúšky z dôvodu predĺženia klasifikačného obdobia za prvý polrok a opravné 
komisionálne skúškyĽ komisionálne skúšky z dôvodu individuálneho študijného plánu). 

 

Predmetové komisie vykonávali činnosti pod a vypracovaných plánov v oblastiach:  

 tvorbaĽ úpravy a doplnenie inovovaného Školského vzdelávacieho programu Gymnázium 
2015, 

  tvorba a úprava učebných osnov – ich zosúladenie so štandardami inovovaného Štátneho 
vzdelávacieho programu a s novými cie ovými požiadavkami na rok 2018 

  tvorba tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre jednotlivé  ročníky a triedyĽ  ich 
zosúladenie s osnovami,  

 pripomienkovanie pracovnej verzie materiálu „Učiace sa Slovensko“Ľ  
  výchovno-vzdelávací proces – jeho realizácia v podmienkach školskej reformy,                                              

  analýza dosiahnutých výsledkov vo vyučovacom procese za jednotlivé klasifikačné obdobiaĽ 
  spôsobyĽ postupy ako motivovať zaostávajúcich žiakov k zlepšeniu ich výkonov, 

  vyhodnotenie plnenia výchovných cie ov vo vyučovacom procese: vlastenecká výchovaĽ 
environmentálna výchovaĽ estetická výchovaĽ mediálna výchovaĽ protidrogová výchovaĽ 
výchova k manželstvu a k rodičovstvuĽ výchova k tolerancii, k uplat ovaniu udských práv 
v podmienkach  multikultúrnej spoločnostiĽ výchova k správnemu štýlu životaĽ rebríček 
hodnôtĽ boj proti obezite,  

  uplat ovanie vo výchovno-vzdelávacom procese všetkých oblastí prierezových tém, 

  prerokovanie  a schválenie maturitných zadaní ústnej formy internej časti maturitných 
skúšok – v cudzích jazykoch pre úrove  B2 a B1 (ak si žiak volí cudzí jazyk ako štvrtý 
maturitný predmet môže si zvoliť úrove  BŇ alebo B1, 

  analýza výsledkov maturitných skúšok – externej častiĽ písomnej formy internej častiĽ 
ústnych maturitných skúšok, 

 analýza NÚCEMu – pridaná hodnota vo vzdelávaní v predmete slovenský jazyk a literatúraĽ 
  uplat ovanie nových  predpisov a nariadení,   
  príprava a realizácia olympiád a iných súťaží, 
  iné aktivity študentov v mimovyučovacom časeĽ príprava podujatí kultúrno-vzdelávacieho 

charakteru, 

  plánĽ organizovanie  a  vyhodnotenie exkurzií, 
  otázky  a návrhy riešenia ako predchádzať škodlivým a nepriaznivým vplyvom na rozvoj 

osobnosti študenta, 

   v maximálnej miere zavádzať vo vyučovaní prvky humanistickej výchovy, 

   uplat ovanie novýchĽ modernýchĽ netradičných postupovĽ foriem a metód vo vyučovaní  
s cie om motivovať žiakov zdokona ovať sa vedomostne a morálne, 

   vedenie praktikantov – poslucháčov vysokých škôlĽ príprava a rozbor ich výstupov pod a 
požiadaviek príslušných fakúlt, 

   zjednotenie kritérií na hodnotenie a klasifikáciu žiakovĽ organizovanie ročníkových 
previerok vedomostí a ich následné vyhodnotenie, 

   usmernenie študentov pri výbere volite ných predmetov pod a ich profesijnej orientácie, 
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   návrhy na zlepšenie činnosti jednotlivých predmetových komisií s cie om skvalitniť prácu 
PK  a zvýšiť kvalitatívnu úrove  výučby, 

  odbornosť vyučovania a zvyšovanie kvalifikácie členov PK - zamestnancov – účasť na 
kontinuálnom vzdelávaní, alšie vzdelávanie -  kurzyĽ školeniaĽ semináre a účasť 
pedagógov na nich, 

 výmena skúseností zo školení a seminárov, 

  spolupráca so školskými knižnicami a s verejnými knižnicami, 
  realizácia školských projektov, 

  materiálne vybavenie predmetových komisií, 
  otvorené vzorové hodiny – organizáciaĽ účasťĽ hodnotenie, 

  vzájomné hospitácie, 

  výmena vlastných pedagogických skúseností, 
  štúdium odbornej a pedagogickej literatúry, 

  koordinácia realizácie medzipredmetových vzťahov, 

  tvorba banky úloh. 

Činnosť predmetových komisií  riadite stvo školy hodnotí pozitívne. 
 

Možnosti a príležitosti  pre zlepšenie                                                                                                          

 práca s talentovanými žiakmi, zlepšenie výsledkov v predmetových olympiádach 
a v súťažiach, 

 zlepšenie výsledkov externých maturitných skúšok, 

 zapojenie sa do SOČ, 

 zapojenie do regionálnych projektovĽ projektov vyhlasovaných MŠĽ 
 zabezpečenie pomocných učebných materiálovĽ učebných textovĽ hlavne na tie predmety, 

v ktorých nie sú zabezpečené  novéĽ vyhovujúce učebnice. 

 
Výchovná poradkyňa  

 

Výchovná poradky a pracovala pod a Plánu výchovného poradcuĽ ktorý vychádzal z hlavných 
úloh školy. 
 Výchovné poradenstvo 

Obsahom činnosti  
 je usmer ovať a koordinovať výchovno-poradenskú a informačnú činnosť pedagogických 

pracovníkov pri sledovaní a hodnotení vývinu žiakovĽ pri utváraní podmienok pre zdravý 
psychický a sociálny vývin v procese výchovy a vzdelávania v škole.  

 v spolupráci s triednymi učite mi venovať starostlivosť žiakom so špeciálnymi 
schopnosťami a potrebami.  

 sledovať prípady záškoláctvaĽ neospravedlnenej absencie a disciplinárnych problémov.  
 venovať pozornosť žiakom 1. ročníka z poh adu ich adaptácie na stredoškolské štúdium.  

 viesť evidenciu žiakov s rôznymi poruchami správania a vzdelávania. 
 priebežne zisťovať vývoj profesijnej orientácie v jednotlivých ročníkoch. 
 poskytovať individuálne konzultácie žiakomĽ ich zákonným zástupcom pri riešení 

výchovných a vzdelávacích problémov 

 viesť nástenku o aktuálnych informáciách o možnostiach štúdia na VŠ. 
 organizovať pre žiakov besedy so zástupcami VŠ o podmienkach štúdia a o prijatí na VŠ. 
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Vo všetkým týchto činnostiach výchovná poradky a spolupracovala s vedením školy a so všetkými 
vyučujúcimi. Bolo by vhodné ešte zintenzívniť spoluprácu s triednymi učite mi.  
Kariérové poradenstvo 

V oblasti kariérového poradenstva som vyvíjala úsilieĽ aby naši žiaci na základe objektívneho 
poznania seba samého mali možnosť získať kvalitné informácie a na ich základe zosúla ovať svoje 
ambície s potrebami spoločnosti.  
Aktivity v oblasti kariérového poradenstva: 

 individuálne konzultácieĽ prácu s informáciami z dennej tlačeĽ spoluprácu s vysokými 
školami a exkurzie na akadémiu vzdelávania Gaudeamus v Nitre.   

 žiaci tretích ročníkov sa chodili individuálne informovať o vysokých školách na Slovensku 
a požičiavali si publikáciu o vysokých školách. 

 počas celého školského roka sa žiaci štvrtých ročníkov chodili informovať o možnostiach 

štúdia na vysokých školách.  
 študenti sa mohli o vysokých školách dozvedieť aj z nástenkyĽ ktorá bola neustále 

aktualizovaná. Taktiež sa tam mohli oboznámiť s možnosťami absolvovania prípravných 
kurzov na prijímacie pohovory a o D och otvorených dverí na jednotlivých fakultách. 
Výchovná poradky a informovala tiež o možnostiach štúdia na vysokých školách v Českej 
republike. 

 Správa bude doplnená o analýzu úspešnosti prijatia maturantov na vysoké školy v budúcom 
školskom rokuĽ ke  o tom dostanú informácie triedni profesori. 

 Žiaci tretích ročníkov sa chodili individuálne informovať o vysokých školách na Slovensku 
a požičiavali si publikáciu o vysokých školách. 

 V III.A pribudli dvaja žiaci so ŠVVP. 
 

Aktivity pre verejnosť 

 8.1Ň.Ň016 sa p. Rakovská so žiakmi našej školy zúčastnila Burzy informáciíĽ kde 
oboznamovali absolventov ZŠ o možnostiach štúdia na našej škole. 

 12.12.2016  sa v škole konal De  otvorených dverí. 
Problémy v správaníĽ dochádzke a prospechu sa riešia na pedagogických radách spolu so všetkými 
vyučujúcimi a v spolupráci s vedením školy. Výchovná poradky a v závažných prípadoch 
spolupracuje najmä s vedením školy a triednymi učite mi.  
V tomto školskom roku sa konali pohovory s vedením školyĽ triednymi učite mi a výchovnou 
poradky ouĽ ktoré sa týkali náznakov šikanovaniaĽ absencie a zlého prospechu.  
V 1. polroku bolo pokarhaných 1ň žiakov za vysokú absenciu. Pochválených bolo Ň5 žiakov za 
prospechĽ dochádzku a vzornú reprezentáciu školy. 
V Ň. polroku boli  pokarhaní ň žiaci za oneskorené príchody do školy. 
Triedni učitelia udelili pochvalu  žiakom za priemer 1.00 a vzornú reprezentáciu školy. Spolu bolo 
pochválených  ň7 žiakov. RŠ udelila pochvalu 5 žiakom: Kristína Komárová dostala cenu RŠ  
Timotej Vlach – za dochádzkuĽ Angelika Obertová – za prospech a reprezentáciu školyĽ Marko 

Čepec – OANJĽ Viktória Čižmáriková – prvá pomoc. 
Obsah pohovorov je zachytený v písomnostiach výchovnej poradkyne.   
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Koordinátor prevencie drogových závislostí  a kriminality  

 
 

Programy v oblasti prevencie drogových závislostíĽ kriminality a iných sociálno-patologických 
javov sa realizovali pod a Smerníc na hodnotenie drogovej prevencie vydaných Európskym 
monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť a v súlade s usmernením k realizácii 
prevencie DZ a kriminality v rezorte školstva vydanom Ministerstvom školstva SR Ň0.05.Ň014. 
Aktivity v oblasti prevencie drogových závislostí a delikvencie boli realizované ako integrálna 
súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou Centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Zlatých Moravciach  v oblasti prevencie všetkých sociálno-

patologických javovĽ s PZ,  MsP v Zlatých Moravciach a v Nitre a inými organizáciamiĽ ktoré majú 
v gescii programy a projekty  v oblasti efektívnej prevencie drogových závislostíĽ kriminality a 
šikanovania. Pri realizácii preventívnych aktivít a programov bola zvýšená pozornosť venovaná  
odbornej garancii programov a prevereniu ponukyĽ takýmto spôsobom sme zabezpečiliĽ aby sa 
predišlo prípadnému nežiaducemu vplyvu reprezentantov zhubných kultovĽ siekt či 
extrémistických skupín na žiakov. 
     Aktivity boli realizované v súlade s plánom práce  koordinátora prevencie drogových závislostí 
a kriminality. Koordinátorka prevencie  spolupracovala  s vedením školyĽ výchovnou poradky ouĽ 
triednymi učite miĽ pedagogickými zamestnancami a rodičmi v oblasti prevencie drogových 
závislostíĽ kriminality a iných sociálno-patologických javov. Poskytovala poradenstvo v oblasti 

prevencie DZ a kriminality, koordinovala a iniciovala preventívne aktivity ako integrálnu súčasť 
výchovno–vzdelávacieho procesu. Sprostredkovala prepojenie školy s organizáciami zaoberajúcimi 
sa prevenciou.  Koordinátorka prevencie sa zúčast ovala sa školení a seminárov týkajúcich sa 
problematiky PDZ a kriminality. Pri sledovaní detí s problémovým správaním sa využila  
depistážna dotazníková metodika. 
1. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 
Projekty a programy zamerané na protidrogovú výchovu: 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu – program   uskutočnili psychologičky PhDr. 
Miroslava Ve ká a Mgr. Miroslava Juríková  - CPPPaP v Zlatých Moravciach,  

prostredníctvom zážitkových stretnutí sa pokúšali pôsobiť na postoje študentov k témam 
manželského a predmanželského života. Najmä v dnešnej dobe škola zohráva ve mi 
dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti mladého človekaĽ jeho správnej hierarchie hodnôt 
a celkového profilu. Program je hodnotený ako pozitívna a obohacujúca skúsenosť. 

 Mne sa to nemôže stať - program „Mne sa to nemôže stať“- Obchodovanie s u mi-  
garantom programu je preventista - Jozef Čulák MsP Zlaté MoravceĽ ktorý so študentmi 4. 
ročníka viedol pútavým spôsobom besedu na tému – obchodovanie s u mi – novodobé 
otrokárstvo. Stretnutie ukončil filmom a záverečnou diskusiou. 

 Deň s políciou – každoročne GJK realizuje De  s policajným zborom v Nitre, i tento rok 

pricestovali  policajti pod vedením Mgr. Ivety Matejovej  do Zlatých Moraviec za účelom 
uskutočnenia série preventívnych aktivít – trestnoprávnej zodpovednostiĽ protidrogovej 
výchovy a dopravnej výchovy. Spätná väzba na celé dopoludnie bola ve mi pozitívnaĽ pre 
študentov boli fascinujúce tak rôzne  ukážky ako aj pútavé rozprávanieĽ a tak pevne 

verímeĽ že sa znovu stretneme s u mi naplnenými entuziazmomĽ s chuťou rozdávať seba 
až za hranice svojich možností. 
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 Trestno-právna zodpovednosť - Klesajúca veková hranica páchania trestných činov 
u mladých udí núti aj pedagógov Gymnázia Janka Krá a zamýš ať sa kto je páchate om 
takýchto trestných činovĽ prečo to robí a za akým účelom. Aj preto každoročne realizujeme  
besedy na tému trestno-právnej zodpovednosti. Inak tomu nebolo ani tento školský rokĽ 
kedy  Mgr. Iveta Matejová a Mgr. Čakajdová z PZ v Nitre uskutočnili sériu zážitkových 
besied spojených s autentickými ukážkami v triedach III.A, III.B.  

 Protidrogová výchova  - Ke že ponuka drog na trhu je čoraz širšiaĽ Gymnázium Janka 
Krá a reaguje na vzniknutú situáciu zakomponovaním protidrogovej  výchovy do 
výchovno-vzdelávacích plánov a jej realizáciou počas celého školského roka aj na THĽ 
ETV, NAV a na mimoškolských aktivitách v záujme ochrany zdravia a bezpečia našich 
detí. Zvláštnu pozornosť venujeme akciám s touto tematikou- Mgr. Iveta Matejová z KR 

PZ v Nitre uskutočnila besedu spojenú s pútavými ukážkamiĽ autentickým obrazovým 
materiálom a hrami na tému protidrogová výchova.   

 Škola trochu inak –  Program „Škola trocha inak“  sa realizoval po prvýkrát v školskom 
roku Ň007/Ň008 pri príležitosti D a študentstva. V tento de  si pedagógovia našej školyĽ 
osobnosti z okolia Zlatých Moraviec ale i absolventi GJK  pripravili rôzne zaujímavé 
tvorivé dielneĽ diskusné klubyĽ športové krúžky a iné podujatia. Celá akcia sa stretla 
s ve kou odozvou nielen u študentov a pedagógov ale aj u širokej verejnosti i v tomto 

školskom roku Ň016/Ň017- tomu nebolo inakĽ najpopulárnejšími boli športové akcie 
a besedy so zaujímavými hosťami.  

 Prevencia šikanovania – program „Tolerujme sa navzájom“ – ke že sprievodným 
znakom postmodernej spoločnosti sú  rôzne sociálno-patologické javyĽ ktoré nadobúdajú 
zo d a na de  vzrastajúcu tendenciu, nepochybne k nim môžeme zaradiť aj agresívne 
správanie a šikanovanie. Šikanovanie žiaka svojimi spolužiakmi patrí do kategórie 
agresívneho správania. Detská agresivita je problém celosvetový a jej prevencia sa na 

školách vo vyspelých krajinách stáva jednou z hlavných priorít. V súčasnosti však nie je 

len vekovou záležitosťou puberty a adolescencieĽ ale posúva sa aj do obdobia mladšieho 
školského veku. Aj preto Gymnázium Janka Krá a venuje ve kú pozornosť rizikovému 
správaniu s akcentom na prevenciu šikanovaniaĽ kyberšikanovania a obchodovaniu 
s u miĽ a preto sa  aj v školskom roku Ň016/Ň017 na  pôde školy uskutočnil preventívny 
zážitkový program- Tolerujme sa navzájom – s  psychologičkou PhDr. Miroslavou 
Ve kouĽ ktorá vo vybraných triedach uskutočnila sériu preventívnych aktivítĽ 
realizovaných zážitkovou formouĽ spojených s modelovými situáciami. Preventívne 
aktivity v osem-ročnom gymnáziu uskutočnil príslušník polície Jozef Čulák. 

 PEER program –  psychologičky PhDr. Miroslava Ve ká a Mgr. Jarmila Horvátová 
z CPPPaP v Zlatých Moravciach uskutočnili preventívny program pod názvom „Quo vadis 
kamarát?“ zameraný na prevenciu  drogových závislostíĽ sebapoznávanieĽ vyjadrenie 
empatie a spolupatričnosti s inými a prácu v skupinách. Program sa realizoval so žiačkami 
triedy I.A, v mesiacoch november - jún žiaci tejto triedy uskutočnili preventívne zážitkové 
sedenia s rovesníkmi. 

 Školenia koordinátora PDZ a kriminality- školenia týkajúce sa problematiky drogĽ 
kriminality a šikanovania v školskom prostredíĽ primárnej diagnostiky problému 
a možných postupov pri jeho odhaleníĽ školenia sa konali v Nitre a Zlatých Moravciach. 
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 Projekt Prevencia  kriminality - Život je len jeden – riešení viacero – projekt podporený  
MV SRĽ začiatok realizácie bol stanovený  v mesiaci májĽ uskutočnilo sa vyplnenie 
a vyhodnotenie vstupného dotazníkaĽ zhotovenie plagátov a výstava žiackych prác 
k Medzinárodnému d u boja proti drogám a kriminaliteĽ zážitkové stretnutia s PEER 

aktivistami, sebaobrana – kurz bojových umeníĽ  príprava  rodostromu školy a aktivity pod 
názvom „kreativita žiakov“Ľ šachový a volejbalový turnaj. Projekt bude pokračovať 
v alších mesiacoch až do novembra. 

Ďalšie aktivity: 
 výchovné koncerty, 
 nefajčiarsky deň – relácie do školského rozhlasu Ľvýzdoba školy – napr. nástenky – zodp. 

triedni profesori a študenti,  
 svetový deň duševného zdravia – triedni učitelia uskutočnili besedy na tému správneho 

životného štýluĽ 
 Červená stužka – zdravotníci uskutočnili prevenciu v oblasti pohlavne prenosných 

ochoreníĽ besedovali so  žiakmi GJK na tému HIVĽ AIDS a vzťahy. Besedu ukončili 
zaujímavými aktivitami. 

 Pri príležitosti Svetového dňa zdravia si žiaci zdravotníckeho krúžku pripravili aktivity  
súvisiace so zdravým stravovaním. 

 Medzinárodný deň boja proti drogovej závislosti – PEER aktivisti besedovali so žiakmi 
vybraných tried a zhotovili plagáty s danou  tematikou. 

 Profesijná orientácia – Psychologičky z CPPPaP v Zlatých Moravciach formou dotazníka 
a následných individuálnych konzultácií  pomohli žiakom Ň. ročníka pri výbere univerzity a 
budúceho povolania. 

 Slovensko sa hýbe , Športom proti drogám, Zober loptu a nie drogy, Európsky deň 
športu a Priveď svojho kamaráta k športu – projekty boli realizované na hodinách TVĽ 
krúžkoch a iných mimoškolských aktivitách. 
 

Charitatívne akcie:  boli realizované v spolupráci so žiackou školskou radou. 
 Biela pastelka - verejná zbierka organizovaná Úniou  slabozrakých a nevidiacich. 

 Deň narcisov – ktorého výťažok ide pre udí s onkologickým postihnutím. 
 Úsmev ako dar 

 Hodina deťom 

 

2. Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky/ sú nedostatky: 

Zapojenie školy do celoslovenských  projektov PDZ: 
Projekty: 

1.  Kým nie je príliš neskoro 

2. Škola podporujúca zdravie 

3. Škola bez alkoholu, cigariet a iných drog 

4. PEER aktivisti 

5. Prečo som na svete rád 

6. Otvorená škola 

7. Koordinátor 

8. Zdravá škola 
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9. Drogový pes  
10. S Tebou, o Tebe 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 
 „PEER aktivisti“ – projekt bol realizovaný v spolupráci a CPPPaP Zlaté Moravce. Vybraní 
študenti úzko spolupracovali s koordinátorom prevencie DZ a s CPPPaP, následne potom 

realizovali zážitkové sedenia v skupinách. 
„Kým nie je príliš neskoro“ – cie om projektu je zistiť postoj študentov k rôznym typom drogĽ 
zdôrazniť  nebezpečenstvo ich užívania a rozvíjať odborné vedomosti o nich- projekt prebiehal 

najmä v rámci Týžd a boja proti drogám. Študenti sa zapojili do akcie Športom proti drogámĽ 
uskutočnili sme besedy s lekáromĽ inštalovali sme nástenné noviny v triedach s protidrogovou 

tematikou. 

„Škola podporujúce zdravie“ – cie om projektu jeĽ aby sa učitelia a žiaci počas celého školského 
roka venovali problematike zdravia a snažili sa prijať zásady zdravého životného štýlu. Program 

prebiehal formou súťaží Ľ hier a športových aktivít hlavne činnosťou záujmových útvarovĽ počas 
pobytu študentov v škole v prírodeĽ cvičení v prírodeĽ at . Rámci zdravej výživy boli do jedálneho 
lístka zaradené nové recepty na zníženie tukov a živočíšnych bielkovín a na zvýšenie takých 
potravín ako sú rybyĽ hydinaĽ mliečne výrobky a pod. Naša škola je zapojená aj do projektu 
„Zdravie na tanieri“. 

„Prečo som na svete rád“ – je to celoštátna putovná výtvarná súťažĽ najlepšie práce komisia 
vybrala a poslala do celoštátnej súťaže . 

„Zdravá škola“- v projekte ide o humanizáciu výchovno- vzdelávacieho procesuĽ predpokladá 
zapojenie všetkých pedagógovĽ ktorí sa podie ajú na formovaní triednych vzťahov – zdravotná 
výchovaĽ ekologická výchovaĽ EkoplagátĽ Vianočná ikebanaĽ Ve konočné aranžovanie, Zelená 
škola at .  
„Drogový pes“ – realizujeme v spolupráci s KR PZĽ cie om projektu je eliminácia drog a ich 

distribúcieĽ policajti vykonali kontroly pomocou služobných psov cvičených na vyh adávanie drog 
a iných omamných látok. 
„Škola bez alkoholu, cigariet a iných drog“- cie om projektu je formou rôznych aktivít  
poukázať na nebezpečenstvo fajčenia a užívania alkoholuĽ zárove  poukázať na výhody zdravého 
životného štýlu. Projekt prebiehal po celý rok  na vyučovacích hodináchĽ na mimoškolských 
aktivitáchĽ exkurziáchĽ výletoch at . Študenti si pripravili pásmo do školského rozhlasuĽ zhotovili 
tematické nástenkyĽ uskutočnili sme besedy s odborníkom.  
„S Tebou, o Tebe“ – program určený pre dievčatá 1.ročníka zameraný na prevenciu a rodinnú 
výchovu. 
Všetky aktivity hodnotím ako pozitívnu a obohacujúcu skúsenosť. 
Iné aktivity: 
        GJK podporuje študentov v zapájaní sa do športových krúžkov – volejbalovýĽ basketbalovýĽ  
bedmintonový ai. čím umož uje žiakom rozvoj športových zručnostíĽ podporuje  rozvoj ich 
vô ových vlastností a zárove  eliminujeme vplyv drog na minimum. Škola umož uje študentom 
zapojiť sa aj do vzdelávacích krúžkov  - internetovýĽ šachovýĽ matematickýĽ zdravotnícky –  kde 

majú možnosť rozvíjať svoje mentálne zručnosti a formovať svoju osobnosť. 
       Dobré výsledky GJK dosahuje na geografických olympiádachĽ v oblasti cudzích jazykovĽ 
biológie – projektová činnosťĽ vedecká činnosťĽ v oblasti matematikyĽ informatiky či už spomenuté 
výborné výsledky našich študentov v rôznych športoch. 
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      GJK podporuje aj činnosť žiackej školskej rady – zapojenie sa do spomínaných charitatívnych 
akciíĽ organizáciu rôznych podujatí – napr. študentský plesĽ imatrikulácia alebo vo nočasových 
akcií – Hobby Day.  

Analýza dosiahnutých výsledkov: 
I. Vyhodnotenie depistážnych dotazníkov:  

 Koordinátorka  prevencie v spolupráci s triednymi učite mi monitorovala správanie žiakov aj 
formou depistážnej dotazníkovej metodiky  najmä v oblasti užívania návykových látok 
a šikanovania. 
   II.     Dôležitosť prevencie: 
Na základe realizácie projektov a ostatných aktivítĽ ktoré neboli iba nárazovými akciami konanými 
počas istého obdobiaĽ ale pokračovali počas celého školského roka (napr. krúžková činnosťĽ 
projektyĽ akcie ŽŠR)Ľ je možné konštatovať sledovanie efektívneho využitia vo ného času 
mládeže. Pozitívne hodnotíme aj PEER programĽ ktorý prispel k eliminácii negatívnych javov 
a zlepšeniu vzťahov medzi žiakmi v kolektíve. 
3. Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom: 
Pedagógovia pravidelne informujú rodičov o možnostiach využitia vo ného času na triednych 
schôdzkach – krúžková činnosťĽ jazykové kurzyĽ CVČĽ ZUŠĽ tanečné kurzy. 
 

 Koordinátor environmentálnej výchovy  medzinárodného programu Zelená školy 

 

Cie om činnosti koordinátora  bolo zabezpečiť zakomponovanie environmentálnej výchovy do 
školských dokumentovĽ zvýšiť environmentálne myslenie žiakov a zamestnancov školy a preniesť  
myšlienky do praxe a domáceho prostredia.  

V tomto školskom roku škola pokračovala v certifikačnom období Zelenej školy a v máji 
bola zavŕšená činnosť správou a hodnotiacou kontrolou zo strany realizátora programu. Hodnotiacu 
kontrolu uskutočnili Katarína Jánošová a Katarína Lepešková ako nezávislí hodnotitelia zo Živice.. 
O dosiahnutých výsledkochĽ ako aj činnosti počas certifikačného obdobia Ň015-2017 boli žiaci Ľ 
rodičia a široká verejnosť informovaní prostredníctvom www. stránky školy  Aktivity - Projekty- 

Zelená škola. ( Správa je doložená v prílohe). 
Okrem aktivít Zelenej školy v snahe o zníženie komunálneho odpadu a zvýšenie povedomia 
zdravej výživy na škole doznieval projekt Zdravie na tanieri 2016Ľ kde  boli zaradené spoločné 
desiaty Ľ ktoré pripravili žiaci školy pod vedením RNDr. Gálikovej a členov PK biológia-chémia. 
Environmentálna výchova nie je len vzťah k živej a neživej prírodeĽ antropogénne činitele  a ich 

vplyv, ale aj postoj k sebe samému a svojmu zdraviu. Prihliadajúc na tieto okolnostiĽ prvky 
environmentálnej výchovy boli zakomponované do výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých 
predmetovĽ ako aj triednych učite ov a následne do plánu školy. V jednotlivých predmetoch  
a plánoch triednických hodín boli zaradené témy: Človek a prírodaĽ charakteristika ekosystémovĽ 
doprava a cestovanieĽ chemické látky a procesy v živej a neživej prírodeĽ ekologické dôsledky 
ťažby a prepravy fosílnych palívĽ narúšanie biologickej rovnováhy využívaním látok 
v po nohospodárstve a priemysleĽ abiotické činitele a ich zmeny antropogénnou činnosťouĽ zdroje 
znečisteniaĽ odpady a typy skládokĽ typy vlneniaĽ energieĽ  ochrana životného prostrediaĽ riešenie 
úloh  na matematike  a zadanie tém na písomné práce z jazykov s environmentálnou tematikouĽ 
zdravieĽ stresĽ mutácieĽ mutagényĽ výživa a zdravieĽ životný štýlĽ zdravý a nezdravý vzťah 
k svojmu teluĽ človek správca Zeme. 
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Uvážené využívanie prírodného materiálu bolo vštepované žiakom pri tradičných súťažiach 
v aranžovaní.  
Počas školského roka sa žiaci a zamestnanci školy starali o zele  a čistotu v okolí školy 
pravidelným zberom odpadkovĽ kosením a likvidáciou bioodpadu. Žiaci II.B  zabezpečili úpravu 
židovského cintorína v Zlatých Moravciach. 
Environmentálna výchova bola zakomponovaná do kurzov a cvičení v prírodeĽ hlavne v treťom 
ročníku – Kurz ochrany človeka a prírodyĽ ale aj do plánov triednych exkurzií. Environmentálna 
problematika bola  súčasťou  posterov biologickej olympiády  Vplyv cesnaku na plese  v rôznych 
prostrediach ( Beniačiková E.Ľ V.D) Ľ Vplyv osvetlenia z jednej strany na mladé rastliny žeruchy 
(Ondrejmišková N.Ľ II.B).  
V programe Zelená škola nosnou témou bol ODPADĽ no žiaci a zamestnanci školy sa venovali aj 
ostatným oblastiam v snahe o zníženie nákladov na spotrebu vodyĽ energieĽ zachovanie 
biodiverzity a ochrany prírody v okolí školyĽ zelené obstarávanie a úradovanie. Zavedením 
povinného prezúvania znížila sa prašnosť a tvorba nečistôt v budove školy a zabezpečilo sa 
predchádzanie ochoreniam. Zakúpením novej kopírky znížilo  sa  množstvo elektrosmogu 
a množstvo použitého papiera. Na škole je zavedený nákup ve koobjemových výrobkov na 
upratovanie s oh adom na ekológiu a slovenských výrobcov. Počas celého roka sa dbalo na rýchle 
odstránenie závad na  vodovodnom potrubíĽ splachovačoch a batériáchĽ aby nedochádzalo 
k stratám pitnej vody. V snahe o úsporu energie boli zakupované spotrebiče s nízkou energetickou 
náročnosťouĽ zakázané používanie výhrevných telies v kabinetochĽ kontrolované svietenie 
v miestnostiachĽ kde sa nikto nezdržiavaĽ efektívne vetranie.  
Počas separovania plastových fliaš prebiehala charitatívna zbierka pre Sabínku zberom plastových 
uzáverovĽ ktoré boli doručené rodičom dievčatká cez Simonu Lédlovú z III.A. 

Žiaci si počas roka pripomínali významné medzinárodné dni prípravou reláciíĽ príspevkov na 
nástenkyĽ ako aj akciami. Na De  Zeme žiaci zorganizovali tradičný Ekoplagát. Svojimi prácami 
vyjadrili vlastný postoj k problémom dneška a zárove  nabádali pozorovate ov na zamyslenie sa 
nad svojim konaním. 
Počas školského roku sa podarilo zmeniť myslenie žiakovĽ ako aj zamestnancov školy a prístup 
k environmentálnej problematikeĽ ale vždy je čo naprávať a pred nami sú alšie výzvyĽ lebo len 
spoločnou cie avedomou  činnosťou je možné dosiahnuť alšie úspechy v záchrane planéty ZemĽ 
ktorú máme prepožičanú od alšej generácie. 
 

 

Koordinátor informatizácie 

 

Posledné obdobie je charakterizované ve mi rýchlymi zmenami vo vývoji informačných 
technológiíĽ ktoré prenikajú do všetkých odvetví udskej činnosti a ani výchovno-vzdelávací proces 
nie je výnimkou. Preto aj proces zavádzania informačných technológií do vzdelávacieho procesu 
patrí medzi hlavné priority školy. 
Strategickým cie om informatizácie na našej škole je implementácia vhodných pedagogických 
metód s integráciou moderných informačných a komunikačných technológií v procese vzdelávania. 
Súčasne používať dostupné moderné technológie, využívať ich na publicitu a komunikáciu s 
verejnosťou prostredníctvom webovej stránky. Využívať učebne s informačno-komunikačnými 
technológiami aj počas vyučovania neinformatických predmetov a v čase mimo vyučovania na 
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poskytovanie informácií pre žiakov a učite ov. Skvalit ovať materiálne vybavenie školy 

prostriedkami IKT a rozvíjať potrebné digitálne kompetencie učite ov. 
Koordinátor informatizácie zabezpečuje poradenstvo v oblasti informatizácie a koordinuje 
používanie informačných a komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese. 
Monitoruje a koordinuje proces informatizácie na školeĽ spolupracuje s vedením školy a učite mi. 
Aktivity: 

 Zabezpečenie celoročnej starostlivosti o učebne s IKT – aktualizácia softvéru a inštalácia 
produktov potrebných pre vzdelávanie. 

 Zabezpečenie aktualizácie webovej stránky školy v spolupráci s vedením školy a ostatnými 
pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami. 

 Registrácia žiakov a zamestnancov do školskej Wi-Fi siete. 

 Zabezpečenie aktualizácie softvéru školských notebookov a tabletov. 

 Aktualizácia PC a notebookov s operačným systémom Windows 8 na operačný systém 
Windows 10. 

 Spolupráca s vyučujúcimi pri využívaní IKT vo vyučovacom procese. 
 Inštalácia softvéru využívaného vo vyučovacom procese na rôznych predmetoch. 
 Spolupráca s vedením školy pri tlači materiálov počas maturitných skúšok. 
 Zabezpečenie propagácie a informovanosti žiakov oh adom bezpečného používania 

internetu. 

 Organizovanie informatickej súťaže iBobor. 
 Nastavenie a pripojenie PC ekonomického úseku pri presune do nových priestorov. 
 Zabezpečenie aktualizácie softvéru a zálohovanie dát ekonomickým zamestnancomĽ 

zverej ovanie objednávokĽ zmlúv a faktúr. 
 Spolupráca s vedúcou školskej jedálne pri využívaní softvéru na evidenciu stravníkov. 
 Riešenie problémov pri výpadkoch internetového pripojenia pevnej siete školy. 
 Aktualizácia firmvéru hardvérových zariadení školy.  
 Prevzatie a kontrola licencií Microsoft na najnovšie produkty (Windows 10Ľ Office Ň016). 
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§2. ods.1b 
 

Počet žiakov školy 

 

Počet žiakov školy k 15. 9.2016: 230,   31. 8. 2017: 225 

Počet tried : 9 

Podrobnejšie informácie:  
 

Štvorročné gymnázium + osemročné  

Trieda Počet žiakov Z toho  Z  toho   Počet žiakov Z toho  Z  toho 

Z toho 

ŠVVP 

  K 15.9.2016 chlapcov dievčat 

Z  toho 

ŠVVP K 31.8.2016  chlapcov dievčat   

I.A 28 12 16 0 28 13 18 0 

I.B 20 8 19 0 20 9 11 0 

II.A 26 12 14 0 25 12 13 0 

II.B 32 10 22 0 30 10 20 0 

III.A 29 15 14 1 29 15 14 2 

III.B 23 11 12 0 22 10 12 0 

IV.A 32 12 30 0 32 12 30 0 

IV.B 29 8 21 0 28 8 20 0 

V.D 11 2 9 0 11 2 9 0 

Spolu 230 90 140 1 225 91 134 2 

 

§ 2 ods. c, d 
 

Úspešnosť žiakov na prijímacom konaní  na štvorročné gymnázium 

 

Počet prihlásených žiakov na štvorročné gymnázium 83, z toho dievčat 40. Skúšky v prvom 

termíne prvého kola konalo 45 žiakovĽ v druhom termíne prvého kola  38 žiakov a 7 žiaci skúšky 
nekonali z dôvodu prijatia bez prijímacích skúšok (vyhoveli pod a kritériíĽ ktoré stanovila 

riadite ka školy  po prerokovaní v pedagogickej rade školy a vyjadrení rady školy). 
Počet zapísaných prvákov k 1. 9. 2017: 49 žiakovĽ z toho 23 dievčat. 
 

Prehľadná tabuľka 

 
 4-roč é 

g áziu  

Z toho 

dievčat 

 

Prihláse í 
83 40 

Nezúčast ili sa 7 3 

Úspeš e v ko al a  prijí a iu 
skúšku 

76 37 

Neúspeš e v ko ala prijí a iu 
skúšku 

0 0 

)apísa í k 30.6.2017 46 23 

Počet žiakov k 15.9.2017 50 24 
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§2 ods. 1 e 
 

Klasifikácia žiakov podľa tried a ročníkov 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ1 ANJ2 BIO DEJ FRJ2 FYZ GEG CHE INF KAJ KNJ MAT NEJ1 NEJ2 OBN RUJ2 SEB SED 

I.A 1,89   1,46 1,32 2,18 1,93 1,32 2,04 1,36     2,04   1,65         

I.B 1,8   1,95 1,65   1,4 1,6 2,05 1,4     1,9   2         

II.A 2,12   2,4 1,56   1,64 1,48 2,24 1,24     2,36       1,92     

II.B 2,13   1,73 1,5   1,6 1,6 2,43 1,23     2,13   2,23         

III.A 2,78 2,67 2,1 2,07   1,97 1,41 2,28 1,59 2,33   2,55 2,17   1,55 1,96 1,78 1,78 

III.B 1,86   2,05 1,86   1,45 1,82 1,91 1,36 1,73   1,82   2,09 1,77   2,25 1,4 

IV.A 2,5                 2,45   2,59   1,63 2,09   2,33 2,13 

IV.B 2,45 2,13               2,53 2,4 1,93 2,29   1,56 1,65 1,5 1,78 

V.D 1,64   1,36 1,18   1,18 1,18 1,55 1,18     1,82   1,36         

 

 
                  

Trieda SEG SEC SEN SEM SJL SPS TEV UKL Spr 

I.A         1,86   1 1 1 

I.B         2,25   1 1,05 1 

II.A         2,4   1   1 

II.B         2,33   1   1 

III.A     2,08 2,13 2,52 1,64 1 1 1 

III.B     1,5 1,6 2,59 1,75 1 1 1 

IV.A 2,6 2,4 2 1,5 2,81 2,31 1,1 1,41 1 

IV.B 2 2 1,5 2,75 2,48 2,06 1,04 1 1 

V.D         1,55   1 1 1 
 

  

Prospech žiakov za 2.polrok šk. roka 

Trieda Počet Vyznam

enaní 
Veľmi 
dobre 

Prospeli 

Neprosp

eli 

 

Neklasif

ikovaní 
Správan

ie 2 

Správan
ie 3 

Správan
ie 4 

I.A 28 13 10 5 0 0 0 0 0 

I.B 20 11 5 4 0 0 0 0 0 

II.A 25 7 10 8 0 1 0 0 0 

II.B 30 8 12 10 0 0 0 0 0 

III.A 29 5 10 14 0 0 0 0 0 

III.B 22 8 6 8 0 0 0 0 0 

IV.A 32 7 8 17 0 0 0 0 0 

IV.B 28 7 10 10 0 2 0 0 0 

V.D 11 7 4 0 0 0 0 0 0 

Spolu: 225 73 75 76 0 1 0 0 0 
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Celkový prospe h štvorroč é a ose roč é  g áziu   - porovnanie prospechov Obdobie: 2. polrok, 

školský rok /  

  Počet   

Trieda Počet žiakov Počet hlap ov Počet dievčat Prie er ý prospe h 

I.A 28 13 18 1,6 

I.B 20 9 11 1,68 

II.A 25 12 13 1,87 

II.B 30 10 20 1,81 

III.A 29 15 14 1,93 

III.B 22 10 12 1,73 

IV.A 32 12 30 2,1 

IV.B 28 8 20 1,85 

V.D 11 2 9 1,33 

9 225 91 134 1,74 

 

Priemerný prospechĽ za celú školuĽ ktorý žiaci dosiahli je 1Ľ74 - z toho v štvorročnom G 1Ľ8Ň 
a v osemročnom G 1Ľňň. Najhorší priemer dosiahla trieda IV.A 2,1  a najlepší priemer dosiahla 
trieda IV.D – 1Ľňň.  1 žiačka IV.A triedyĽ prerušila štúdium z dôvodu materstva. 

 
Dochádzka 

   O do ie: . polrok, školský rok /  

  Trieda )a eška é   Ospr.   Neospr.   

  

hodiny spolu 

1. 

hod. a žiaka 
1. 

hodiny spolu 

1. 

hod. a žiaka 
1. 

hodiny spolu 

1. 

hod. a žiaka 
1. 

I.A 1245 46,11 1245 46,11 0 0 

I.B 1053 55,42 1053 55,42 0 0 

II.A 1281 51,24 1281 51,24 0 0 

II.B 1409 46,97 1409 46,97 0 0 

III.A 2222 76,62 2222 76,62 0 0 

III.B 1193 54,23 1193 54,23 0 0 

IV.A 1824 57 1824 57 0 0 

IV.B 1287 45,96 1287 45,96 0 0 

V.D 610 55,45 610 55,45 0 0 

9 12124 54,37 12124 54,37 0 0 
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O do ie: . polrok, školský rok /  

  )a eška é   Ospr.   Neospr.   

Trieda 

hodiny spolu 

2. 

hod. na žiaka 
2. 

hodiny spolu 

2. 

hod. a žiaka 
2. 

hodiny spolu 

2. 

hod. a žiaka 
2. 

I.A 1790 63,93 1790 63,93 0 0 

I.B 1334 66,7 1334 66,7 0 0 

II.A 1681 67,24 1679 67,16 2 0,08 

II.B 1696 56,53 1696 56,53 0 0 

III.A 2610 90 2610 90 0 0 

III.B 2117 96,23 2117 96,23 0 0 

IV.A 1879 58,72 1879 58,72 0 0 

IV.B 1492 55,26 1492 55,26 0 0 

V.D 462 42 462 42 0 0 

9 15061 67,24 15059 67,23 2 0,01 

 

Trieda Počet Zamešk. 
hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

II.A 25 2962 118,48 2960 118,40 2 0,08 

II.B 30 3105 103,50 3105 103,50 0 0,00 

III.A 29 4832 166,62 4832 166,62 0 0,00 

III.B 22 3310 150,45 3310 150,45 0 0,00 

IV.A 1 75 75,00 75 75,00 0 0,00 

IV.B 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

V.D 11 1072 97,45 1072 97,45 0 0,00 

I.A 28 3035 110,04 3035 110,04 0 0,00 

I.B 20 2387 122,12 2387 122,12 0 0,00 

 
 

 

 

MATURITNÉ SKÚŠKY 

 

Základné informácie o maturitných skúškach – externej časti  a internej časti písomnej 
formy:  

externá časť a písomná forma internej časti MS sa konali v riadnom termíne 14. marca Ň017 - 

slovenský jazyk a literatúraĽ 15. marca Ň017 – cudzie jazyky, 18. marca 2017 – matematika. Z 

našich maturantovĽ ktorí podali prihlášku na maturitnú skúšku v počte 61Ľ  sa zúčastnili MS 

v riadnom termíne 59, dve študentky prerušili štvrtý ročník (dôvod: zdravotný/materstvo)..  
Prioritou technicko-organizačnej stránky prípravy a realizácie maturitných skúšok bolo 

zabezpečiť optimálneĽ objektívne podmienky na testovanie žiakov v spolupráci s NÚCEMĽ so 
Štátnym pedagogickým ústavomĽ s Okresným úradom, odbor školstva v Nitre a  Gymnáziom sv. 

Vincenta de Paul v Leviciach - z tejto školy delegoval  OÚ odbor školstva Nitra  predsedu školskej 
maturitnej komisie  a predsedov predmetových maturitných komisií. 
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V máji Ň017 boli do školy doručené výsledkové listiny žiakovĽ z jednotlivých testovĽ 
v ktorých bola uvedená úspešnosť žiaka v teste (v percentách) a jeho relatívna úspešnosť 
v porovnaní s celoslovenským výsledkom (percentil). Výsledkové listiny sme prevzali aj 
v elektronickej forme. Žiaci boli informovaní o svojich výsledkoch ešte v ten istý de Ľ týžde  pred 
nástupom na akademický týžde . 

Práce PFIČ (písomnej formy internej časti) opravovali a hodnotili pod a centrálnych pokynov 
NÚCEM vyučujúci našej školy. Výsledky PFIČ sme nahlasovali  prostredníctvom elektronického 
formulára  ÚIPŠ – ŠVS v Banskej Bystrici. 

Písomné maturitné skúšky sa uskutočnili bez akýchko vek nedostatkovĽ čo konštatoval vo 

svojej správe aj predseda školskej  maturitnej komisie a tiež školská inšpektorka Mgr. K. PolonskáĽ 
ktorá sledovala ústnu MS zo slovenského jazyka a literatúry. 

1 žiačka úspešne vykonala opravný termín externej časti maturitnej skúšky z matematiky 

7.9.2017. 

 

Výsledky externej časti  a písomnej časti maturitnej skúšky 

 

Predmet Úspešnosť 

Slove ský jaz k a literatúra 68,61 % 

A gli ký  jaz k B  68,12 % 

Ne e ký jaz k B  50,18 % 

Matematika 45,28 % 

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) EČ 
priemer 

EČ 
počet 

PFIČ 
priemer 

PFIČ 
počet 

1 

Ústna 

2 

Ústna 

3 

Ústna 

4 

Ústna 

5 

Ústna 

Ústna 
priemer 

Ústna 
počet 

Anglický 
jazyk 

B1 1 (0/1)         1         1,00 1 

Anglický 
jazyk 

B2 57 (21/36) 68,12% 56 64,55% 56 15 14 20 8   2,37 57 

Biológia   14 (3/11)         7 6 1     1,57 14 

Dejepis   24 (10/14)         14 4 4 2   1,75 24 

Fyzika   2 (2/0)         1         1,00 1 

Geografia   18 (5/13)         10 4 4     1,67 18 

Chémia   8 (2/6)         5 2 1     1,50 8 

Informatika   17 (12/5)         7 7 2     1,69 16 

Matematika   12 (8/4) 45,28% 12     3 4 3     2,00 10 

Nemecký 
jazyk 

B2 5 (1/4) 50,18% 5 57,00% 5 2   2 1   2,40 5 

Občianska 
náuka 

  30 (6/24)         19 6 4 1   1,57 30 

Ruský 
jazyk 

B1 2 (0/2)             2     3,00 2 

Slovenský 
jazyk a 

literatúra 

  62 (22/40) 68,61% 62 59,96% 62 20 18 13 6   2,09 57 
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 2. ods. 1  f 
 

Študijný odbor, zameranie a uplatňované učebné plány 

Trieda 
Študijný 

(učebný) odbor Zameranie ŠkVP 

I.A 79  J g áziu    

Školský vzdeláva í progra  

 G áziu   z 23.6.2015 

I.B 79  J g áziu    

Školský vzdeláva í progra  

 G áziu   z 23.6.2015 

II.A 79  J g áziu    

Školský vzdeláva í progra  

 G áziu  2015 z 23.6.2015 

II.B 79  J g áziu    

Školský vzdeláva í progra  

 G áziu  2015 z 23.6.2015 

III.A 7902 J g áziu    

Školský vzdeláva í progra  

 G áziu  2015 z 23.6.2015 

III.B 7902 J g áziu    

Školský vzdeláva í progra  

 G áziu  2015 z 23.6.2015 

IV.A 7902 J g áziu    

Školský vzdeláva í progra  

 G áziu   z 28.8.2014  

IV.B 7902 J g áziu    

Školský vzdeláva í progra  

 G áziu   z 28.8.2014  

V.D 79  J g áziu    

Školský vzdeláva í progra  

 G áziu   z 23.6.2015 

 

 

Počty vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch v školskom roku Ň016/Ň017 

Osemročné gymnázium 

Predmet V.D 

Slove ský jaz k a literatúra 3 

A gli ký jaz k  4 

Ne e ký jaz k  2 

Ruský jaz k   - 

Dejepis 2 

O čia ska  vý hova - 

Náuka o spoloč osti  - 

Matematika 5 

Informatika 2 

Fyzika 2 

Ché ia 2 

Biológia 2 

Geografia  2 

Eti ká vý hova 1 

Ná ože ská vý hova 1 

Teles á a športová vý hova 2 
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U e ie a kultúra 2  

 

 

Štvorročné gymnázium 

Predmet I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B 

Slove ský jaz k a literatúra 3 3 3 3 4 4 4 4 

A gli ký jaz k  4 4 4 4 4 4 5 5 

A gli ký jaz k      

 

   2 

  

 3 

Ne e ký jaz k      

 

    4 3 5  

Ne e ký jaz k   3 3   3 

 

    

 Fra úzsk  jaz k  3        

Ruský jaz k  3   3    2 3    3 

Dejepis 2 2 2 2 2 2 

 

  

O čia ska áuka         2 2 1 1 

Matematika 5 5 4 4 3 3 2 2 

Informatika 2 2 2 2 2 2     

Fyzika 2 2 2 2 2 2     

Ché ia 2 2 3 3 2 2     

Biológia 2 2 3 3 2 2     

Geografia 2 2 2 2 1 1     

Eti ká vý hova 1 1 1 1         

Ná ože ská vý hova 1 1 1 1         

Teles á a športová vý hova 2 2 2 2 2 2  2 2  

U e ie a kultúra 2 2 - - 1 1 1 1 

Ko verzá ia v anglickom jazyku         2 2  4  4 

Ko verzá ia v e e ko  jaz ku              4 4  

Se i ár z iológie         2 2  4  4 

Se i ár z dejepisu         2 2  4  4 

Se i ár z f zik               4  4 

Se i ár z geografie         2 2  4  4 

Se i ár z hé ie         2 2  4  4 

Se i ár z i for atik          2 2  4  4 

Se i ár z ate atik          2 2  4  4 

Spoloče skoved ý se i ár         2 2  4  4 

 

 

§2. ods. 1 g  
 
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

Pra ov ý po er 

Počet  
pedagogi ký h 
zamestnancov 

Počet  
epedagogi ký h 
zamestnancov 

Počet úväzkov 
pedagogi ký h 
zamestnancov 

Počet úväzkov 
epedagogi ký h 
zamestnancov 

Trvalý pra ov ý 
pomer 19 11 19 11 
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PP a do u určitú 

 

0 2 0  2 

) íže ý úväzok 

 

1 0 1 2 

Z toho na dohodu 1 0 0 0 

Kvalifikova í 19 11 - - 

 
 

Zoznam pedagogických zamestnancov a ich špecializácia: 
Por. číslo Titul, meno a priezvisko Apro á ia 

1. Mgr. Peter Čer o MAT – FYZ – TU III.A 

2. Mgr. Ľu oš De ár MAT – FYZ - )RŠ 

3. Mgr. Peter Gahér 

MAT – INF -  koordi átor 
i for atizá ie 

4. RNDr. Mo ika Gáliková MAT – BIO - TU I.A 

5. Mgr. Igor Haveta TEV – OBN 

6. PaedDr. A a Havetová 

OBN – RUJ – ETV vý h. porad a - TU 

IV.B 

7. Mgr. )uza a Herdová NAV 

8. Mgr. A drea Hole ová ANJ – EUŠ – koordi átor preve ie 

9. RNDr .Klement Chren MAT – FYZ – INF - TU I.B 

10. Mgr. Ale a Ko čalová OBN – NEJ – RUJ – TU IV.A 

11. Mgr. Jozefí a Kováčová 

BIO  - CHEM - koordi átor e vir. vý h. 
TU II.A 

12. RNDr. Re áta Ku ová, PhD. MAT – BIO -RŠ 

13. Mgr. Ja a Magdole ová SJL – DEJ – TU II.B 

14. Mgr. Svetla a Ja čová NEJ – PED  

15. Mgr. Viera Mihalková OBN – RUJ – NEJ - )RŠ 

16. Mgr. Ľud ila Mi árová TEV – BIO – RD 

17. Mgr. Ale a Rakovská ANJ – TU III.B 

18. PaedDr. A a Rose ergová SJL-OBN 

19. PaedDr. Viera Šedíková GEG – RUJ – TU V.D 

20. Mgr. Ele a Ujčíková DEJ – FRJ  
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Odborne a neodborne vyučované hodiny 

 

Predmet 
Hodí  eod or e 

v učova é 

Teles á a športová 
vý hova 10 hodí  

Eti ká vý hova 1 hodina 

U e ia a kultúra 6 hodí  

Spolu: 17 hodí  

 

Odborne vyučované hodiny:  95,6 %  

Neodborne vyučované hodiny tvorili iba 4,4 % z celkového počtu hodín. 
 

§2. ods. 1 h 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 
Škola v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami zapájala a podporovala svojich 

pedagogických zamestnancov alej sa vzdelávať.  

 

Ďalšie vzdeláva ie Počet a solve tov Počet študujú i h 

.kvalifikač á skúška 0 1 

.kvalifikač á skúška 1 1 

štúdiu  školského 
a až e tu 1 1 

aktualizač é vzdeláva ie 9 4 

špe ializač é i ovač é štúdiu  2 1 

 

 

Zaradenie alších pedagogických zamestnancov na vzdelávanie sa  postupne realizuje pod a ich 
záujmu a potrieb školy. Vzdelávanie musí byť zmysluplné pre školu aj pre pedagogického 
zamestnanca.  

Oblasti zamerania kontinuálneho vzdelávania: 
 modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu z h adiska obsahu i foriem a metód práce, 

 efektívne využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom 
procese, 

 skvalitnenie práce špecializovaných činností – výchovné poradenstvo, prevencia drogovej 

závislostiĽ koordinácia  v oblasti environmentálnych aktivít školyĽ oblasť informatizácie 

 oblasť tvorby a inovácií školského vzdelávacieho programu, 

 oblasť finančnej gramotnosti, 
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 oblasť boja proti intolerancie, rasizmu, xenofóbiiĽ genocídy a pod., 

 škola podporuje štúdium  rozširujúceho predmetu  (anglický jazyk), 
 oblasť riadenia. 

 

Za školský rok 2016/2017 absolvovali vyučujúci nasledovné  vzdelávanie: 
 Riadenie školy a školského zariadenia – RNDr. Renáta KunováĽ PhD.Ľ Mgr. uboš Debnár 
 eTwinning – Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet  - Mgr. MagdolenováĽ 

Mgr. HolecováĽ Mgr. JančováĽ Mgr. HavetaĽ PaedDr. HavetováĽ PaedDr. ŠedíkováĽ RNDr. 
KunováĽ PhD.Ľ Mgr. Kováčová. 

 Použitie digitálnych multimediálnych zariadení vo vzdelávaníĽ Multimediálne tabletové 
zariadenie v edukačnom proceseĽ Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel – Mgr. Minárová 

II. kvalifikačná skúška – PaedDr. Anna Havetová  Univerzita v Ružomberku. 

 

§2. ods. 1 i 
 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

Gaudeamus igitur... 

Úspešný nový školský rok Ň016/Ň017 zaželala v slávnostnom príhovore riadite ka školy, RNDr. R. 

KunováĽ PhD. na slávnostnej akadémii na začiatku školského roku v aule gymnázia. Osobitne 
privítala prvákov a ve a usilovnosti a vytrvalosti popriala maturantom. 

Súčasne pripomenula významný štátny sviatokĽ 1. septemberĽ De  ústavy SR.  
 

Kurz ochrany života a  zdravia 

Žiaci tretieho ročníka absolvovali kurz ochrany života a zdravia v areáli kúpaliska Vadaš v 
Štúrove. Žiaci si osvojili základy topografieĽ naučili sa rozoznať nieko ko hviezd a súhvezdíĽ  učili 
strie ať zo vzduchoviek a poskytovať prvú pomoc. Osvojili si zásady prvej pomoci topiaceho. Kurz 
prebiehal pod vedením PaedDr. Anny HavetovejĽ Mgr. Igora Havetu a Mgr. Petra Černa. 

Európsky týždeň športu na Gymnáziu Janka Kráľa  

12. septembra v rámci Ň. ročníka kampane „#BeActive“ si naše gymnázium pod vedením Mgr. 
Viery Mihalkovej pripravilo športové aktivity nielen pre žiakov a absolventov našej školyĽ ale aj 
pre širokú verejnosť.  
V tomto týždni prebiehali aktivity s témou „Prive  svojho súrodenca k športu“Ľ „Deblový 
volejbalový turnaj“ pre mladých športovcov na troch volejbalových ihriskáchĽ klasický volejbal. Za 
aktívnu účasť a podporu aktivít Európskeho týžd a športu škola dostala  

akovný list od riadite a Národného športového centra.  

 

Biela pastelka 

Verejnú zbierku Biela pastelka každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
už od roku Ň00Ň. Naši druháci sa tejto zbierky zúčastnili Ňň. septembra s cie om vyzbierať čo 

http://www.gjkzm.sk/dokumenty/europsky-tyzden-sportu-dakovny-list.pdf
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najviac pe azí pre zrakovo postihnutých na výučbu Braillovho písmaĽ nácvik chôdze s bielou 
palicouĽ kurzy práce s kompenzačnými pomôcka a na alšie služby. 
Počas zbierky rozdali ň1ň bielych pasteliek. 

Projekt Dorotka a jej priatelia 

Do projektu sa zapojili žiaci tretieho ročníka pod vedením vyškolenej koordinátorky Simony 
Koščovej (ň.B) zo skupiny Mládeže SČK pri Gymnáziu J. Krá a je národným projektom Mládeže 
Slovenského Červeného kríža. Zameriava sa na výučbu prvej pomoci a prehĺbenie humanitného 
cítenia detí v materských školách.  
Zážitkovými formamiĽ hramiĽ rozprávkamiĽ básničkami koordinátori učili detiĽ ako ošetriť drobné 
poraneniaĽ zlomeninyĽ popáleninyĽ bodnutie hmyzomĽ privolať pomocĽ teda  základy 1. pomociĽ 
oboznamovali ich s darcovstvom krvi a Červeným krížom. Ide o aktívne využívanie svojho 
vo ného času formou dobrovo níctva. 

Brána jazykov otvorená 

Tretí ročník tejto úspešnej jazykovej súťaže sa konal pri príležitosti Európskeho d a jazykov. 
Priestory novej telocvične privítali Ň6. 9. Ň016 žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ nášho okresu a z Tlmáč. 
Žiaci riešili úlohy formulované hravou formouĽ ktoré preverili nielen ich jazykové zručnostiĽ ale aj 
postreh a rýchlosťĽ jazykový odhad a tímovú spoluprácu v skupine. Súťažné družstvá prechádzali 
Ň6 stanovišťami. Bolo zaujímavé sledovať súťaživosť žiakovĽ zmysel pre tímovú prácuĽ ve  stres 

bol v tejto súťaži iba pozitívnym faktorom. PedagógoviaĽ ktorí sprevádzali svojich žiakov na túto 
akciuĽ mali skvelú príležitosť na neformálnu výmenu skúseností. 
Všetky družstvá sa mohli tešiť z hodnotných cienĽ venovaných sponzormi. Okrem toho boli v 
tombole vylosovaní Ň žiaciĽ ktorí vyhrali predplatné anglických časopisov. Ocenená bola aj pani 
učite ka víťazného družstva. 
Hlavný organizačný tím tvorili Mgr. Alena RakovskáĽ Mgr. Svetlana Jančová a Mgr. Viera 
MihalkováĽ k realizácii tohto podujatia ale prispeli takmer všetci pedagógovia gymnázia. Naši žiaci 
z II.BĽ III.B a V.D triedy pracovali na stanovištiachĽ zapisovali priebežné výsledkyĽ boli ve mi 
aktívnou súčasťou celého podujatia. Bez spolupráce učite ovĽ žiakov a vedenia školy by sa nám 
takéto stretnutie nepodarilo realizovať. 

Svetový deň mlieka 

V roku Ň000 vyhlásila Organizácia pre výživu a po nohospodárstvo poslednú stredu v septembri 
za. Aj týmto spôsobom sa zameriava pozornosť detí a dospievajúcej generácie na potrebu 
konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov. 
Naši žiaci si pripomenuli Svetový de  mlieka Ň8. septembraĽ vzdelávacou aktivitou: 
prostredníctvom rozhlasovej relácie o zložení a význame mlieka z h adiska živinových hodnôt. 
Počas ve kej prestávky mohli ochutnať jogurtyĽ ochutené aj neochutené mliekaĽ cereálieĽ kukuričné 
lupienkyĽ piškóty. Pripraviť si mohli ob úbenú kombináciu týchto pokrmov do svojich šálokĽ čím 
sme prispeli aj k znižovaniu odpadu na škole. Všetky činnosti boli realizované v rámci projektu 
Žijeme zdravo a programu Zelená školaĽ ktorého cie om je zníženie komunálneho odpadu na škole. 

Výchovný koncert 

ň0. septembra Ň016 pokračoval cyklus výchovných koncertov v aule Gymnázia Janka Krá a 
vystúpením Dr. Igora Bergera a pani Dagmar Žalúdkovej. Na dvoch koncertochĽ kde sa zúčastnili 
všetci študenti školy odzneli známe melódie z opier a operiet. Publikum sa aktívne zapojilo do 
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priebehu koncertuĽ valčíkové tóny preniesli do reality svojimi valčíkovými krokmi. Okrem 
estetického zážitku si študenti odniesli aj informácie a kuriozity súvisiace s repertoárom. 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Tri dni v septembri prebiehala v triedach 1.AĽ 1.B a V.D interaktívna beseda s pracovníčkami z 
CPPPaP na tému výchova k manželstvu a rodičovstvu. 
So psychologičkami sa žiaci venovali rôznym zaujímavým aktivitámĽ napríklad hodnotenie  
konania jednotlivých postávĽ  vyplnenie krátkeho dotazníka na zistenie  predstavy o ideálnom 
partnerovi. V závere stretnutia každý zhodnotil program aktivítĽ zážitky a postrehy.  

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania - 

Gaudemaus 2016 

4. októbra Ň016 sa v Agrokomplexe v Nitre uskutočnil Európsky ve trh pomaturitného a 
celoživotného vzdelávania – Gaudemaus Slovakia Ň016Ľ prezentáciu vysokých škôl zo Slovenska, 

ale aj Česka a Anglicka. Študenti vysokých škôl ochotne diskutovali so všetkými zúčastnenými. 
Žiaci  si mohli vyskúšať testovacie centráĽ počúvať prednášky. K dispozícii bolo aj kariérové 
poradenstvo. 

Ve trhu sa zúčastnili triedy IV.A a IV.B pod vedením výchovnej poradkyne PaedDr. Anny 
Havetovej. Mnohí preskúmali možnosti rôznych vysokých škôl a  zisťovaliĽ čo nasleduje  po 
strednej škole. 

Zdravá desiata – projekt Žijeme zdravo 

V rámci Svetového d a potravín Slovenská po nohospodárska a potravinárska komora a Centrum 

rozvoja znalostí o potravinách n. o. vyhlásila na 10.10 – 16.10. Ň016 týžde  „Hovorme o jedle“. 

Cie om je aktívna účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích 
návykoch ako súčasti zdravého životného štýluĽ o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame 
pre tvorbu a ochranu životného prostrediaĽ regionálny rozvoj a zamestnanosť. Aj naša škola má 
snahu zlepšiť prístup žiakov k svojmu životnému štýlu a zdraviu. 
14. 10. 2016 pripravili naši žiaci spolu s pedagógmi zdravúĽ výživnú desiatu. Žiaci si mali  priniesť 
pohárikĽ misku a lyžičku. 

Návšteva na židovskom cintoríne  

Začiatkom októbra  sa zúčastnili žiaci našej školy na stretnutí na židovskom cintoríne v Zlatých 
MoravciachĽ ktorý navštívili členovia židovskej organizácie The Hidden Child (Ukrývané dieťa) z 
Bratislavy. Boli ohromení z priebehu jeho rekonštrukcie. udovít ChládekĽ aktivistaĽ ktorý sa 
venuje rekonštrukcii cintorínaĽ nás oboznámil s históriou židovskej komunity v našom meste. 
Prítomní neskrývali nadšenie nad ve kou zmenouĽ ktorou cintorín prešiel a následne si uctili 
mŕtvych symbolickým vysadením šípových ruží na hrob obetiam holokaustu. 

Mne sa to nemôže stať – Obchodovanie s ľuďmi  
19. októbra sa žiaci IV.A a IV.B triedy zúčastnili prednášky s názvom „Mne sa to nemôže stať“. 
Prednášku a besedu viedol člen mestskej polície pán Čulák. Informoval možných rizikách práce v 
zahraničí a o rôznych formách obchodovania s u mi. 
Táto prednáška žiakov  upozornilaĽ prečo je potrebné dávať si v cudzom prostredí pozorĽ čomu sa 
treba vyhnúť a ako postupovať v prípadeĽ že sa niekto stane obeťou ilegálneho obchodu. 
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Jesenné aranžovanie 

Ň0. 10. Ň016 sa na našej škole uskutočnila tradičná súťaž Jesenné aranžovanieĽ na ktorej svoje 
estetické cítenie a nadanie prezentovali žiaci všetkých ročníkov. Súťaže sa zúčastnilo Ň5 žiakovĽ 
ktorí pracovali v dvojiciachĽ či trojiciach. A že naši žiaci sú tvoriví a majú šikovné ruky nás 
presvedčili ich výtvoryĽ ktoré hodnotila komisia biológie.  

Ovocná desiata 

De  Ň1. október je D om jabĺk a práve v tento de  ve ká prestávka sa niesla v duchu ovocnej 
desiatyĽ v ktorej nechýbali jablkáĽ ale aj ovocné pyréĽ hroznoĽ mandarínkyĽ doplnené vločkami a 
piškótami.  
Žiaci sa tiež dozvedeliĽ že jablko prospieva zdraviu, povzbudzuje nervový systémĽ minerálmi a 
vitamínmi posil uje organizmus a je vhodné aj pre pacientov s cukrovkouĽ  pôsobí protizápalovoĽ 
povzbudzuje krvotvorbu a je nepriate om mikróbov. 

Víťazi okresu Zlaté Moravce vo futsale  

Žiaci našej školy sa zúčastnili MO vo futsale. V silnej konkurencii štyroch škôl obsadili 1. miesto. 

Postupne zdolali OA pomerom 4 : 1Ľ SOŠp 4 : ň a SOŠt 6 : 4 a zaslúžene postúpili na MK v 
Leviciach. Našu školu reprezentovali pod vedením Mgr. Igora Havetu. 

Spomienka na obete holokaustu 

Začiatkom novembra navštívili gymnazisti židovský cintorín v Zlatých MoravciachĽ aby si uctili 
pamiatku obetí holokaustu. udovít ChládekĽ ktorý sa už roky venuje rekonštrukcii cintorínaĽ 
oboznámil žiakov s dejinami Židov v Zlatých Moravciach. V súčasnosti v našom meste už nežijú 
členovia židovskej komunityĽ väčšina z týchĽ ktorí prežili hrôzy koncentračných táborovĽ sa po 
skončení vojny vysťahovala do Izraela. 
Zlatomoravecký židovský cintorín postupne sa obnovuje a nadobúda svoj pôvodný vzh ad. 

Účasť na Majstrovstvá Slovenska v aerobiku je vo vrecku 

Žiačky našej školy sa zúčastnili ň.11.Ň016 maratónu v aerobiku stredných škôl v Nitre.  
V silnej konkurencii vyše 100 účastníčok naše dievčatá statočne bojovali 4. hodiny s malými 
prestávkami. Do slovenského finále sa prebojovalo 10 najlepšíchĽ ktoré vybrala odborná porota. 
Medzi najlepšie sa prebojovala aj naša žiačkaĽ študentka V.D triedy Hanka Krausová. Zabezpečila 
si tak postup na Majstrovstvá Slovenska v Trenčíne.  

Exkurzia do NR SR 

Študenti IV.A a IV.B triedy sa ň.11.Ň016 zúčastnili exkurzie do NR SR v Bratislave. Prezreli si 
rokovaciu sálu a dozvedeli viac o práci našich ústavných činite ov. Ako každoročne aj teraz ich 
sprevádzala pracovníčka Kancelárie NR SRĽ ktorá ich hne  vo vestibule oboznámila s históriou 
NRĽ so štátnymi symbolmi SR a s významnými osobnosťami našich dejín. 
Pred vstupom do rokovacej sály si študenti so záujmom prezreli obrazy A. BrunovskéhoĽ ktoré 
majú nesmiernu hodnotu. 
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Haloweenská filmovica 

Žiacka školská rada zorganizovala Ň7. októbra v aule nášho gymnázia filmový štvrtok - 

Haloweenskú filmovicuĽ na ktorú študenti gymnázia prišli v najrôznejších kostýmoch. Žiaci si 
filmy vybrali hlasovaním. 

Víťazná florbalová premiéra  

Žiaci našej školy sa zúčastnili po prvýkrát v histórii našej školy MO vo florbale. A že to bola 
úspešná premiéra svedčí toĽ že v silnej konkurencii piatich družstiev obsadili prvé miestoĽ hoci sa 
víťazstvo nerodilo ahko. O vyrovnanosti súťaže svedčí aj toĽ že každé družstvo prehralo aspo  
jeden zápas. Naši žiaci ako víťazi MO postúpili na MK v Topo čanoch. 

Škola trochu inak 

10.11.Ň016 sme na gymnáziu privítali prevažne mladú vedeckú generáciuĽ ktorá svoju erudovanosť 
prezentovala našim žiakom. Mgr. Martin Silber z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
pracuje ako dobrovo ník UNICEF. Našim žiakom predstavil aktivity slovenskej pobočky na 
Ukrajine. Venoval sa aj situácii v Afrike. 
Mgr. Bohuš Sasko zaujal našich žiakov svojou prednáškou o výbuchu v atómovej elektrárni 
v Černobyle. Súčasná generácia študentov už dostáva relevantné vedecké poznatky o príčináchĽ 
priebehu a najmä dôsledkoch tejto katastrofy. 
Naše po akovanie patrí aj doktorandom z UKF v NitreĽ z Katedry botaniky a genetiky. 

Komplexnosť aktivít biológie doplnila Mgr. Jozefína Kováčová svojou prezentáciou o odpadoch a 
prípravou a realizáciou exkurzie žiakov I.A a I.B triedy v Arboréte Tesárske Mly any. 
S ve kým záujmom si naši žiaci pozreli novinku amerického herca Leonardo DiCaprioĽ dokument s 
názvom - Pred potopouĽ ktorého témou je globálne otep ovanie. 
So svojimi zážitkami z pobytu na Islande sa podelila Mgr. Michaela Žoncová z Katedry geografie a 
regionálneho rozvoja UKF v Nitre. 
O spôsobe vzniku dobrej fotografie starými fotoaparátmiĽ o ktorom rozprával Mgr. Peter Černo. 
Vyučujúce cudzích jazykov si pripravili netradičné lingvisticko-edukačné aktivity. 
Poslanec NR SR Mgr. Marián Kéry diskutoval s maturantmi o súčasnej situácii v Európskej únii.  
Súčasťou tohto d a bola aj trochu špecifická výstavkaĽ nesúvisiaca priamo s vedou a technikouĽ ale 
s umenímĽ ktoré by malo byť súčasťou života.  
Vedenie školy vyslovila po akovanie všetkým pedagógom školy za ich prácu na tejto aktivite a 
študentom za prístupĽ úrove  prezentácieĽ ochotu spolupráce.  

Imatrikulácia  
 

Oficiálne privítanie žiakov prvého ročníka organizovali začiatkom novembra ako tradične žiaci 
III.A a III.B. Pre žiakov si pripravili zábavné úlohy a tematický kultúrny program.  
„Divadlo vychádza zo života a do života sa vracia“  

Známe tváreĽ zvučné mená (StudenkováĽ MagálováĽ VajdaĽ MaštalírĽ KostelnýĽ KovárĽ 
Dzuríková...)Ľ aplauz a novembrová zima. Asi tak by sa dal opísať 15. novemberĽ de Ľ kedy sme sa 
vybrali do Slovenského národného divadla nadýchať sa umeleckého vzduchu. Inscenácia s názvom 
„Apartmán v hoteli Bristol“ nás nielenže príjemne prekvapila hereckým obsadenímĽ ale 
predovšetkým krásou prostredia a divadelného umenia.  
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Celoslovenská informatická súťaž iBobor 2016  

V rámci Týžd a vedy a techniky na Slovensku sa v d och 7. 11. Ň016 a 8. 11. Ň016 študenti našej 
školy zapojili do 10. ročníka celoslovenskej informatickej súťaže iBobor Ň016. Súťaže sa 
zúčastnilo 55 študentov. Súťažili v dvoch kategóriách: 
Junior (ňň žiakov – 1. a Ň. ročník štvorročného štúdia a kvinta osemročného štúdia) 
Senior (ŇŇ žiakov - ň. a 4. ročník štvorročného štúdia) 
Cie om súťaže je podporiť u študentov záujem o informačné a komunikačné technológie. Snaží sa 
u nich prehĺbiť záujem o informatikuĽ rozvíjať ich informatické zručnosti pri riešení praktických 
úloh s využitím IKTĽ posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných 
technológií pri učení saĽ ako aj v bežnom živote. 
O súťaž je v našej škole každý rok ve ký záujemĽ ale čo nás teší najviacĽ je okrem kvantitatívneho 
nárastu zapojených študentov aj rastúca kvalita ich vedomostí a zlepšujúce sa výsledky. 

Výstava Cosmos Discovery 

Ke že tajomstvá vesmíru sú bežnému človeku vzdialenéĽ privítali sme možnosť aspo  čiastočne 
ich odkryť a nahliadnuť do histórie jeho dobývania a tak sme navštívili ŇŇ. novembra výstavu 
Cosmos Discovery v bratislavskej Inchebe. Je to najväčšia putovná výstava o kozmonautikeĽ kde 
sme mali možnosť vidieť viac ako dvesto originálnych exponátov z USA i Sovietskeho zväzuĽ 
reálne modely rakiet a raketoplánovĽ expozície orbitálnych staníc a unikátne dobové dokumenty.  

Antropometrické merania na našej škole  

Ako súčasť nášho projektu De  zdravia na škole prebiehali v mesiacoch september a október 
základné antropometrické merania pomocou moderného prístroja IN BODY. Na našej škole 
prebiehali merania u žiakov prvého a štvrtého ročníka na základe dobrovo ného súhlasu pod 
odbornou garanciou Katedry výživy udíĽ Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov 
Slovenskej po nohospodárskej univerzity v Nitre. Merania vykonávali odborní a vedecko-

výskumní pracovníci Katedry výživy udí. 
Zistené výsledky ako spätná väzba pomôžu nielen zistiť nutričný stav žiakov ale pomôžu tak 
plánovať alšie aktivityĽ zamerané na prevenciu vzniku a rozvoja civilizačných ochorení v 
dospelosti.  

Súťaže Mladý prekladateľ 2016  
Pre študentov stredných škôl a gymnázií Nitrianskeho kraja bola určená súťaž Mladý prekladate  
Ň016. Slávnostné vyhlásenie jej výsledkov sa uskutočnilo d a 11. novembra Ň016 v Aule UKF v 
Nitre. Štvrtý ročník súťaže zaznamenal rekordný počet záujemcov. Do súťaže bolo prihlásených až 
17Ň prekladov zo 14 škôl. Naši študenti prekladali z troch cudzích jazykov. 
Porota vysoko ocenila najmä kvalitu anglických prekladovĽ medzi ocenenými žiakmi bol aj 
náš žiak Jonáš Sudakov. 

Volejbalová tradícia pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu 

De  boja za slobodu a demokraciu sme na našej škole oslávili športom. Na ihriská v novej 
telocvični nastúpili proti sebe žiačky našej školy a žiačky Obchodnej akadémie. Päť dievčenských 
družstiev z dvoch škôl svedčí o tomĽ že desaťročia pretrvávajúca volejbalová tradícia má neustále 
svojich pokračovate ov.  



                                        Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok Ň016/Ň017 

 

 32 

Víťazi školského kola Olympiády v anglickom jazyku  

Ňň.11.Ň016 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Mimoriadne po akovanie 
patrí aj Eve Podhorovej z V.D a Alexandrovi Gajdošovi z III.B za pomoc so situačnými dialógmi. 
Víťazi postúpili do v okresného kola.   

Prehliadka Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch  

D a 11. novembra Ň016 sa žiaci I.A zúčastnili prehliadky Arboréta v Tesárskych Mly anoch v 
rámci Týžd a vedy a techniky. Program zahŕ al prezentáciu najkrajších rastlínĽ plodov a listov 
nachádzajúcich sa v arboréteĽ výklad o spôsoboch sadenia rastlín a napokon aj prehliadku po 
arboréte. Žiakov sprevádzala jedna zo zamestnanký  arboréta. 

Celoslovenské literárne úspechy  

Tvorivé talenty našej školy nazbierali mimoriadne úspechy. V literárnej súťaži Alexander Dubček 
– významná osobnosť moderných dejín Slovenska a európskej politikyĽ ktorú usporiadala jeho 
rodná obec UhrovecĽ získal Patrik PleškoĽ žiak IV.B triedy za svoju esej osobitnú Cenu starostky 
mesta. Počas slávnostného vyhlásenia výsledkov sa stretol s členmi poroty: Doc. Milanom 
LaluhomĽ so synmi A. Dubčeka: MUDr. Pavlom Dubčekom a Ing. Milanom Dubčekom. 
Poetické majstrovstvo Kristíny Komárovej z III.A triedy bolo ocenené 1. miestom v 
celoslovenskej súťaži Literárna Senica. Dana PodrackáĽ členka porotyĽ charakterizovala jej tvorbu: 
„Básne Kristíny Komárovej sú o tomĽ že rébusy sú v nás. My musíme prísť na toĽ ako ich rozlúštiť 
a čo s nimi urobiť.“ 

Obom študentom patrí po akovanie za reprezentáciu školyĽ mestaĽ regiónu. 
 

Previanočná Viedeň 

Exkurziu do Viedne zorganizovali vyučujúce nemeckého jazyka koncom novembraĽ kedy v tomto 

meste cítiť blížiace sa Vianočné obdobie. Programom exkurzie bola prehliadka historických miest 
–  zámku Schönbrunnu s jeho záhradamiĽ historického centra Viedne s monumentálnymi stavbami. 
Žiaci si vypočuli informácie z rôznych období histórie RakúskaĽ ktoré sú úzko späté s históriou 
našej krajiny. Exkurziu zabezpečovala cestovná kancelária.  
 

Liv – školský časopis 

Na stránke školy vyšlo 1. vydanie školského časopisu Ň016/Ň017. Priestor v om dostali literárne 
talenty z radov našich žiakov.  

Predvianočné pečenie medovníkov  

D a 6. 1Ň. Ň016 na sviatok svätého Mikuláša sa v našej školskej jedálni uskutočnilo predvianočné 
pečenie medovníkov. Z každej triedy sa pečenia zúčastnili traja zástupcovia. Prácu spríjem ovali 
tóny vianočných kolied a vô a vianočných oblátokĽ ktoré piekol pán Mgr. Haveta. Pri práci žiakov 
usmer ovali a pomáhali im pani vyučujúce.   
Vô a medovníkov a príjemná predvianočná atmosféra pripomenuli blížiace sa Vianoce. 

Chlapci majstri, dievčatá na treťom mieste  

Žiaci našej školy sa v d och Ň. 1Ň. Ň016 a 6. 1Ň. Ň016 zúčastnili MO SŠ v stolnom tenise v CVČ v 
Zlatých Moravciach. 
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Markus TonkovičĽ Marián ŠvarbaĽ Roman FurielĽ Martin Lazúr obsadili po dramatickom boji 1. 
miestoĽ ke  porazili všetkých svojich súperov. Malá JanaĽ Trubáčiková JanaĽ Kozolková Laura a 
Krausková Michaela obsadili tretie miesto. Víťazi postúpili na MK. 

História je učiteľkou života  

D a 7. 1Ň. Ň016 sa žiaci II.A a II.B triedy zúčastnili umelecko-vzdelávacieho podujatia s názvom 
„Začnite s vysťahovaním!!!“ v priestoroch Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Cie om 
predstavenia bolo priblížiť študentom zložité obdobie II. svetovej vojny. 
Pri počúvaní skutočných udských príbehov obetí holokaustuĽ v podaní hercov Slovenského 
národného divadla Božidary Turzonovovej a Daniela FischeraĽ sa nejednému divákovi zastavil 
dych. O krutostiach vykonávaných v koncentračných táboroch  sa žiaci viac dozvedeli z odbornej 
prezentácie generálneho riadite a Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici 
Stanislava Mičeva.  
Celú atmosféru dotvárali židovské a rómske piesne speváčky Jany Orlickej. Speváčku sprevádzali 
klavirista Peter Jankech a huslista Ján Berky Mrenica ml.. 
Väčšina udí považuje holokaust spred 70 rokov za uzavretú udalosťĽ na ktorú síce nezabúdameĽ 
ale myslíme siĽ že niečo podobné sa už nikdy nemôže stať. Umelecko- vzdelávacie podujatie 
upozornilo žiakov na riziká extrémizmu v akejko vek podobe.  

XXX. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 

Meno Kristíny Komárovej už nie je v literárnom svete neznámym. Žiačka našej školy  sa zúčastnila 
súťaže  XXX. Literárna Senica Ladislava Novomeského Ň016 a získala v  1. miesto za poéziu v II. 
kategórii (stredné školy). Nemalý podiel na jej úspechu má Mgr. Anna Rosenbergová.  

PEER Program – Quo Vadis Kamarát 

Tento školský rok sa žiačky prvého ročníka - Kamila Grešková a Lívia Harmadyová - zúčastnili 
rovesníckeho programu „Quo Vadis Kamarát?“. Program prebiehal v mesiacoch október a 
november v priestoroch CPPPaPĽ zúčastnili sa ho aj žiaci iných stredných škôl. Projekt viedli 
psychologičky – PhDr. Miroslava Ve ká a Mgr. Jarmila Horváthová. PEER program sa zameriaval 
najmä na oblasť primárnej prevencie drogových závislostí. Cyklus pozostával z ôsmych stretnutíĽ 
na ktorých sa preberali rôzne témy cez komunikáciuĽ skupinovú prácu až po samotné drogy a 
následky ich užívania.  
Po skončení programu nám boli odovzdané certifikáty. VšetkoĽ čo sa naučiliĽ si už vyskúšali na 
besede so spolužiakmi. Jednu vyučovaciu hodinu sme venovali téme „Začarovaný kruh závislostí“.  

Tolerujme sa navzájom 

V novembri sa žiaci II.A a II.B triedy zúčastnili besedy s názvom „Tolerujme sa navzájom“. Prvé 
tri vyučovacie hodiny prežité v spoločnom kruhu viedla pani psychologička z CPPPaP – PhDr. 

Miroslava Ve ká. Žiaci sa dozvedeli o pocitoch udí vyčlenených zo spoločnosti.  
Na záver spoločnej diskusie sme vyplnili stupnicu tolerantnosti a pochopili smeĽ že nie všetci sa 
dajú tolerovať na 100 %Ľ ale aj jej malé percento stačí k šťastiu človeka. 

Trestno-právna zodpovednosť a protidrogová výchova  

Prevencie nikdy nie je dosť. V zmysle tejto vety bola pre násĽ žiakov III.A a III.BĽ 9.1Ň. Ň016 
pripravená prednáška s pani policajtkouĽ kapitánkou policajného zboru Mgr. Ivetou Matejovou a 
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majorkou Mgr. ČakajdovouĽ ktoré sa vyjadrili na témy ako kriminalitaĽ užívanie omamných látok a 
násilie mladistvých. Rozprávali nám o s skúsenostiachĽ podnetoch a návšteve Ústavu na výkon 
trestu od atia slobody v Leopoldove. Oboznámili nás so životom väz ovĽ spôsobom akým sa nimi 
stali a zárove  vyjadrili svoj mravný názor na doterajší väzenský stav. Na záver sme vyplnili 
krátky kvíz o drogách. 

Celoslovenské kolo Filozofickej olympiády v Ružomberku  

„O tolerancii môžeme tárať donekonečnaĽ lenže spoločnosť musí vždy vytýčiť jasnú čiaru medzi 
prijate ným správaním a chorobou alebo zločinom.“ 

Táto téma bola hlavným motívom slovenského kola Filozofickej olympiádyĽ ktorá sa konala 
1ň.1Ň.Ň016 na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Našu školu reprezentovali žiaci IV.B Radka 
Pavkovová a Dominik TisovskýĽ ktorý sa dostal medzi prvých Ň0. súťažiacich. Úlohou súťažiacich 
bolo napísať esej na 1 z troch podtémĽ ktorú sme si vybrali. Všetci účastníci dostali certifikát o 
absolvovaní olympiády. 

Vianočná akadémia 

Nieko ko posledných školských dní kalendárneho roku Ň016 malo v priestoroch gymnázia 
slávnostný nádych. Vo vestibule svietil vianočný stromčekĽ pri príchode do školy hrala vianočná 
hudbaĽ počas ve kých prestávok sme si pochutnali na ovocí a zdravých nátierkach a v posledný 
školský de  sa mnohí osviežili aj citrónovým vianočným punčom. 
Na vianočnej akadémii sme sa stretli najskôr s rodičmiĽ 15. decembra a 22. decembra sme si 

pripomenuli atmosféru Vianoc na školskej akadémii. Slávnostný príhovor predniesla riadite ka 
školyĽ RNDr. R. KunováĽ PhD.. Na akadémii boli vyhodnotené a ocenené súťaže Jesenné 
aranžovanie a Vianočná ikebana.  

Po dramatickom finále druhé miesto vo futsale 

Žiaci našej školy sa 11. 1. Ň017 zúčastnili MK SŠ vo futsaleĽ ktoré sa uskutočnilo v Leviciach. 
Turnaja sa zúčastnilo 7 družstievĽ ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Naši chlapci sa dostali do 
B skupiny spolu s Topo čanmi a Nitrou. Postúpili do fináleĽ v ktorom čakal víťaz A skupinyĽ zápas 
skončil remízou 1 : 1. Na rad prišli pokutové kopyĽ ktoré sme prehrali 1:0 a V konečnom hodnotení 
žiaci gymnázia obsadili krásne druhé miesto.  

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku  

18.1.Ň017 sa konalo na našej škole okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v 
štyroch kategóriách ŇAĽ ŇBĽ ŇCŇĽ ŇD a zúčastnení podali  pekné výkony. 
Študenti M. Benč zo IV.A a J. Sudakov zo IV.B sa ve mi dobre zhostili úloh v komunikačných 
situáciách so súťažiacimi . 
Víťazi z našej školy reprezentovali o na krajskom kole OAJ Samuel ValovičĽ V.D GJKĽ Marko 
ČepecĽ III.B GJKĽ Hana urcíkováĽ IV.A GJK sú víťazi z našej školy a reprezentovali školu na 
krajskom kole OAJ.  

Po akovanie patrí aj našim študentom M. Benčovi zo IV.A a J. Sudakovi zo IV.BĽ ktorí sa ve mi 
dobre zhostili svojich úloh v komunikačných situáciách so súťažiacimi :). 

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku  

D a 19. 1. Ň017 sa na našej škole konalo okresné kolo Ň7. ročníka olympiády v nemeckom jazyku. 

Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci základných a stredných škôl z okresu Zlaté MoravceĽ ktorí obsadili 
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1. miesto v školskom kole. Našu školu úspešne reprezentoval Radim SiklienkaĽ z III. A triedyĽ 
ktorý obsadil 1. miesto v kategórii ŇB a postúpil do krajského kola. 

Návšteva predsedu vlády 

V rámci pracovného výjazdu navštívili Ňň. 1. Ň017 naše gymnázium predseda vlády SR Doc. JUDr. 
Robert FicoĽ CSc. spolu s poslancom Národnej rady SR Mgr. Mariánom Kérym a predsedom 
Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milanom BelicomĽ PhD. Predseda vlády besedoval s 
našimi študentmi o Európskej úniiĽ venoval sa mnohým aktuálnym problémom. V alšej časti 
besedy hovoril o dôležitosti vysokoškolského štúdiaĽ o profilácii absolventov gymnázií. Súčasne 
apeloval na študentovĽ aby si zvolili takú vysokú školuĽ ukončením ktorej nebude len získanie 
tituluĽ ale predovšetkým kvalitné profesijné uplatnenie. 

Úspech Šimona Gajdoša 

9. ročník Krajského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa konal 1. februára v 
Nových Zámkoch. Takmer 60 účastníkov si zmeralo svoje gramatickéĽ štylistické aj rečnícke 
vedomosti a zručnosti v ň kategóriách. V B kategóriiĽ študenti 1. a Ň. ročníka stredných škôlĽ 
reprezentoval našu školu Šimon Gajdoš z II.B triedy. Nováčik v tejto súťaži získal Ň. miesto.  

Deň kakaa 

Ň.Ň.Ň017 cez ve kú prestávku si žiaci našej školy pochutnali na teplom kakaovom nápoji a pridali 
sme si aj chutné kukuričné a ovsené vločky. 

Zakúpenie skriniek  pre žiakov   

Riadite stvo Gymnázia Janka Krá a v Zlatých Moravciach 9. januára Ň017 odovzdalo svojim 
žiakom Ň40 drevených skriniek. Po akovanie patrí Rade rodičov a sponzorom školy za 

poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie skriniek pre žiakov našej školyĽ ktoré prispejú k 
bezpečnosti uloženia osobných vecíĽ komfortu. Týmto nákupom Rada rodičov výrazne prispela k 

alšiemu rozvoju a zatraktívneniu štúdia na našej škole. 

Triumf našich žiakov na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku  

15. februára sa na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre konalo krajské kolo olympiády v 
anglickom jazyku. Študenti nášho gymnázia zabodovali dokonca vo dvoch kategóriách. V silnej 
konkurencii sa v kategórii ŇA Samuel Valovič z V.D umiestnil na krásnom Ň. mieste a v kategórii 
ŇB sa Marko Čepec z III.B umiestnil na skvelom ň. mieste. V kategórii anglofónov sa nestratila ani 
Hanka urcíková zo IV.AĽ ktorá skončila na peknom 6. mieste. 

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz  
49 žiakov sa zúčastnilo lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v d och od 6.Ň. – 10.2.2017 v 

lyžiarskom stredisku Donovaly. Vedúcim kurzu bol Mgr. Igor Haveta a inštruktormi lyžovania boli 
Mgr. Peter ČernoĽ Mgr. Peter GahérĽ PaedDr. Anna HavetováĽ Mgr .Alena RakovskáĽ ktorú od 
stredy obeda vystriedala p. riadite ka školy RNDr. Renáta Kunová PhD. Pedagogický dozor po 
výcviku vykonávala Mgr. Alena Rakovská. 
Stravovanie bolo zabezpečené trikrát denne (ra ajkyĽ obedĽ večera) formou hotelovej obsluhy. Po 
lyžiarskom výcviku bol študentom k dispozícii bazén v areáli hotelaĽ sauna (sucháĽ eukalyptová) a 
spoločenské hry. 
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Lyžiarsky výcvik sa konal na svahoch Ski centra Donovaly – Záhradište. Žiaci boli rozdelení do 4 
družstiev. Všetci študenti zvládli základy lyžiarskeho výcviku. 

Športový deň 

D a 14. ň. Ň017 sa na našej škole uskutočnil v rámci športového d a volejbalový turnaj v mixe. 
Turnaja sa zúčastnili triedy 1.Ľ Ň. a ň. ročníka. Na 1. mieste sa umiestnila II.A triedaĽ ktorá zvíťazila 
vo všetkých zápasoch. Ň. miesto s jednou prehrou obsadila I.B trieda a tretia skončila III.B. Počas 
celého turnaja panovala skvelá športová atmosféra. 

Krajské kolo 45. ročníka Geografickej olympiády  

V piatokĽ Ň4. marca Ň017Ľ sa uskutočnilo v priestoroch našej školyĽ Gymnázia Janka Krá a v 
Zlatých MoravciachĽ krajské kolo 45. ročníka Geografickej olympiády. Súťažilo sa v 5 
kategóriách: AĽ BĽ CĽ D a Z. 
Našu školu reprezentovali v kategórii B žiaci z I.A a III.A triedy štvorročného gymnázia a v 
kategórii A žiačka z V.D triedy osemročného gymnázia. Z I.A triedy žiak Jakub ChrenkoĽ písal 
prácu GO na tému Výroba piva na SlovenskuĽ umiestnil sa na Ň. mieste a postúpil do CK GO. Z 
III.A triedy žiak Adam Švec, písal prácu GO na tému Premeny môjho sídla v čase. Z V.D triedy 

žiačka Eva Podhorová písala prácu GO na tému Island – turistický magnet súčasnosti. Uvedení 
žiaci boli úspešnými riešite mi KK GO. 

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi  
D a Ň4.ň.Ň017 sa študenti III.A a III.B triedy pod vedením pedagogického dozoru A. Havetovej a 
A. Končalovej zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu. O smutnej histórii fašistického obdobia 
Slovenského štátu porozprával sprievodca expozície. Svoj výklad spestril mnohými skutočnými 
príbehmiĽ ktoré boli vypovedané týmiĽ čo prežili. 
Na mieste bývalého tábora je expozícia umiestnená v barakoch a v budúcnosti sa bude ešte viac 
rozširovať. Najsmutnejší poh ad bol na nekonečné zoznamy ŽidovĽ ktorí boli zo Slovenska 
deportovaní a vrátilo sa ich po vojne len mizivé percento. Mali by sme na to stále pamätaťĽ aby sa 
to už nikdy viac neopakovalo. 

Biologická olympiáda 

Tretí marcový týžde  sa konali predmetové olympiády z biológie a geografie. Sú to súťažeĽ o ktoré 
majú naši žiaci každoročne záujem a tiež nám prinášajú aj úspechy.  
Biologická olympiáda sa konala ŇŇ. a Ňň. ň. Ň017 na Spojenej škole v Nitre. Zúčastnili sme sa 
teoreticko-praktickej časti – v kategórii B Emília Beniačiková – V.D a projektovej časti kategória 
B - Emília Beniačiková – V.D – obsadila Ň. miesto s prácou Vplyv cesnaku na pleseň v rôznych 
prostrediach postúpila na celoslovenské kolo do Košíc a Nikola Ondrejmišková – II.B – obsadila 

ň. miesto s prácou Vplyv jednosmerného osvetlenia na rastliny.  

Okresné kolá vo volejbale 

V treťom marcovom týždni prebehli okresné kolá vo volejbale žiakov a žiačok SŠ. Naši žiaci si 

zašportovali v nových volejbalových dresoch. Svoje herné zručnosti si zmerali so súpermi z 
Obchodnej akadémieĽ SOŠ obchodu a služiebĽ SOŠ technickej a SOŠ polytechnickej. Dievčatá 
uspeli lepšie a v celkovej bilancii sa umiestnili na Ň mieste.  



                                        Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok Ň016/Ň017 

 

 37 

Elity 

UtorokĽ 4. apríla Ň017 mali žiaci I.A a I.B triedy možnosť vidieť v SND inscenáciu z prostredia 
socialistického Československa s názvom ElityĽ v ktorej sa predstavili známi herci: E. VášáryováĽ 
E. HorváthĽ T. PauhofováĽ D. HeribanĽ A. Bárta. Táto doba pre žiakov históriouĽ ale hra ich  nútila 
premýš ať o politickom vývoji v našej krajine od roku 1968Ľ cez Nežnú revolúciuĽ až po súčasnosť. 
Autori hry hovoria: „Minulosť je pred nami“. Tento odkaz je adresovaný najmä mladej generáciiĽ 
ktorá by nemala hádzať dejiny za hlavuĽ ale vedieť o všetkomĽ čo v dejinách tvorí kontinuitu. 

Majstrovstvá kraja vo volejbale žiakov SŠ na našom gymnáziu  

Naša škola organizuje viaceré súťaže na krajskej úrovni. MK vo volejbale žiakov SŠ sa zúčastnili 
víťazi okresných kôl. Na palubovke našej telocvične súperilo všetkých sedem okresov. Turnaj sa 
odohral v dvoch skupinách. Víťazom sa stalo Gymnázium H. Seleyho VJM KomárnoĽ druhé 
miesto získala Stredná priemyselná škola stavebná Nitra a tretiu priečku získalo Gymnázium A. 
Vrábe a Levice. Turnaj prebiehal v príjemnej športovej atmosfére aj v aka dobrej organizácii a 
žiačkam našej školyĽ ktoré pri organizácii turnaja pomáhali. 

Dejepisná súťaž študentov českých a slovenských gymnázií  

D a 5. apríla Ň017 sa konalo na Gymnáziu v Šuranoch krajské kolo Dejepisnej súťaže študentov 
českých a slovenských gymnázií. Témou XXVI. ročníka súťaže boli Roky strachu a nádejí (1949-

1967). Naše gymnázium prvýkrát reprezentovali žiačky z II.B triedy - Jana DudášováĽ Sabína 
Barcíková a Barbora Galabová. Družstvo našich dievčat obsadilo ň. miesto. 
  

Taká „drobnosť“, akou je napísanie eseje...  

V minulom ročníku literárnej súťaže Esej Jána Johanidesa získal Jonáš Sudakov za svoju esej na 
tému Bez sebaovládania neexistuje krása 1. miesto a zájazd do Bologne na Medzinárodný ve trh 
detských kníh. Začiatkom apríla navštívil toto mesto a ve trh. 
„Každá krajina na om mala svoje zastúpenie a svoj stánokĽ v ktorom mali vystavené knihy od 
rôznych vydavate stiev a autorov. Boli tam naozaj krásne ilustrácieĽ ale zárove  to bol ve trh 
gigantických rozmerov. Prešiel som jeden a pol pavilóna a už som bol ilustráciami od Mexika až 
po Južnú Kóreu presýtený. Z toho krátkeho pobytu môžem rozhodne usúdiťĽ že Bologna je pre m a 
jedno z najkrajších talianskych miestĽ ak aj nie najkrajšie a mala skrátka pravú taliansku atmosféru. 
Som ve mi rádĽ že som tam mohol vycestovaťĽ aj ke  to bolo len za takú drobnosťĽ akou je 
napísanie eseje.“ 

Ň6. apríla Ň017 si v Šali preberá diplom za Ň. miestoĽ ktorým bola hodnotená jeho inšpiratívna 
filozofická esej na tému Každý je aspoň raz vinníkom. (Text eseje si môžete prečítať na 
internetovej stránke školyĽ v časti Predmetové komisieĽ PK slovenského jazyka a literatúry.) 

Deň Zeme 

„Zem“Ľ tak obyčajné slovoĽ ktoré v sebe však skrýva množstvo otázok a nezodpovedaných 
odpovedí. A preto aspo  jeden de  v roku na celom svete sa „sklo uje“ toto slovo a je spájané s 
množstvom akcií na záchranu planéty Zem. 
De  Zeme na našej škole si žiaci pripomenuli tradičnou tvorbou a výstavou ekoplagátov. Vo 
svojich príspevkoch vyjadriliĽ že im nie je osud planéty Zem ahostajní a majú záujem zanechať 
posolstvo na zamyslenie aj ostatným nezúčastneným žiakomĽ ako aj náhodným pozorovate om 
výstavky. 
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Krajské kolo 45. ročníka Geografickej olympiády pre osemročné 
gymnáziá a základné školy  

V stredu Ň6.4. Ň017 sa uskutočnilo v priestoroch našej školy krajské kolo 45. ročníka Geografickej 
olympiády pre osemročné gymnáziá a základné školy. Uskutočnilo sa pod záštitou krajskej komisie 
geografickej olympiády a jej predsedníčkou doc. RNDr. Alenou DubcovouĽ CSc.Ľ vedúcou katedry 
geografie a regionálneho rozvoja UKF v Nitre. 
Krajského kola sa zúčastnilo 4Ň študentovĽ ktorí boli zaradení do Ň kategórií - FĽE. V kategórii F 
súťažili žiaci 6. a 7. ročníka ZŠ a 1. a Ň. ročníka OG.  

Apríl prial našim športovcom 

Apríl bol bohatý na športové súťažeĽ ktorých sa naši žiaci zúčastnili. Dosiahli v nich obdivuhodné 
výsledky.  
Začalo to Ň0.4.Ň017 atletikou. Na majstrovstvách okresu v atletike stredných škôl naši žiaci získali 
14 pódiových umiestnení. 1. miesto získali Angelika Obertová  a Marian Švarba v behu na  200 m. 

Víťazi postúpili  na MK do Nitry. 
Naše úspechy pokračovali Ň6.4.Ň017Ľ ke  sa konali majstrovstvá okresu družstiev chlapcov a 
dievčat. Obe družstvá získali 1. miesto. V súťaži jednotlivcov získala 1. miesto Jana Trubáčiková a 
ň. miesto Angelika Obertová. V kategórii chlapcov získal Andrej Kováč Ň. miesto. Naše družstvá 
postúpili do krajského kola  v Nitre. 

2-krát tretí na MK v orientačnom behu  

Družstvá našich chlapcov a dievčat sa zúčastnili MK v orientačnom behuĽ ktoré sa konalo 4.5.Ň017 
v Nitre. V silnej konkurencii obsadili obe družstvá krásne tretie miesto. Andrej Kováč a Jana 
Trubáčiková obsadili zhodne siedme miesto a od postupu na majstrovstvá republiky ich delilo 8Ľ 
resp. 1Ň sekúnd.  

Metodický miniseminár pre učiteľov anglického jazyka  

D a 4.5.Ň017 sa na Gymnáziu Janka Krá a v Zlatých Moravciach uskutočnil metodický 
miniseminár pre učite ov anglického jazyka základných a stredných škôl pod názvom „READ 
YOUR WAY TO BETTER ENGLISH“. SeminárĽ vedený lektorkou vydavate stva Oxford 
University Press Mgr. Gabrielou HrošovouĽ obsahoval témy – čítanie v triede a domaĽ zvládnutie 
testovacích úloh zameraných na čitate skú gramotnosť a učenie sa gramatiky v (kon)texte.  
Učitelia  načerpali nielen množstvo nových nápadov pre nácvik čítaniaĽ ale mohli si aj vyskúšať 
niektoré úlohy v praxi a vymie ať si skúsenosti.  

Úspech našich žiakov na súťaži Branný súboj študentov  

Družstvo našich študentov sa d a 5.5.Ň017 zúčastnilo súťaže Branný súboj študentov v Leviciach, 

ktorú organizovalo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. 
Súťaž pozostávala z disciplín: stre ba zo samopalu a pištole (airsoftovej)Ľ topografická a zdravotná 
prípravaĽ prechod zamoreným priestorom a vyh adávanie ranenéhoĽ silový trojbojĽ člnkový behĽ 
dvanásťminútový beh. 
Dopravu na miesto pretekovĽ pitný režim a vojenský guláš zabezpečilo MO SR. V príjemnej 
atmosféreĽ ale v ťažkej súťažiĽ naše družstvo obsadilo krásne ň. miesto v konkurencii 11 družstiev. 

Burza 
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Žiacka školská rada zorganizovala 15. mája v aule gymnázia burzu vecíĽ ktoré priniesli žiaci našej 
školy.  
 

Naši študenti v zahraničí 
Na stránke našej školy sme zverejnili príspevky našich absolventovĽ študujúcich 
v zahraničí na univerzitách v PraheĽ vo ViedniĽ v AnglickuĽ DánskuĽ Hradci KrálovéĽ aktuálne 
vyjadrenia našich bývalých žiakovĽ teraz už študentov aj absolventov zahraničných univerzítĽ ktoré 
budeme priebežne dopĺ ať.  

Exkurzie z fyziky 

D a Ň. 5. Ň017 sa žiaci II.A a II.B triedy zúčastnili exkurzieĽ ktorá nám otvorila dvere do sveta 
vedy. 

Prvou zastávkou boli SCIENCE TALKS na pôde Slovenskej po nohospodárskej univerzity v Nitre 
organizované počas Nitrianskych univerzitných dní. Vypočuli si pútavé vedecké prednášky na 
rôzne témy. Aba Teleki a Boris Lacsný z katedry fyziky UKF prednášali o zaujímavom jave – 

supravodivostiĽ ktorý nám na názorných pokusoch s tekutým dusíkom aj predviedli. Juraj Miššík z 
katedry biochémie a biotechnológie SPU so svojou prednáškou o rádioaktivite a rádioaktívnych 
diviakoch nájdených na Šumave. Astrobiologička Michaela Musilová priblížila jej simulovanú 
misiu na Mars v americkej púšti. 
Exkurzia pokračovala v infocentre Energoland pred vstupom do Atómovej elektrárne Mochovce. 
Tento projekt je vybavený interaktívnymi a zobrazovacími technológiamiĽ ktoré nám atraktívnou 
formou objasnili príbeh energie od vzniku vesmíru až po blízku budúcnosť.  

Rozlúčka maturantov 

1Ň. mája Ň017 sa naši maturanti lúčili so školouĽ s pedagógmi aj so svojimi mladšími spolužiakmi. 
Počas slávnostných chví  v aule školy po akovali vedeniu školyĽ svojim triednym učite om aj 
všetkým pedagógom. Začal sa pre nich  akademický týžde Ľ príprava na  ústne maturitné skúšky. 

2. vydanie školského časopisu 2016/2017  
 Na stránke školy vyšlo Ň. vydanie školského časopisu Ň016/Ň017. Príspevky našich žiakov 

pozitívne ocenili nielen spolužiaciĽ ale aj rodičia.  

Exkurzia Kremnica 

Ň9.5.Ň017 študenti tried I.AĽ I.B a V.D navštívili v rámci dejepisno-geografickej exkurzie 

historické banské mesto Kremnica. Žiaci si prezreli mincov uĽ  ktorá funguje nepretržite už takmer 
700 rokov. Okrem mincovne sa v meste nachádzajú aj alšie známe pamiatky -  Morový stĺp so 
súsoším sv. Trojice na námestíĽ mestské opevnenieĽ barokovú fontánuĽ kostol sv. KatarínyĽ 
námestie obklopujú meštianske domy. 

alším cie om bola historická štôl a AndrejĽ v ktorej je zdokumentovaná práca baníkov v rôznych 
obdobiach. Pri vstupe do podzemia vládne absolútna tma. Pre mnohých bola návšteva štôlne 
nezvyčajným zážitkomĽ ktorý umocnil aj pútavý výklad sprievodcu. 
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Projekt - Prevencia kriminality 

„Život je len jeden – riešení viacero“  

V mesiaci jún sa v rámci projektu prevencie kriminality - „Život je len jeden – riešení viacero“ 
uskutočnili nasledovné akcie: 
- Medzinárodný de  boja proti kriminalite a drogám – výstava žiackych prác I.A triedy s 
protidrogovou tematikou v priestoroch školy 

- PEER program - PEER aktivisti uskutočnili alšie zážitkové rovesnícke stretnutia zamerané na 
problematiku drogových závislostí a prevencie kriminality v triedach I.A a I.B. 
- De  bojových umení - Akcia bola  realizovaná v spolupráci s mestskou políciou v Zlatých 
Moravciach a jej preventistom Jozefom Čulákom. Mladí členovia karate klubu v Nitre – Kachi 

(víťaz) –predviedli ukážky základných sebaobranných prvkov. 

Amsterdam - Bruggy - Londýn 

Tri krásne európske mestá mali možnosť vidieť  štrnásti žiaci z nášho gymnázia v aka 
poznávaciemu zájazduĽ ktorý sa uskutočnil v polovici mája. Účastníci prežili šesť zaujímavých dní 
na ceste po západnej Európe. 
AmsterdamĽ mesto s vodnými kanálmiĽ s jeho architektúrou a jedinečnou atmosférouĽ urobil na 
žiakov nesmierny dojem. Videli BruggyĽ ktoré sú často označované za Benátky severu. V Londýne 
naživo videli miesta a budovyĽ tak známe z učebníc angličtiny. 
SuveníryĽ nové priate stvá a ve a fotografií budú pripomínať krásne miestaĽ žiaci si vyskúšali svoju 
angličtinuĽ ale aj toĽ ako sa o seba postaraťĽ bez doh adu rodičov. 

Volejbalový turnaj o pohár Obchodnej akadémie  

Začiatkom júna opätovne bojovali volejbalistky o Putovný pohár Obchodnej akadémie v Zlatých 
Moravciach. Našu školu reprezentovali úspešné maturantkyĽ ale aj žiačky prvého ročníka. Na 
ihrisku sa vystriedali všetky hráčkyĽ ktoré predviedli pekný športový výkon. Posledný zápas s 
Obchodnou akadémiou bol súperením o prvé miesto. Kolektívnejší výkon podali žiačky z OA. 
Naše dievčatá si prevzali ocenenie za druhé miesto. 

Výnimočný básnický talent  

Kristína Komárová je žiačkou III. A triedy Gymnázia Janka Krá a v Zlatých Moravciach. 
Nieko ko rokov sa venuje písaniu poézie a tento školský rok získala viacero celoslovenských 
ocenení. V súťaži Literárna Senica bola jej poézia ohodnotená 1. miestomĽ v súťaži Poetická 

ubov a to bolo Čestné uznanie a v literárnej súťaži Medziriadky bola laureátkou súťaže. Literárna 
vedky a Dana Podracká o jej veršochnapísala: „Básne Kristíny Komárovej sú o tomĽ že rébusy sú 
v nás. My musíme prísť na toĽ ako ich rozlúštiť a čo s nimi urobiť.“ 

 

Súťaž Družstiev prvej pomoci mladých  

D a 16.7.Ň017 sa Mládež SČKĽ zúčastnila súťaže Družstiev prvej pomoci mladých. Aj za 
nepriaznivého počasia naši žiaci opätovne získali druhé miesto. Museli sa popasovať s rôznymi 
simuláciamiĽ od zlomeniny nohy po amputáciu končatiny. Ako tím to spoločne zvládli. Takéto 
situácie môžu nastať aj v reálnom živote. Žiaci si uvedomujúĽ že ich práca má zmysel a budú v nej 

v budúcnosti pokračovať. Tím tvorili žiaci z ň.AĽ ň.B a 1.A. 
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Úspech našej študentky vo výtvarnej súťaži  
Janka TrubáčikováĽ študentka II.B triedy svoju zá ubu v ma ovaní zúročila na celoslovenskej 
výtvarnej súťaži Krásy SlovenskaĽ ktorej vyhlasovate om bolo Regionálne pracovisko Metodicko-

pedagogického centra na Ševčenkovej ulici v Bratislave. 
D a 19. 6. Ň017 o 11:00 hodĽ v Regionálnom pracovisku Bratislava v Metodicko-pedagogickom 

centre na Ševčenkovej 11Ľ v Bratislave v aule sa uskutočnila vernisáž prác a vyhlásenie víťazov. 
Svojim obrazom Hrad Hrušov Janka získala hlavnú cenu vo výtvarnej technike ma ba. 

Hurá do vody! – plavecký kurz 

Študenti druhého ročníka sa zúčastnili plaveckého kurzu v d och od 5. 6. – 9. 6. Ň017 v areáli 
kúpaliska VADAŠ v Štúrove. Počas výcviku mali žiaci možnosť zdokonaliť plavecké štýly pod 
vedením profesorov: Mgr. Igora HavetuĽ Mgr. Petra ČernaĽ PaedDr. Anny HavetovejĽ Mgr. 
Jozefíny Kováčovej a RNDr. Moniky Gálikovej. Vo né chvíle trávili športovými a súťažnými 
aktivitami.  

Súčasťou kurzu bola aj exkurzia  sdo Ostrihomu na Ostrihomskú bazilikuĽ kde si pozreli klenotnicu 
a absolvovali výstup na kupolu.  

AMFO 2017 

Ň0. apríla Ň017 sa uskutočnilo regionálne kolo najprestížnejšej slovenskej súťaže fotografického 
umenia na Slovensku AMFO 2017 v Nitre. 

Živé a technicky dobre zvládnuté farebné snímky Zo života včelárikov od Radimíra SiklienkuĽ 
študenta III. A triedyĽ  nenechali porotu na pochybách. Za fotografie Zo života včelárikov IĽ IIĽ III 
získal Ň. miesto. Svojimi fotografiami autor postúpil do celoštátnej súťaže. 

English Pages 

Na stránke školy vyšlo vydanie školského časopisu v angličtineĽ ktoré je pokračovaním príspevkov 
z predchádzajúcich rokov.  

Tradičný medzitriedny volejbalový turnaj  

Medzitriedny volejbalový turnaj na konci školského roku prebiehal v príjemnej športovej 
atmosfére. Na výkony našich gymnazistov sa prišli pozrieť viacerí bývalí volejbalisti gymnázia. 
Pomohli pri pískaní zápasovĽ zapisovaní a niektorí z nich vypomohli aj na ihriskuĽ ak niektorej 
triede chýbal hráč. Bolo vidieťĽ že vzťah k volejbalu a k našej škole. 
Počas turnaja súperili žiaci 5 tried a spoločne odohrali 10 zápasov.  Hra prebiehala súčasne na 
dvoch ihriskáchĽ hralo sa takmer nepretržite. Občerstvenie bolo zabezpečené z projektu Prevencia 
kriminality. 

Turnaja sa zúčastnili aj tohtoroční maturanti zo IV.BĽ hrali s radosťou a chuťou. Víťazstvo si 
nakoniec odniesli hráči z III.A triedy. 

Slávnostné ukončenie školského roku  2016/2017 

Slávnostnú akadémiu otvorili žiaci I. A a V. D triedyĽ ktorí zaspievali študentskú hymnu 
Gaudeamus Igitur. Riadite ka školyĽ RNDr. R. KunováĽ PhD.Ľ vo svojom príhovore zhodnotila 
školské aj mimoškolské úspechy našich žiakovĽ súčasne odovzdala Cenu riadite ky školy K. 
Komárovej z III. A za celoslovenské úspechy v literárnej tvorbe. Cenu prof. Koreca osobne 
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odovzdala jeho manželkaĽ MUDr. Korecová. V tomto školskom roku si ju prebrali žiaci IV. A 
triedy: M. Benč a N. Káčerová. Na záver zaznela slovenská udová piese  Na Krá ovej holi. 

 

 

Olympiády, aktivity v súťažiach  

 Organizácia okresného  kola olympiády cudzích jazykov –  anglický jazyk vo všetkých  
kategóriách. 

 Organizácia krajského kola olympiády v geografii základných škôlĽ osemročných gymnázií 
a stredných škôl vo všetkých kategóriách. 

 Organizácia dekanátneho kola biblickej olympiády. 
 Organizácia krajského kola vo volejbale chlapcov. 

 Účasť a úspechy v predmetových olympiádach a v súťažiach – v slovenskom jazyku a 

literatúre, v anglickom jazyku, v ruskom jazyku, v geografii, v biológiiĽ chémiiĽ 
v matematike, v informatike (i-Bobor), v olympiáde udských právĽ v recitačných súťažiach 
(Hviezdoslavov Kubín, Vansovej LomničkaĽ Jazykový kvet v ruskom a v nemeckom 

jazyku)Ľ v celoslovenských a v medzinárodných autorských literárnych súťažiach, v súťaži 
Štúrovo pero – súťaž školských časopisov, Expert, v športových súťažiach -  aerobik,  

volejbal chlapcov, bedminton, atletika, stolný tenisĽ netradičné športy...). (vi  prílohu) 
 Mladí Európania – je jednou z mnohých alších súťažíĽ do ktorých sa naše gymnázium 

zapája. Ako vyplýva z názvuĽ ide o súťaž mladýchĽ inteligentných udíĽ v ktorej je potrebné 
dokázať svoje  poznatky v otázkach a problematike Európskej únieĽ ale aj svoju šikovnosť v 
skladaní puzzle.  

 Každoročné ocenenie najlepšiemu maturantovi a maturantke „Cena Prof. Rudolfa Koreca 
CSc.  – diplom aj finančné ohodnotenie z nadácie Prof. Rudolfa KorecaĽ vedeckého 
pracovníkaĽ diabetológa svetového mena – nášho absolventa. Ocenení boli Nikola Káčerová 

a Martin Benč  zo IV.A triedy. 

 Ocenenie riadite ky školy – najaktívnejší študent v školskom roku Ň016/Ň017 získala 

Kristína Komárová  z III.A triedy za literárne úspechyĽ vzornú dochádzku a prospech. 

 

Iné aktivity 

 

 Účasť našich pedagógov na maturitných skúškach ako predsedovia predmetových   
maturitných komisií a členovia predmetových maturitných komisií na Gymnáziu na 

Gymnáziu A. Vrábla v Leviciach 

 Gymnázium spolupracovalo so základnými školami v meste Zlaté Moravce a v jeho 

okolí. 
 Škola poskytovala možnosť študentom vysokých škôl pedagogického zamerania vykonať 

u nás súvislú prax poslucháčom piateho ročníka. 
 Škola spolupracuje s Mestským kultúrnym strediskom a mestskou knižnicou. 
 Pedagógovia a študenti sa zapájajú do dobročinnej charitatívnej činnosti –  pre nadáciu 

Liga proti rakovine, pre podporu programov a aktivít nevidiacich a zrakovo postihnutých 
- „Biela pastelka“Ľ pre podporu  „Ligy za duševné zdravie“ počas dní nezábudiek.   
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 Škola spolupracuje s inými strednými školami a spoločne sa zúčast ujú „Študentskej 
kvapky krvi“ – 2-ň krát počas školského roka 

 Škola spolupracuje s VŠ UKF NITRA s Fakultou prírodných vied 

 Škola spolupracuje s Hvezdár ou v Hlohovci  
 Škola vydáva e-časopis Liv 

 Pedagógovia našej školy pracujú v rámci predmetovej komisie biológie na revízií ŠVP pri 
ŠPÚ Bratislava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uskutočnené exkurzie: 
 

Názov Ter í  Miesto Trieda 

Exkurzia 

Gaudea us VŠ 
4. 10. 2016 Nitra IV.A, IV.B 

Návšteva a 
židovsko  

i torí e 

6.10.2016 )laté Morav e II.A 

Spomienka na 

obete 

holokaustu 

2.11.2016 )laté Morav e IV.A, IV.B 

Exkurzia do NR SR 3. 11. 2016 Bratislava IV.A, IV.B 

Ar orétu  
Ml ňa  

11.11.2016 Vieska ad Žitavou I.A 

Divadel é 
predstavenie 

15. 11. 2016 Bratislava III.A, III.B 

Výstava Cos os 
Discovery 

22.11.2016 Bratislava I.A, I.B, V.D 

E kurzia Viedeň 26. 11. 2016 Viedeň I.B,II.B, III.A, II.A,III.B 
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Divadel é 
predstavenie 

7.12.2016 Nitra II.A, II.B 

E kurzia Mladý 
prekladateľ 

11.11.2016 Nitra III.A, III.B 

Exkurzia do 

Múzea 
holokaustu  

24.3.2017 Sereď III.A, III.B 

Divadel é 
predstavenie 

4.4.2017 Bratislava I.A, I.B 

EMO Mochovce 2.5.2017 Mochovce II.A, II.B 

Dejepis á 
exkurzia  

29.5.2017 Kremnica I.A, I.B, V.D 

Poz áva í zájazd 
do Lo dý a 

19. – 20. 5. 2017 
Amsterdam - 

Bruggy - Lo dý  
vý er žiakov 

Exkurzia na 

baziliku 
7.6.2017 Ostrihom II.A, II.B 

 
 Škola sa prezentuje na www stránkeĽ ktorú sa  neustále vylepšujeme a zdokona ujeme 

a pribežne dopĺ ame. 
 Na škole je zavedená internetová žiacka knižkaĽ ktorá umož uje rodičom ahšie 

a jednoduchšie sa informovať o študijných výsledkoch ich detí. 
 Škola spolupracuje s Tekovskými novinamiĽ prostredníctvom ktorých informuje verejnosť 

o aktivitách a činnosti školy. 
 Športové  priestory sú poskytované verejnosti – každodenné využitie po vyučovaní 

a v čase pracovného vo na. 
 Imatrikulácia – slávnostné prijímanie nováčikov –  prvákov štvorročného štúdia do radov 

žiactva. 

 Škola v spolupráci s rodičmi zorganizovala dve stužkové slávnosti maturantov IV.A, IV.B   

 Organizovanie lyžiarskeho kurzu  v stredisku Donovaly a plaveckého kurzuĽ kurzu 
KOŽAZ na kúpalisku Vadas v Štúrove. 

 Organizácia vianočných športových turnajov žiakov. 

 

 

§2. ods. 1  j 
 
Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 
Dlhodobé projekty: 
 

Premena tradičnej školy na modernú s názvom „Učiť moderneĽ inovatívneĽ kreatívne znamená 
otvárať bránu do sveta práce“ 

Projekt realizovaný s Výskumnou agentúrou na viacero školských rokov; predstavuje pre našu 
školu  najväčšiu finančno-projektovú investíciu. Bude investíciou do vzdelania najmä najmladších 
študentovĽ lebo sa bude realizovať v dlhom časovom horizonte.  
Názov projektu: Učiť moderneĽ inovatívneĽ kreatívne znamená otvárať bránu do sveta práce 
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Hlavné aktivity: 

1.1 Inovovanie vzdelávaniaĽ zriadenie chemicko-biologického laboratória a modernizácia 
pomôcok.(február Ň014/marec Ň015). 

1.2  Implementácia inovovaných vzdelávacích prostriedkov do vyučovania.(júl Ň014/jún Ň015) 
1.3  Školenie pedagogických zamestnancov pre potrebu vedomostnej spoločnosti.(február Ň014/júl 

2015). 

Prínos projektu pre školu a jej zamestnancov 

Projekt „Učiť moderneĽ inovatívneĽ kreatívne znamená otvárať bránu do sveta práce“ sa realizoval 
na Gymnáziu Janka Krá a od februára Ň014 do júla Ň015Ľ pričom jeho cie om sa stala profilácia 
školy smerom k záujmom a vzdelávacím potrebám žiakov a predovšetkým k aktuálnym a 
perspektívnym potrebám vedomostnej spoločnosti na trhu práce. Do projektu bolo zapojených 9 
pedagógov v predmetoch slovenský jazykĽ anglický jazykĽ nemecký jazykĽ ruský jazykĽ chémiaĽ 
biológiaĽ matematikaĽ fyzikaĽ dejepisĽ občianska náuka. 
Hlavné aktivity projektu: 
1.1Inovovanie vzdelávaniaĽ zriadenie chemicko-biologického laboratória a modernizácia 
pomôcok.(február Ň014/marec Ň015). 
1.2 Implementácia inovovaných vzdelávacích prostriedkov do vyučovania.(júl Ň014/jún 2015) 

2.1 Školenie pedagogických zamestnancov pre potrebu vedomostnej spoločnosti.(február Ň014/júl 
2015). 

Súčasťou projektu bola aj Otvorená hodina chémie  
Mgr. J. KováčováĽ vyučujúca biológie a chémieĽ najskôr informovala o materiálnom a technickom 
vybavení laboratória a vyjadrila nielen za sebaĽ ale aj za študentov ve kú radosť a spokojnosť s 
jeho vytvorenímĽ ktoré bude prínosom nielen na hodinách chémie či biológieĽ ale iste pomôže 
študentom vytvoriť si bližší vzťah k týmto predmetom. 

Hlavnými aktérmi boli študenti osemročného gymnázia z triedy III.DĽ ktorí mali pripravené 
pracovné listyĽ úlohy a všetky potrebné pomôcky na realizáciu chemických pokusov. Hoci neboli 
vo svojej kožiĽ pretože nie na každej hodine sú prítomní to kí zvedavciĽ svoje pokusy predviedli s 

istotou a skvelo zvládli aj odpovede na otázky ich vyučujúcej. Naši terciáni jednoducho dokázaliĽ 
že sa vo svete chémie nestratia. 

 

Projekt: Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách 

Cie om projektu bolo: Dosiahnuť zmenu formy výučbyĽ ktorá povedie k modernizácii zapojením 
moderných technológií do vyučovania a zárove  pripraviť učite ov na aktívnu realizáciu školskej 
reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. 

 

Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov 

Škola získala v spolupráci s metodicko-pedagogickým centrom v rámci národného projektu 
Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov Ň1 notebookovĽ dataprojektor a otvorila 

učeb u kontinuálneho vzdelávania pre vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. 
Cie om národného projektu je vytvoriť efektívny systém alšieho vzdelávania pedagogických 
a odborných zamestnancov škôl s dôrazom na rozvoj profesijných kompetencií. 
 

Digiškola 
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V rámci projektu Digiškola sme získali 1 interaktívnu tabu u s notebookom pre učite aĽ ktorý 
využíva softwér Aktiv Inspire najmä na hodinách cudzích jazykov a v prírodovedných predmetoch 
s využitím výukového programu Planéta vedomostí. Týmto sa výuka stáva modernejšiaĽ pre žiakov 
zaujímavejšiaĽ zvyšuje sa aktivita žiakov pri osvojovaní vedomostí. 
 

Celoslovenská informatická súťaž iBobor  

Každoročne počas Týžd a vedy a techniky sa naši študenti zapájajú do celoslovenskej súťaži 
iBobor v informatike 

Cie om súťaže je podporiť u žiakov záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT). Súťaž 
sa snaží iniciovať v žiakoch využívanie IKTĽ posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom 
používaní moderných technológií pri učení sa.  
O súťaž je na škole z roka na rok väčší záujemĽ ale čo nás teší najviacĽ je okrem kvantitatívneho 
nárastu zapojených žiakov aj rastúca kvalita ich vedomostí a  zlepšujúce sa výsledky.  

Európsky týždeň športu  „Be aktiv“  

Európsky týžde  športuĽ ktorý je novou iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a 
pohybovej aktivity v celej EurópeĽ bol ve kou príležitosťou ukázať naše talentyĽ športového duchaĽ 
zanietenosť. Ministerstvo školstvaĽ vedyĽ výskumu a športu SRĽ po dohode so Slovenským 
olympijským výboromĽ vyzvalo k pohybu všetkých SlovákovĽ bez oh adu na vekĽ zázemie či 
športovú úrove . Podujatia na národnejĽ regionálnej a miestnej úrovni sa konajú až do konca 
septembra. 

 

Týždeň vedy a techniky 

V novembri sa pravidelne uskutoč uje Týžde  vedy a techniky na SlovenskuĽ ktorého 
organizátorom je Ministerstvo školstvaĽ vedyĽ výskumu a športu SR. Sprievodné podujatie je 
Celoštátna súťažná prehliadka bádate ských projektov žiakov stredných škôl o cenu Scientia Pro 

FuturoĽ ktorej vyhlasovate om a organizátorom je  organizácia Mladí vedci Slovenska, na ktorom 

sa zúčast ujú naši žiaci. 
 

„Vieme, že...“ - slovensko-holandský projektĽ ktorý bol realizovaný v spolupráci s KR PZĽ 
prebiehal na hodinách etickej  a náboženskej výchovy.   
Cie om projektu -zvýšiť úrove  právneho povedomia a informovanosti  žiakov  poskytnutím 
aktuálnych informácií o právnych aspektoch normálneho a patologického správania. 

 

„PEER aktivisti“ – projekt bol realizovaný v spolupráci s CPPPaP Zlaté Moravce. Vybraní 
študenti úzko spolupracovali s koordinátorom prevencie DZ a s CPPPaPĽ následne potom 

realizovali zážitkové sedenia v skupinách. 
 

„Kým nie je príliš neskoro“ – cie om projektu je zistiť postoj študentov k rôznym typom drogĽ 
zdôrazniť nebezpečenstvo ich užívania a rozvíjať odborné vedomosti o nich –  projekt prebiehal 

najmä v rámci Týžd a boja proti drogám. Študenti sa zapojili do akcie Športom proti drogámĽ 
uskutočnili sme besedy s lekáromĽ inštalovali sme nástenné noviny v triedach s protidrogovou 

tematikou. 
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„Škola podporujúca zdravie“ – cie om projektu jeĽ aby sa učitelia a žiaci počas celého školského 
roka venovali problematike zdravia a snažili sa prijať zásady zdravého životného štýlu. Program 
prebiehal formou súťaží, hier a športových aktivít hlavne činnosťou záujmových útvarovĽ počas 
cvičení v prírodeĽ at . V rámci zdravej výživy boli do jedálneho lístka zaradené nové recepty na 
zníženie tukov a živočíšnych bielkovín. 

 

„Zdravá škola“- v projekte ide o humanizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Tento projekt 
predpokladá zapojenie všetkých pedagógovĽ ktorí sa podie ajú na formovaní triednych vzťahov – 

zdravotná výchovaĽ ekologická výchovaĽ EkoplagátĽ Vianočná ikebanaĽ Ve konočné aranžovanie. 
 

„Škola bez alkoholu, cigariet a iných drog“- cie om projektu je formou rôznych aktivít 
poukázať na nebezpečenstvo fajčenia a užívania alkoholuĽ zárove  poukázať na výhody zdravého 
životného štýlu. Projekt prebiehal po celý rok na vyučovacích hodináchĽ na mimoškolských 
aktivitáchĽ exkurziáchĽ výletoch at . Študenti si pripravili pásmo do školského rozhlasuĽ zhotovili 
tematické nástenkyĽ uskutočnili sme besedy s odborníkom. 
 

„S tebou o Tebe“ – je to výchovno-vzdelávací program o dospievaní a reprodukčnom zdraví 
pre dievčatá prvého ročníka štvorročného gymnázia a piateho ročníka osemročného gymnázia. 
Uskutočnili sme prednášku a beseduĽ na ktorej dostali žiaci informačnú brožúru a hygienické 
balíčky. 
 

 

 

 

 

 

Školské projekty 

 

Projekt „ Brána jazykov otvorená“ 

Tretí ročník tejto úspešnej a ve mi inšpiratívnej jazykovej súťaže sa konal pri príležitosti 
Európskeho d a jazykov. Priestory novej telocvične privítali Ň6. 9. Ň016 žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ 
nášho okresuĽ osobitne nás v tomto roku potešila účasť nováčika v súťažiĽ žiakov ZŠ z Tlmáč. 

Už pri vstupe do telocvične si každý musel všimnúť ten jazykový babylon. Oči nevedeliĽ či 
sa najskôr dívať na netradičné medzinárodné receptyĽ na projekciu fotiek z minulých ročníkov 
alebo na lákavé ceny od sponzorov. Poh ady účastníkov boli najviac zamerané na stoly s úlohamiĽ 
no predovšetkým na výsledkovú tabu u. Ve  kto by nechcel byť prvý? Žiaci riešili úlohy 
formulované hravou formou (prira ovanieĽ vyfarbovanieĽ riešenia krížovkyĽ špirálovitého textuĽ 
znakov)Ľ ale tieto preverili nielen ich jazykové zručnostiĽ ale aj postreh a rýchlosťĽ jazykový odhad 
a tímovú spoluprácu v skupine. Mohli si pomáhať slovníkmiĽ Wheel-kolieskami, mapami, 

obrázkamiĽ kockami. Súťažné družstvá prechádzali všetkými Ň6 stanovišťami. Výsledné 
hodnotenie bolo určené aj odrátaním 10 najhorších čiastkových hodnotení. Najlepšie výsledky teda 
získali družstvá s najvyššími čiastkovými umiestneniami. Bolo zaujímavé sledovať súťaživosť 
žiakovĽ zmysel pre tímovú prácuĽ ve  stres bol v tejto súťaži iba pozitívnym faktorom. 
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PedagógoviaĽ ktorí sprevádzali svojich žiakov na túto akciuĽ mali skvelú príležitosť na neformálnu 
výmenu skúseností. 
Pre všetkých účastníkov bolo pripravené občerstvenie: ovocieĽ zeleninaĽ malinovkaĽ minerálkaĽ 
zdravé nátierky. Príprava týchto pochúťok je súčasťou aktivít projektu Žijeme zdravo. 
Výsledky: 

Víťazné družstvo: THE INCREDIBLES (ZŠ Mojmírova) v zložení Viktória DubcováĽ Mirka 
HalásováĽ Mário uriač 

Ň. miesto: KAPPA SQUAD (ZŠ sv.Don Bosca) Paulína PánikováĽ Marek ČulíkĽ Jakub Bánsky 

ň. miesto: ŠIMKÁČI 1 (ZŠ Žitavany) Adela KramárováĽ Veronika FirickáĽ Juraj Ondrejmiška 

 

Všetky družstvá sa mohli tešiť z hodnotných cienĽ venovaných sponzormi. Okrem toho boli v 
tombole vylosovaní Ň žiaciĽ ktorí vyhrali predplatné anglických časopisov. Vyhodnotená a ocenená 
bola aj pani učite ka víťazného družstva. 
Hlavný organizačný tím tvorili Mgr. Alena RakovskáĽ Mgr. Svetlana Jančová a Mgr. Viera 
MihalkováĽ k realizácii tohto podujatia ale prispeli takmer všetci pedagógovia gymnázia. Naši žiaci 
z II.B, III.B a V.D triedy pracovali na stanovištiachĽ zapisovali priebežné výsledkyĽ boli ve mi 
aktívnou súčasťou celého podujatia. Bez spolupráce učite ovĽ žiakov a vedenia školy by sa nám 
takéto stretnutie nepodarilo realizovať. 
Aj napriek tomuĽ že príprava a realizácia tohto ročníka Brány jazykov si vyžiadali ve a nápadovĽ 
vo ného času a energieĽ výsledok a splnenie očakávaní je vždy potešujúci. 
Vedenie školy vyjadruje po akovanie všetkým pedagógom a žiakomĽ ktorí sa podie ali na príprave 
a realizácii tejto súťaže. 

 

Škola trochu inak  

 

V tomto školskom roku sme 10.11.Ň016 privítali prevažne mladú vedeckú generáciuĽ ktorá svoju 
erudovanosť prezentovala našim žiakom. Mgr. Martin Silber z Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici pracuje ako dobrovo ník UNICEF. Našim žiakom predstavil aktivity slovenskej pobočky 
na Ukrajine. Venoval sa aj situácii v najkritickejšej časti ZemeĽ v Afrike. 

Výbuch v atómovej elektrárni v Černobyle spôsobil globálne škody vo všetkých sférach udskej 
existencie. Súčasná generácia študentov už dostáva relevantné vedecké poznatky o príčináchĽ 
priebehu a najmä dôsledkoch tejto katastrofy. Mgr. Bohuš Sasko zaujal našich žiakov svojou 
prednáškou o tejto udalostiĽ ktorú umocnil rôznorodý dokumentačný materiál. 

Naše po akovanie patrí aj doktorandom z UKF v NitreĽ z Katedry botaniky a genetiky: Ing. Márii 
AdamkovičovejĽ PhD.Ľ ktorá vysvetlila vplyv rizikových látok na funkcie osteoblastov v in vitro 
podmienkachĽ Mgr. Denise SukeníkovejĽ ktorá sa venovala hybridom lesných drevín na Slovensku 
a Mgr. Veronike Mičianovej a jej prezentácii o maku siatom. Komplexnosť aktivít biológie 
doplnila Mgr. Jozefína Kováčová svojou prezentáciou o odpadoch a prípravou a realizáciou 
exkurzie žiakov I.A a I.B triedy v Arboréte Tesárske Mly any. 

Ak aj niekto pochyboval o tomĽ či je globálne otep ovanie aktuálna témaĽ v súčasnosti mu to už 
musí byť úplne jasné. Jedným z najväčších bojovníkov v tomto smere je americký herec Leonardo 
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DiCaprio. Takmer ň roky pracoval na dokumente s príznačným názvom - Pred potopou. S ve kým 

záujmom si túto novinku pozreli aj naši žiaci. 

So svojimi zážitkami z pobytu na Islande sa podelila Mgr. Michaela Žoncová z Katedry geografie a 
regionálneho rozvoja UKF v Nitre. 

Vidieť staré fotoaparáty je v dnešnej dobe už skôr kuriozitouĽ ale určite zaujmúĽ takisto aj spôsob 
vzniku dobrej fotografie týmito aparátmiĽ o ktorom rozprával Mgr. Peter Černo. 

Vyučujúce cudzích jazykov si pripravili netradičné lingvisticko-edukačné aktivity. Žiaci ocenili 
možnosť pracovať v skupináchĽ kreativitu úloh a ako povedaliĽ užili si aj ve a zábavy. 

Poslanec NR SR Mgr. Marián Kéry diskutoval s maturantmi o súčasnej situácii v Európskej únii. 
Ocenil fundované otázky žiakovĽ ich záujem a orientáciu v problematike. 

Súčasťou tohto d a bola aj trochu špecifická výstavkaĽ nesúvisiaca priamo s vedou a technikouĽ ale 
s umenímĽ ktoré by malo byť súčasťou života. Naše „umelecké duše“ priniesli svoje ma byĽ šperkyĽ 
háčkované hračkyĽ servítkové darčekyĽ tkané vankúše. Boli pohladením dušeĽ vyvolávali obdiv a 
pošteklili aj zmyslyĽ lebo vo ala levandu a.Vedenie školy vyslovuje po akovanie všetkým 
pedagógom školy za ich prácu  

 

„ Športové turnaje“ – na škole sa organizoval 4ň. ročník volejbalového turnaja ku 

D u študentstvaĽ 6.ročník novoročného basketbalového turnaja chlapcovĽ 19. ročník vianočnej 
výškarskej latky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátkodobé projekty 
 

Putovná výstava Anna Franková – odkaz dejín dnešku 

 

Projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím 
elektronického testovania” 

 

Testovanie PISA 

Putovná výstava Natura 2000 CHKO Ponitrie 

V našej škole bola nieko ko týžd ov inštalovaná putovná výstava Natura Ň000 CHKO Ponitrie. 
Odborným garantom výstavy bol Ing. R. Siklienka zo Správy CHKO Ponitrie.  

Podané projekty v školskom roku 2015/2016 

 V spolupráci so Zelenou školou bolo vyhlásené grantové kolo Pomáhame vyrásť  - Zdravé 
telo je hostite  zdravého ducha (500€) 
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 Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality - Život je len jeden – riešení 
viacero (2 050€) 

 dM drogéria  - Spoločne s dM - dobrovo nícky program 

 Nadácia jednota COOP -  Pohyb bez limitu (1 500€) 
 MŠVVaŠ - Zdravie a bezpečnosť Ň016 

Schválené a priebežne realizované projekty v školskom roku 2016/2017 

 MŠVVaŠ - Financie na rekonštrukciuĽ dostavbu a výstavbu a vybavenie telocviční(4 Ň90€) 
 MŠVVaŠ - Zdravie na tanieri 2016 (2 800€) 

Realizácia týchto projektov prebieha od mája Ň016 do decembra Ň016. 

Projekt: Prevencia kriminality  

Názov projektu: Život je len jeden – riešení viacero 

Cie om projektu je upriamiť pozornosť žiakov a študentov v spolupráci s rodičmiĽ lektormiĽ 
Centrom Pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencieĽ Policajným zborom a 
dobrovo níkmi zo Zlatých Moraviec prostredníctvom rôznych aktivít (napr. vzdelávacieho alebo 
športového charakteru) na zdravý spôsob života. Zárove  cie avedomeĽ komplexne a koordinovane 
pôsobiť na príčiny a podmienkyĽ ktoré umož ujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti za účelom jej predchádzaniaĽ potláčania a zamedzovania. Aj droga spútava človeka a bez 
pomoci sa však nedokáže vrátiť späť. Aj preto študenti stredných škôl v Zlatých Moravciach 
takýmto spôsobom povedia svoje spoločné „NIE“ užívaniu všetkých typov drog a formou 
preventívnych aktivít (napr. športováĽ dramatickáĽ umelecká činnosťĽ tanečné skupinyĽ at .) budú 
prezentovať efektívne trávenie vo ného času. 
 Čiastkové ciele: Eliminácia sociálno-patologických javov u žiakov gymnázia vo veku od 14 do 19 
rokov  

C1 – znižovanie miery vandalizmu a inej protispoločenskej činnostiĽ napr. obchodovanie s 
drogamiĽ u mi  
C2 – zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov – eliminácia šikanovania na škole  
C3 – zvyšovanie miery zaangažovanosti žiakov do spoločenského života  
C4 – zvyšovanie miery informovanosti o rizikách užívania drog a iných návykových látok  
C5 – uprednost ovanie zdravého životného štýlu  
C6 – efektívnejšie využívanie vo ného času prostredníctvom športovej činnosti 
 

Zdravie na tanieri 2016 s názvom Žijeme zdravo. 

Ciele nášho projektu: 
 Propagovať zdravý životný štýl mladých udí. 
 Zvyšovať povedomie v oblasti zdravej výživy – beseda s lekáromĽ prezentácie žiakov - 

májĽ jún Ň016. 

 Zapojiť žiakov do pohybových aktivít formou súťaže družstiev – naučiť žiakov vzájomnej 
kooperáciiĽ vzájomnej spolupráciĽ zodpovednostiĽ vytrvalosti – májĽ jún Ň016. 

 Systematicky pracovať s princípmi pochvál a odmien ako s motivačnými nástrojmi 

formovania zodpovednosti v živote žiakaĽ budovať vzájomný rešpektĽ úctu k spolužiakom 
– jún Ň016. 
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 Vybudovať u žiakov stravovacie návyky – poukázať na potrebu ra ajok – zdravé ra ajky 
– mliečne výrobkyĽ kaše: ovsenáĽ pohánkováĽ ovocie... – september, október Ň016. 

 Poznať a vedieť pripraviť gastronomické špecifiká rôznych štátov EÚĽ vidieť a chápať 
jedlo ako súčasť národných kvalít a tradícií – príprava posteru k Európskemu d u 
jazykovĽ ochutnávka jednoduchých receptov – zapojenie do III. ročníka školského 

projektu Brána jazykov otvorená – posil ovanie medzipredmetových vzťahov – cudzie 

jazykyĽ umenie a kultúraĽ informatikaĽ geografia - september 2016. 

 Pri realizácii úloh nášho ŠkVP vychádzame z národných tradíciíĽ kultúrnych hodnôtĽ aby 
sme žiakov viedli k toleranciiĽ rešpektovaniu vše udských noriem a zásad - vianočné 
tradície v regióne - november 2016. 

 Zabezpečiť publicitu projektu na webových stránkach školyĽ u zria ovate a NSKĽ v 
miestnych novinách (Tekovské noviny). 

 

 

Vyhodnotenie medzinárodného programu Zelená škola 

 

A je tu záver dvojročného certifikačného obdobia medzinárodného programu Zelená školaĽ 
v ktorom sme realizovali rôzne aktivity pod a Environmentálneho akčného plánu na tému: 
ODPAD.  

Pred nami stojí bilanciaĽ ale aj otázky na zamyslenie. Ako sa nám darilo v napĺ aní akčného plánu? 
Boli výzvy realizovate né? Čo sa dá ešte v budúcnosti realizovať? 

Program zameraný na zmenu prístupu žiakov a zamestnancov školy k životnému prostrediu. 
Naša škola počas dvoch certifikačných období Ň015/Ň016 a Ň016/2017 pracovala na 

environmentálnej téme: ODPAD 

Cie om programu bolo zníženie tvorby komunálneho odpadu o 25%, zavedenie separovania 

odpaduĽ zvýšenie osvety oh adom odpadu a jeho typov, ako aj nakladania hlavne s nebezpečným 
odpadom.  

Počas certifikačného obdobia program bol realizovaný za vedenia kolégia z radu žiakovĽ 
 pedagogických a nepedagogického pracovníka. 
V školskom roku 2015/2016 kolégium tvorili: 
 Žiaci: Zachariášová HanaĽ Kováčová IvanaĽ III.AĽ Molnárová AnnaĽ II.BĽ Simona LédlováĽ 
Zuzana MajlátováĽIII.AĽ  
Pedagogickí pracovníci: Jozefína KováčováĽ koordinátorka programuĽ RNDr. Renáta 
KunováĽPhD.Ľ riadite ka školyĽ Monika GálikováĽ Viera ŠedíkováĽ Alena RakovskáĽ Andrea 
Holecová 

Nepedagogický zamestnanec: Ing. Janka PovažanováĽ hospodárka školy. 

 V školskom roku 2016/2017 

Žiaci: Zachariášová HanaĽ Kováčová IvanaĽ IV.AĽ Simona LédlováĽ Zuzana MajlátováĽ II.AĽ 
Andrea BorkovičováĽ Natália MeliškováĽ Martina KončálováĽ Eva Medve ováĽ II.A, Hana 

Šegedová I.A .   
Pedagogickí pracovníci: Jozefína KováčováĽ koordinátorka programuĽ RNDr. Renáta 
KunováĽPhD.Ľ riadite ka školyĽ Monika GálikováĽ Viera ŠedíkováĽ Alena RakovskáĽ Andrea 
Holecová 

Nepedagogický zamestnanec: Ing. Janka PovažanováĽ hospodárka školy 
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Členovia  Kolégia sa stretávali na začiatku programu častejšieĽ nako ko bolo potrebné 
zabezpečiť tvorbu dokumentácieĽ uskutočniť audit Ľ ktorý poukázal na pozitíva a negatíva na našej 
škole a vytvoril priestor pre environmentálny akčný plán.  Kolégium Ľ alebo len niektorí členovia sa 
stretávali počas celého certifikačného obdobia pri vytyčovaní úloh na alšie obdobieĽ kontrole 
plnenia EAP a organizovaníĽ či vyhodnocovaní aktivít. Počas celého certifikačného obdobia bola 
aktualizovaná nástenka Zelenej školy žiačkami MajlátováĽ III.A a ŠegedováĽ I.AĽ ako aj stránka 
Zelenej školy – zodpovedná uč. Kováčová. Príspevky poskytovali členovia kolégiaĽ ako aj žiaci 
školy.  Do realizácie programu boli okrem členov kolégia zapájaní žiaci a pracovníci školy. Audit 
v oblasti odpadov bol uskutočnený vo všetkých bodoch , audit v ostatných témach bol uskutočnený 
v povinnej časti. Žiaci školy pod vedením pedagógov a pomoci nepedagogických zamestnancov 
zozbierali materiál pomocou pracovných listov a následne v kolégiu bol vypracovaný komplexný 
audit pre jednotlivé oblasti.  
 Uskutočnenie auditu:  
Odpad – MolnárováĽLédlováĽ uč. KováčováĽ školníkĽ hospodárka 

Voda - ŠabováĽ ŠvarbaĽ KomárovoĽ II.AĽ Borkovičová I.A 

Energia - ZacháriašováĽ KováčováĽ III.AĽ školníkĽ hospodárkaĽ uč. Rakovská 

Doprava a ovzdušie - HodošiováĽ II.BĽ  uč. ŠedíkováĽ MeliškováĽ I.A 

Zele  a ochrana prírody -  ŠkutováĽ KubálováĽ II.BĽ uč. GálikováĽ 
Zelené obstarávania – LédlováĽ MajlátováĽ hospodárka Považanová 

  Audit v téme Odpady bol nosným pilierom pre vypracovanie Environmentálneho akčného 
plánu Ľ pri tvorbe ktorého boli využité konzultácie s konzultantom  programu, kde nastali 

problémyĽ nako ko pani Veronika SpáčilováĽ ktorá bola pridelená našej školeĽ zo zdravotných 
problémov sa tejto úlohy nezúčastnila a tak konzultantom sa stala p. Cesnaková. EAP bol 
schválený Ň5.5.Ň016. 
Aktivity   uskutočnené v rámci certifikačného obdobia sú zachytené na webe školy  Aktivity – 

Projekty - Zelená školaĽ ako aj priamo na stránke. Okrem týchto aktivít bola počas celého 
certifikačného obdobia sledovaná tvorba a nakladanie s odpadom v učebniachĽ chodbách 
a kontajneroch  a vyhodnocované smerovanie k cie u zníženia komunálneho odpadu. 

Hlavný cie  nášho EAP znel znížiť množstvo komunálneho odpadu o Ň5%. Množstvo 
vyprodukovaného komunálneho odpadu v porovnaní s množstvom na začiatku programu sa nám 
podarilo znížiť o 31% K dosiahnutiu cie a nám malo pomôcť uskutočnenie vzdelávacích 
a praktických aktivít. Počas teoretických aktivít ste sa dozvedeli ve a zaujímavého o typoch, tvorbe 

a nakladaní s odpadom. Pre pochopenie pojmu odpad bolo vypracovaná power-pointová 
prezentáciaĽ ako inštruktáž pre triednické hodinyĽ na paneloch  a nástenke Zelenej školy ste sa 
oboznámili s kategóriami odpaduĽ ktoré komodity zara ujeme a nezara ujeme k danej kategórií. 
Učili ste sa navzájom spolupracovať v kolégiuĽ vyjadrovať svoje názoryĽ vzdelávať spolužiakov 
prostredníctvom reláciíĽ či prednášky Odpady a nakladanie s nimi Ľ vytvárali ste príspevky pre 
trieduĽ či školu. Nemenej prínosné boli praktické výtvory s využitím odpadu pri tvorbe násteniek, 

poh adnícĽ výzdoby na HalloweenĽ aranžovaniaĽ ekosystémovĽ či učebných pomôcok. Zaujímavá 
a podnetná bola aj výstava ekoplagátov  na plote školyĽ ktorá oslovila nejedného okoloidúcehoĽ 
zárove  ste sa dozvedeli o názoroch udí na problémy s odpadom. O aktivitách ste informovali 

rodičov príspevkami na stránke školyĽ a s vašimi výtvormi sa mohli stretnúť počas návštevy školy.  
Životné prostredie v okolí školy vám nie je ahostajné Ľ  podarilo sa odstrániť nieko koročné haldy 
odpadu v areáli a  v alšom období ste zabezpečovali čistotu v okolí školy. Počas certifikačného 
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obdobia sa zmenilo vaše myslenie o čom svedčí obsah smetných košov. Pomáhať iným je našou 
povinnosťou a tak zmocnili ste sa aj tejto výzvy a zberom plastových uzáverov prispievate na 
dobrú vec – zbierku pre Sabínku. 
Svojím postojom sme dali najavoĽ že problémy dneška nie sú vám ahostajné a aspo  malou 
mierou chcete prispieť k zníženiu odpaduĽ ktorý je zdrojom porúch biologickej rovnováhy na našej 
planéte Zem. 
 

Čo nám napomohlo splniť cieľ: 
Zakúpenie nádob na plasty a zavedenie separovania plastového odpadu a jeho odvoz firmou Waste 

recyklingĽa.s. Ľ daná firma likvidovala aj vyradené počítače 

Monitoring produkcie a nakladania s odpadom 

Separovanie papiera v celej škole a zaradenie do zberu papiera 

 Znižovanie spotreby papiera obojstrannou tlačou po zakúpení novej kopírky 

Zavedenie elektronickej komunikácie s rodičmi a elektronická forma školskej dokumentácie 

Zavedenie prezúvania v škole 

Likvidácia nebezpečného odpadu firmou EurotonerĽs.r.o.- tonery do kopírkyĽ tlačiarneĽ batérie 

Ve koobjemový nákup tovaru 

Likvidácia bioodpadu – zbytky stravy firmou Zberal 

Informovanosť a osveta medzi žiakmi – odpady, typy odpadov, manipulovanie s odpadmi, 

likvidácia odpadovĽ znižovanie tvorby odpadovĽ vplyv odpadov na životné prostredie a zdravie 

človeka prostredníctvom reláciíĽ pútačovĽ paneluĽ triednických hodínĽ akcií - Škola trochu inakĽ 
De  ZemeĽ De  bez plastovĽ Týžde  Zelenej školy. 
Zakomponovanie tematiky odpady do školskej dokumentácie 

Poukázanie na možnosti využitia odpadu ako sekundárnej suroviny pri tvorbe predmetovĽ nástenkyĽ 
ekosystémovĽ učebných pomôcok a pomôcok bežného života 

Snaha a ochota pracovať na programe všetkých žiakov a zamestnancov 

Za certifikačné obdobie sme znížili produkciu komunálneho odpadu o ňŇ%Ľ čo umožnilo znížiť 
používanie ň kontajneru na odpad a tým zníženie nákladov na likvidáciu odpadu. 
Do budúcna je potrebné pokračovať v začatom smerovaní a zaradiť triedenie aj alších  komodítĽ  
vytvoriť v škole kompostovisko hlavne na bioodpad z jedálne. 
 

Na záver je potrebné poďakovať všetkým, ktorí pochopili význam programu Zelenej školy 
a aktívne sa zapájali do pozitívnych zmien v myslení a konaní.  
§2. ods. 1  k 
 

 Výsledky inšpekčnej činnosti na GJK 

 

V školskom roku 2016/2017 boli vykonané na našom gymnáziu dve školské inšpekcie. 
V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 4069/2016-2017 zo d a Ň8.11.Ň016 

inšpekciu vykonali PaedDr. Iveta SchoberováĽ školská inšpektorka – ŠIC Nitra a PaedDr. Helena 

ŠišovskáĽ školská inšpektorka – ŠIC Nitra d a ň0.11.Ň016. 
Predmetom školskej inšpekcie: Bolo zistenie vzťahu medzi mierou osvojených poznatkov zo 
spoločenskovedných predmetov (dejepisĽ občianska náuka) v zmysle príslušných vzdelávacích 
štandardov a postojmi žiakov k demokratickým hodnotám. 
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Závery ŠIC –  Porovnanie výsledkovĽ ktoré dosiahli žiaci s výsledkami za SR možno urobiť po 
nahliadnutí do správy z výskumu pod názvom „ Aké vzdelávacie faktory súvisia s postojmi 

slovenských stredoškolákov a stredoškoláčok k menšinám?“Ľ ktorá je zverejnená na webovom sídle 
Štátnej školskej inšpekcie. 

 

V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 4Ň5Ň/Ň016 – Ň017 zo d a 18.05.Ň017 

vykonala Mgr. Katarína Polonská– školská inšpektorka – ŠIC Nitra tematickú inšpekciu d a 
23.05.2017. Predmetom školskej inšpekcie bola kontrola realizácie ústnej formy internej časti 
maturitnej skúšky na gymnáziu. 
Závery ŠIC – Pripravenosť školy na ústnu formu internej časti  maturitnej skúšky zo slovenského 
jazyka a literatúryĽ jej organizáciaĽ priebeh a hodnotenie boli zabezpečené v súlade s právnymi 
predpismi. Predsedníčka školskej maturitnej komisie a predsedníčka predmetovej maturitnej 
komisie plnili určené úlohy. Pri oprave písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo 
slovenského jazyka a literatúry boli rešpektované zásady hodnotenia. 
 

 

§2. ods. 1  l 
 
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 
Budova školy bola postavená v rokoch 1922-19Ň4Ľ projektovaná pre potreby gymnáziaĽ má 
prízemie a dve podlažia. Budova školy a celý areál je majetkom Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. 

V budove školy sa nachádza: 
 14 klasických triedĽ z toho 11 štandardnej ve kosti a ň menšie triedy 

 10 špecializovaných učební: Ň učebne fyziky 

                                                    učeb a cudzích jazykov 

                                                    učeb a biológie 

                                                    Ň učebne informatiky 

                                                    Ň multifunkčné učebne vybavené počítačmi  
                                                    Ň učebne na delené hodiny 

 učeb a kontinuálneho vzdelávania 

 nová telocvič a postavená v roku Ň010 je samostatnou budovouĽ je prepojená s budovou 

školy chodbou 

- spĺ a parametre pre celoštátne turnaje  
- má ihriská: volejbalovéĽ basketbalové (pohyblivé koše)Ľ futbalovéĽ hádzanárske 

- v budove telocvične je posil ov a  
- svetelná tabu a na skóre 

- h adisko na balkóne s kapacitou 60 miest 

- Ň šatne pre mužov (cca ň0 osôb) vybavené sprchami a WC 

- Ň šatne pre ženy (cca ň0 osôb) vybavené sprchami a WC 

- ň kabinety pre pedagógov 

 stará telocvič a so štandardným vybavením 

 žiacka knižnica 

 učite ská knižnica 

 aula s výbornou akustikou 

 sklad učebníc 
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 registratúrne stredisko 

 zborov aĽ 9 kabinetov pre vyučujúcich 

 pracov a výchovnej poradkyne 

 riadite aĽ sekretariátĽ pracov a zástupkyneĽ pracov a administratívnych pracovníčok 

 školská kuchy a so školskou jedál ou je samostatná budovaĽ nachádza sa v nej pracov a 
vedúcej školskej kuchyneĽ sklad pre potravinyĽ skladové priestory pre odpad 

 14 hygienických zariadení a jedno respírium pre potreby žiakov a pedagógov 

 vrátnica 

 pracov a a diel a školníka 

 kotol a 

 súčasťou budovy školy je bytovka s tromi bytmi pre zamestnancov školy 

 

Vonkajší areál školy tvoria: 
 parkovisko 

 trávnatá plocha s kvetinovými záhonmiĽ kríkmi a ihličnatými a listnatými stromami 
 

Vnútorná vybavenosť školy: 
 

Triedy sú vybavené klasickým školským nábytkomĽ vo všetkých triedach boli v roku 2012  

a v roku Ň014 umiestnené nové moderné lavice a stoličky. V jedenástich triedach boli vymenené 
keramické tabule. 
Triedy na delené vyučovanie sú vybavené školskými lavicami a stoličkami približne pre Ň0 žiakov. 
Špeciálna učeb a na vyučovanie cudzích jazykov je vybavená PCĽ PC - projektorom, 4 

notebookmiĽ interaktívnou tabu ouĽ 20 kusmi slúchadiel s mikrofónomĽ ovládacím panelom. 

Odborná učeb a fyziky je moderne vybavená – sú tu nové laviceĽ nové stoličkyĽ PCĽ interaktívna 
tabu aĽ pevne zabudovaný PC projektor. 
Učeb a biológie je vybavená potrebným nábytkomĽ notebookomĽ PC projektorom, modelmi, 

obrazmiĽ akrylátovými položkami. 
V rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú sme zriadili chemické laboratórium 
s interaktívnym dataprojektoromĽ 8 notebookmi a pracovnými stolmi pre 16 študentov. 
V učite skej aj v žiackej knižnici majú správcovia k dispozícii Ň notebookyĽ ktoré súžia aj pre 
žurnalistický krúžok a na výrobu školského časopisu RAJ.  
V učebniach informatiky sa vymenil nábytok (počítačové stoly a stoličky)  a nachádza sa tam 24 

počítačov a 4 notebooky vybavené operačným systémom Windows s príslušenstvom a pripojením 
na internetĽ ň skeneryĽ ň tlačiarneĽ interaktívna tabu aĽ 4 - PC projektoryĽ Ň webové kameryĽ Ň 
reproduktoryĽ slúchadlá s mikrofónom.  
V multifunkčnej učebni na druhom poschodí sa nachádza 8 počítačovĽ ň notebooky, PC projektor, 

biela tabu aĽ v multifunkčnej učebni na prvom poschodí je interaktívna tabu aĽ tieto učebne sa 
využívajú na neinformatické predmety. Trieda II.B je vybavená interaktívnou tabu ou. 
Učeb a kontinuálneho vzdelávania je vybavená Ň1 notebookmiĽ ktoré v tomto školskom roku 
budeme môcť využívať na neinformatické predmety. 
Učitelia majú k dispozícii v zborovni školy Ň PC s pripojením na internetĽ tlačiare Ľ kopírku 
a skener. Vo všetkých  triedach sme inštalovali závesné dataprojektory. Všetci pedagogickí 
zamestnanci majú na prácu svoj notebook. 
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Stav učebnicového fondu: pre 8-ročné gymnázium (1. až 4.) máme k dispozícii učebnice na 
všetky predmety. 
Pre osemročné gymnázium (ročníky 5. – 8. ) a štvorročné gymnázium máme k dispozícii 
dostatočný počet učebnícĽ ktoré sú vydané pre ŠVP aj iŠVP. V predmetochĽ pre ktoré neboli 
vydané nové učebnice (napr. biológia pre ň. roč. používame staré (pokia  sú aktuálne) a dopĺ ame 
ich najnovšími poznatkami z dostupných zdrojov (literatúraĽ internet).Učebnice pre cudzie jazyky 

vyučujúce objednávajú samostatne. Žiaci si učebnice cudzích jazykov hradia z vlastných zdrojov. 
Aula s pódiom má kapacitu Ň50 miest na sedenieĽ je vybavená kvalitným klavírom – 

krídlomĽ stoličky sú tapacírovanéĽ aula slúži na koncertyĽ stužkové slávnosti (k dispozícii je ŇŇ 
stolov), divadelné predstaveniaĽ slávnostné akadémieĽ na inovačné zážitkové vyučovanie. 
Nová telocvič a má žinenkyĽ sektor na skok do výškyĽ koneĽ volejbalové  stojany a sieteĽ lavičkyĽ 
rebriny, lopty a iné štandardné náradie. 
Posil ov a je vybavená stacionárnym bicyklomĽ fit loptamiĽ činkami.  
Školská kuchy a má štandardné vybavenie a umož uje variť denne 400 obedov. Školská jedále  je 
štandardne vybavenáĽ má ň6 stolov a 144 stoličiekĽ kvety tvoria príjemné prostredie. 

Na chodbách je položená dlažba a v triedach parkety. Okná a vchodové dvere sú dubovéĽ 
vymenené na celej budove školy v roku 2008, prestížou sú prírodné materiály. 
Chodby a spoločné priestory sú vybavené panelmi a nástenkamiĽ na ktorých vedenie školyĽ 
predmetové komisieĽ výchovný poradcaĽ koordinátori sprostredkúvajú informácie žiakom. 
Vo všetkých priestoroch školy funguje školský rozhlas a Wifi. 

Materiálno-technické vybavenie školy neustále dopĺ ameĽ rozširujemeĽ modernizujeme v závislosti 
od finančných prostriedkovĽ ktorými disponujeme. 
V rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú škola získala: 

 Vybavenie školských učební – nové biologicko-chemické laboratóriumĽ laboratórne skloĽ 
chemikálieĽ didaktické pomôcky pre predmety biológiaĽ matematikaĽ fyzika, dejepis, 

geografiaĽ slovenský jazyk a literatúraĽ anglickýĽ nemecký a ruský jazykĽ občianska náuka 
v sume 77 ň68Ľ5ň €, 

 Vybavenie IKT technikou – ňň žiackych notebookovĽ 10 tabletovĽ Ň interaktívne 
dataprojektory, interaktívne peroĽ fotoaparátĽ DVD prehrávačĽ CD prehrávačeĽ vizualizérĽ ň 
TVĽ Ň keramické tabule, 

 Edukačné stavebnice na rozvoj manuálnych zručností  v sume 5 960 €. 

Zdroje:  

 vlastné finančné prostriedky 

 prostriedky získané z projektovĽ do ktorých je škola zapojená 

 zo sponzorských darov 

   

V školskom roku 2016/2017   
 Občianske združenie pri GJK poskytlo škole financie (ň 000€) na zriadenie osobných 

skriniek  pre žiakov(Ň40) ; zvyšných 1 800€ sme získali ako sponzorské dary. 
 Sponzorsky sme realizovali aj prezentáciu školy v publikácii Tekov z neba (600€). 

 §Ň. ods. 1  m                                                    

 
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
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V roku 2016 boli v Gymnáziu Janka Krá a v Zlatých Moravciach pridelené finančné 
prostriedky vo výške 484 466,00 ,- €, z toho na  mzdové prostriedky vo výške    308 938,00, -  €Ľ 
odvody 105 168,06- €Ľ prevádzka 63 668,11,-€Ľ bežné transfery 6691,83,- €. 
 

Čerpanie výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie k 31.12.2016  / v € / 
Kategória/položka S hvále ý Uprave ý S hvále ý Uprave ý 

rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet 

2016 2016 2016 2016 

9221 € 9221 € školská školská 

  jedáleň jedáleň 

    

600- BEŽNÉ VÝDAVKY  

418 374,45 484 466,00 30 051,25 33 574,83 

610- Mzdy, platy, 

služo é 

  

  

Príj  a ostat é 

vyrovnania 
264 150,09 308 938,00 14 977,10 18 331,10 

620 – Poist é 
a príspevok 92 224,36 105 168,06 5200 6163,18 

zamestnancov do 

poisťov í     

      

630- Tovary a služ  

    

62 000,00 63 668,11 9874,15 7935,34 

    

640- Bež ý tra sfer     

0,00 6691,83 0,00 1145,21 

    

      

Spolu rok 2016 

418 374,45 484 466,00 30 051,25 33 574,83 

 

610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania: Mzdové prostriedky boli pridelené 

vo výške ň08 938,00,- € a čerpanie bolo  vo výške ň08 9ň8Ľ00 €. 
 

 

620 – poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní: 
 

          Pridelené boli vo výške 105 168Ľ06 € a čerpanie  výdavkov na odvody  bolo v nadväznosti na 
mzdové prostriedky vo výške 105 168,06,- €Ľ  
 

 

Kategória/položka S hvále ý 

rozpočet € 

Uprave ý 

rozpočet  € 

Čerpa ie  
rozpočtu  € 

% čerpa ia 

 

620 -  spolu 92 224,36 105 168,06 105 168,06 100 % 
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621- všeo e á zdravot á 

 

 

25 000,00 28 512,55 28 512,55 

 

622 – spoloč á zdravot á 0  0   0    

623 – ostat é zdravot é 2224,36 3276,50   3276,50  

                                                      

625001 – e o e ské      
 

4000,00 

 

4417,21 

 

4417,21 

 

625002 - staro é 35 00,00 40 263,20 40 263,20  

625003 - úrazové 2500,00 2562,13 2562,13  

625004 - i valid é 8000,00 9309,77 9309,77  

625005 – v 

nezamestnanosti 

2500,00 3096,04 3096,04  

625007 – do rezerv ého 
fondu  

13 000,00 13 730,66 13 730,66  

 

630 – tovary a služby: 
  

631 – cestovné výdavky – boli čerpané vo výške 1004Ľ66- € na tuzemské cesty. 
 

Kategória/položka S hvále ý 

rozpočet  € 

Uprave ý  
rozpočet  € 

Čerpa ie 

rozpočtu  € 

% čerpa ia 

rozpočtu 

631 – estov é áhrad  500 1004,66 1004,66 100 % 

 

632 – energie, voda a komunikácie  boli čerpané vo výške ňň 794,05,- €Ľ  na vodné a stočné  vo 
výške Ň81ňĽ45 €Ľ poštové služby a telekomunikácie vo výške Ňň1ňĽ9ňĽ-€. 
 

Kategória/položka S hvále ý 

rozpočet  € 

Uprave ý 
rozpočet  € 

Čerpa ie 

rozpočtu  € 

% čerpa ia 

rozpočtu 

632 – energie, voda 46 000,00 33 794,05 33 794,05 100% 

632001 41 000,00 28 666,67 28 666,67  

632002 2500,00 2813,45 2813,45  

632003 2500,00 2313,93 2313,93  

632004 0,00 0,00 0,00  

 

 
Kategória/položka S hvále ý 

rozpočet  € 

Uprave ý 

rozpočet  € 

Čerpa ie  
rozpočtu  € 

% čerpa ia 

rozpočtu 

633 – ateriál 1500,00 7265,41 7265,41 100 % 

633001 0,00 0,00 0,00  

633002 0,00 901,11 901,11  

633003 0,00 0,00 0,00  

633004 0,00 348,70 348,70  

633006 1500 2851,60 2851,60  

633009 0,00 2809,94 2809,94  
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633010 0,00 180,21 180,21  

633011 0,00 156,79 156,79  

633013 0,00 0,00 0,00  

633015 0,00 0,00 0,00  

633016 0,00 17,06 17,06  

 

634 – dopravné  
Čerpanie bolo vo výške 190ňĽ7ŇĽ- € a to na pohonné hmoty vo výške ňň5Ľ9ňĽ- €Ľ servis a opravy 

629,41,- €Ľ poistenie vozidiel vo výške 108Ľň8Ľ- €Ľ prepravné a prenájom 8Ň0Ľ00Ľ- €Ľ karty 
a známky vo výške 10Ľ00Ľ- €.  
 

 

Kategória/položka S hvále ý Uprave ý Čerpa ie  % čerpa ia 

rozpočet  € rozpočet  € rozpočtu 

634 - doprav é 500,00 1903,72 1903,72 100,00% 

634001 500,00 335,93 335,93  

634002 0,00 629,41 629,41 

634003 0,00 108,38 108,38  

634004 0,00 820,00 820,00  

634005 0,00 10,00 10,00  

634006 0,00 0,00 0,00  

 

 

635 – rutinná a štandardná  údržba: 
Čerpanie bolo vo výške Ňň74Ľň5Ľ- €  
 

Kategória/položka S hvále ý Uprave ý Čerpa ie % čerpa ia 

rozpočet  € rozpočet  € rozpočtu 

635 - údrž a 5000,00 2374,35 2374,35 100,00% 

635002 0,00 217,75 217,75  

635004 2500,00 1362,95 1362,95 

635006 2500,00 495,00 495,00  

635007 0,00 0,00 0,00  

635009 0,00 298,65 298,65  

 

 

636 – prevádzkovanie strojov, prístrojov  a zariadení  bolo vo výške ŇŇ7Ľ58 €. 
637 – služby:  Čerpanie bolo vo výške 17 095,10,-€  
Kategória/položka S hvále ý Uprave ý Čerpa ie 

rozpočtu  € 

% čerpa ia 

rozpočet  € rozpočet  € rozpočtu 

637 - služ  8500,00 17 098,34 17 095,10 99,90% 

637001 0,00 219,40 219,40  

637002 0,00 0,00 0,00 

637003 0,00 441,05 441,05 

637004 2500,00 1444,38 1444,38  

637005 0,00 0,00 0,00  

637006 0,00 36,00 36,00  
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637007 0,00 6204,00 6204,00  

637012 0,00 122,04 118,80  

637014 3000,00 3896,99 3896,99  

637015 0,00 0,00 0,00  

637016 0,00 2662,36 2662,36  

637023 0,00 3,00 3,00  

637027 3000,00 2069,12 2069,12  

637031 0,00 0,00 0,00  

637035 0,00 463,32 0,00  

637037 0,00 289,79 0,00  

 

640 – bežný transfer: 
Čerpanie vo výške 6691Ľ8ňĽ- €  a to na odstupné vo výške 4117Ľ00Ľ odchodné vo výške 1487Ľ00- €Ľ 
na nemocenské dávky 1087Ľ8ňĽ- €. 
 

Kategória/položka S hvále ý 

rozpočet  € 

Uprave ý 

rozpočet  € 

Čerpa ie 

rozpočtu € 

% čerpa ia 

Rozpočtu 

642012 

642013 

0,00 

0,00 

4117,00 

1487,00 

4117,00 

1487,00 

100 % 

 

642014 0,00 0,00 0,00  

642015 0,00 1087,83 1087,83  

 

 

Čerpanie vlastných   príjmov  bolo  vo výške 11 601,09- €. 

 

Vlastné príjmy boli použité: 
 

1. Na údržbu budovĽ objektov a ich častí 
2. Na úhradu odvodov do poisťovní  

 

Vlastné príjmy školskej jedálne vo výške 8005Ľ58Ľ- €. Boli použité na úhradu odvodov a úhradu 
energií. 
V roku 2016 boli pridelené finančné prostriedky z Nitrianskeho samosprávneho kraja na: 

 oprava priestorov  jedálne vo výške 79 153,16,- €Ľ   
 opravu a lakovanie parkiet v triedachĽ riadite ni a zborovni školy   vo výške 1Ň 499Ľ99 €, 

 zatekanie budovy školy vo výške 1 160€Ľ 
 Na projekt Zdravie na tanieri boli schválené finančné prostriedky vo výške Ň660Ľ00- € 

a spolufinancovanie projektu bolo vo výške 640Ľ00- €. 

Na vzdelávacie poukazy boli pridelené finančné prostriedky vo výške 9 61ŇĽ- €. Príspevok na 
lyžiarsky kurz bol vo výške 7 0Ň4€. 
 

Príjmy -  finančné prostriedky získané od rodičov :  
 

Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Krá aĽ SNP ňĽ 95ň 4Ň Zlaté Moravce 

Hospodárenie s finančnými prostriedkami v školskom roku Ň016/Ň017: 
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Zostatok v pokladni k 31.08.2017 354.28 

Zostatok na účte  k ň1.08.Ň017 8375.45 

Spolu finančné prostriedky k 31.08.2017 8729.73 

 

 

§2. ods. 1 n 

 

   Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný     
rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

Fi a č é prostriedk  Pl e ie rozpočtu           
v šk. r. 6/2017        

€  

Zostatok na účte k 1.9.Ň016  7322.37 

Zostatok v pokladni k 1.9.2016  261.84 

Zostatok fin. prostriedkov k 1.9.2016 celkom 7584.21  

 

  

Predpokladané príjmy   

Príjmy z Ň% daní 2934.57 

Príjmy z rodičovského príspevku (Ň0.- €) 5000.00 

Iné príjmy (kreditné úrokyĽ poplatky) 35.80 

Príjmy spolu 7970.37 

 

  

Výdaje   

Stužkové slávnosti  400.00 

Maturity 300.00 

Príspevky na imatrikuláciu a žiacky ples 250.00 

Súťaže a cestovné pre žiakov 966.46 

Príspevok na plavecký výcvik 600.00 

Príspevok na vybavenie školy (skrinky na prezúvanie) 3000.00 

Príspevok na hygienické potreby 521.38 

Iné výdavky /poplatky za reg., vedenie účtu/ 187.01 

Záver šk. roka 600.00 

Výdaje spolu 6824.85 

 

  

Príjmy spolu 7970.37 

Výdaje spolu 6824.85 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami  v šk. roku 2016/17 1145.52 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami  v šk. roku 2016/17 8729.73 

celkom (zostatok na zač. roka + príjmy – výdaje) 
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1. Dominantná úloha v koncepčnom zámere je kvalita výchovno-vzdelávacieho 
procesuĽ kvalita rozvíjania k účových kompetencií žiakovĽ motivácia žiakov na učenieĽ 
snaha zlepšiť si prospechĽ dôsledná príprava našich absolventov na vysokoškolské štúdium 
na akejko vek univerzite na Slovensku, ale aj v zahraničí.                                                  
 Cieľ bol splnený.  

 
2. Realizácia Školského vzdelávacieho programu a následne iŠkVP v osemročnej aj 
v štvorročnej forme štúdiaĽ jeho dopĺ anieĽ zmenyĽ úpravyĽ zdokona ovanie.                                      
Cieľ bol splnený. 
 
3. alšou úlohou  v koncepčnom zámere je posil ovať výučbu cudzíchĽ venovať im 
zvýšenú pozornosťĽ motivovať žiakov rôznymi aktivitami a pozitívnym prístupom učiť sa 
cudzie jazyky. Okrem anglického jazyka udržať záujem učiť sa aj iné jazyky – francúzsky 
nemecký a ruský.                                                                           
Cieľ bol splnený – žiaci majú záujem učiť sa tri svetové jazykyĽ ktoré majú v našej škole 
dlhodobú tradíciu. Záujem sme podporovali rôznymi aktivitami – účasť na Jazykovom 
kveteĽ na Dni európskych jazykovĽ na Jazykovej štafeteĽ v mimoškolskej záujmovej  
činnostiĽ organizovaním exkurziíĽ návšteva divadelných predstavení v anglickom jazyku 

a pod. Od školského roka 2015/2016 opäť otvárame skupinu žiakov vyučujúcich sa  
francúzsky jazyk. Organizujeme týžd ový poznávací pobyt v Anglicku. 

 
4. alšou úlohou v koncepčnom zámere je posil ovať výuku prírodovedných 
predmetovĽ ako aj rozvíjanie kognitívnychĽ učebnýchĽ informačných a komunikačných 
kompetencií študentov s podporným využitím IKT. Chceme posilniť experimentálnu časť 
vyučovacích hodín a činnostné vyučovanieĽ ke že metódu riadeného objavovania 
považujeme za jednu z najdôležitejších metód v prírodovedných predmetov potrebných pre 
tréning kompetencií. 
Cieľ je splnený – posilnenie prírodovedných predmetov v ŠkVP Gymnázium Ň014Ľ 
zavedenie delených hodín pod a iŠkVP Gymnázium Ň015 (fyzikaĽ chémia v 1. ročníkuĽ 
matematika biológia v Ň. ročníku)  

 

5. Dôsledná príprava žiakov na maturitnú skúškuĽ aby ju zvládali bez stresu a aby 

dosiahli čo najlepšie výsledky v externej časti maturitnej skúškyĽ ale aj v oboch formách 
internej časti.                 
Cieľ – splnený čiastočne v internej častiĽ v externej časti čiastočne - výsledky priemerné. – 

v šk. roku Ň016/Ň017 sme zo SLJ dosiahli pridanú hodnotu nad úrov ou očakávania. 
 
6. Zapojenie školy do medzinárodného environmentálneho projektu Zelená škola – 

rôznymi aktivitami posil ovať environmentálne povedomie mladých udí. Vstupný 
poplatok bol uhradený z aktivity – zber papiera – organizovaná PK biológia a ekológia. 
Cieľ bol  splnený – pokračovanie v aktivitách aj v druhom roku a vytvoriť podmienky pre 
získanie certifikátu Zelenej škola a vlajky – prevzatie certifikátu Zelená škola 5.10.Ň017. 
 

7. Sledovať výzvy na podávanie projektov a  pripraviť kvalitné projekty o získanie 
finančných prostriedkov na zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie 
materiálno-technického vybavenia školy.   
Cieľ bol splnený – úspešne sme ukončili realizáciu projektu Premena tradičnej školy na 
modernú financovanú zo štrukturálnych fondov EÚ; Počas školského roka Ň015/Ň016 sme 
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podali 5 projektovĽ Ň boli úspešne prijaté a budú realizované počas obdobia máj – december 

2016. 

 

8. Sledovať výzvy na projektyĽ ktoré súvisia s modernizáciou budovy 
a rekonštrukčnými prácami (rekonštrukcia kotolneĽ strechy školy) 
Cieľ – začiatok  Ň015 – s výh adom do Ň0ŇŇ. 
 

9. Venovať pozornosť a podporovať  vzdelávanie učite ov v súlade s potrebami 

a záujmami školy ako aj so záujmom samotných pedagógov.                                                                    
Cieľ bol splnený – úspešné vzdelávanie pedagogického zboru v rámci projektu Premena 

tradičnej školy na modernú. 

 
10.  Zapájať žiakov do mimo-vyučovacích aktivítĽ do predmetových olympiád a rôznych 
súťažiĽ viesť záujmové útvary. Posilniť spoluúčasť žiackej rady na výchovno-vzdelávacom 
procese 
Cieľ bol splnený – žiaci sa zapájali do olympiád a súťaží a dosiahli aj dobré umiestnenia 
v okresnýchĽ krajských aj celoslovenských kolách. O krúžkovú činnosť na škole je tiež 
ve ký záujem. 

 
11. Propagovať dobré výsledky školy rôznymi premyslenými a dôsledne pripravenými 
aktivitami a tak šíriť jej dobré meno.                                                                                      
Cieľ bol splnený – v rámci projektu boli zverejnené informácie o realizácii v printových 
médiáchĽ na webovej stránke školy. 

 

§2. ods. 10 

 
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 
 
Škola  kladne hodnotí spoluprácu s predsedom NSK, s vedúcimi pracovníkmi OŠ MŠ a K ÚNSKĽ 
s metodickým oddelením OŠ MŠ a K UNSK a OÚ odboru školstvaĽ ktorí našej škole vychádzajú 
v ústrety pri  realizovaní prijímacích skúšokĽ maturitných skúšokĽ pri organizovaní okresných kôl 
olympiády v cudzích jazykochĽ krajských kôl geografickej olympiády základných a stredných škôl, 
krajskom kole volejbale chlapcov, vzdelávacích poukazochĽ kultúrnych poukazoch. 

 Rada školy a rada rodičov ako poradné orgány riadite a školy  sú nápomocní  pri realizácii 
učebných plánovĽ zavedenia volite ných predmetovĽ vybavenia školy učebnými pomôckamiĽ pri 
realizácii olympiád a iných súťaží. Riadite  školy v spolupráci s RŠ a RR navrhuje počty tried pre 
nastávajúci školský rok a berie do úvahy ich pripomienky a návrhy. 

V školskom roku 2016/2017 od druhého polroku sa dvaja žiaci vzdelávali pod a  ŠVVP. 
Škola spolupracuje  s Centrom pedagogicko-psychologické poradenstva a prevencie v Zlatých 
Moravciach. 

Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou porad ouĽ pravidelne navštevujú našu 
školu špeciálni psychológoviaĽ pedagógoviaĽ vedú so žiakmi zaujímavé besedyĽ poskytujú 
konzultácie a poradenstvo. 

Väčšina rodičov prejavuje záujem spolupracovať s pedagógmiĽ zapájať sa aktívne do chodu 
školyĽ ovplyv ovať rozhodnutia vedenia školy ako aj pedagogických rád. Riadite ka školy ako aj 
celý pedagogický zbor akceptuje ich návrhyĽ komunikuje s nimi ako s partnermi -  spája nás 
spoločný cie  – dosiahnuť čím vyššiu úrove  vzdelania a výchovy ich detí - našich žiakov. 
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Naši študenti sa vo vo nom čase zaoberajú rôznymi záujmovými činnosťamiĽ a to v rámci  
bohatej krúžkovej činnosti – či už ide o krúžkyĽ v ktorých si dopĺ ajú vedomostiĽ precvičujú 
a zdokona ujú zručnosti alebo krúžkyĽ v ktorých sa uplat uje telesná aktivita – športové krúžky. 
Do záujmových činností našich študentov patrí aj čítanie poézie a prózy – naša žiacka knižnica 
poskytuje žiakom možnosť vypožičiavať si literatúruĽ čo študenti vo ve kej miere aj využívajú. 
Všestranné záujmy študentov a aktívna činnosť v rôznych záujmových útvaroch prináša aj svoje 

ovocie, a to úspechmi v predmetových olympiádach a v iných súťažiach.  V oblasti záujmových 
činností škola spolupracuje s centrom vo ného časuĽ ktoré organizuje hlavne súťaže a turnaje 

v športe. 
V rámci prevencie drogových záležitostí a iných patologických javov škola spolupracovala na 

ve mi dobrej úrovni s mestskou políciou a so štátnou políciou. V rámci týžd a boja proti drogámĽ 
mali naši študenti možnosť vidieť ukážky sebaobrany,  zúčastnili sa besied s policajtmi ... 

Vedenie školyĽ pedagógovia a rodičia ve mi dobre hodnotia aktivity žiackej školskej rady, jej 

členovia prichádzajú s iniciatívami organizovať dobročinné zbierky pre organizácie ako je Liga 
proti rakovineĽ pre zrakovo postihnutýchĽ pre Ligu za duševné zdravie a iné. Žiacka školská rada sa 
iniciatívne zapája do organizácie projektu „Škola trochu inak“Ľ pričom sa škola otvorila dvere aj 

pre verejnosť. 
 

SWOT analýza  
 

Silné stránka Slabé stránky 

 dobrá spolupráca so zria ovate om 

 vysoká kvalifikovanosť a výkonnosť 
pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov školy 

 široká ponuka aktivít a podujatíĽ  
ktoré sú súčasťou vyučovacieho 
procesu – odborné exkurzieĽ 
prednášky 

 ponuka volite ných predmetov pod a 
záujmu žiaka v súlade spotrebami 

alšieho štúdia  
 dobrá spolupráca s radou školy 

 dobrá spolupráca s radou rodičov 

 tradície školyĽ dobré meno školy 

 individuálna integrácia žiakov so 
ŠVVP 

 poskytovanie konzultačných hodín 
žiakom 

 žiacka knižnicaĽ čitáre   – možnosť 
zapožičania  krásnej a odbornej 

literatúry  
 skvalitnený učebnicový fond  
 dobrá individuálna spolupráca 

s rodičmi 
 bohatá mimoškolská činnosť 

 aktívna webová stránka školy 

 atraktívna historická budova 

 nová moderná telocvič a 

 neustále zmeny v školskej 
legislatíveĽ zmeny v ŠVP 

 žiaci málo motivovaní na aktívne 
vyučovanie 

 málo pedagógov – mužov 

 nízke finančné ohodnotenie 
pedagogických zamestnancov v 
školstve 

 priestranná budova s vysokými 
stropmiĽ náročná na vykurovanie 

 rezervy v realizácii projektovĽ 
v ktorých možno získať finančné 
prostriedky pre školu 
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 výborná poloha školyĽ okolie školy 

 úspešná práca s talentovanými žiakmi  
 ve mi dobré výsledky 

v predmetových olympiádach 
a iných súťažiach 

 dobrá spolupráca s fakultami univerzít 
– odberate mi našich absolventov 

 dobrá spolupráca s mestskou a štátnou 
políciou 

 dobrá spolupráca s Centrom 

pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie 

 dobrá spolupráca s Tekovskou 

hvezdár ou v Leviciach 

a s hvezdár ou v Hlohovci a v Nitre 

 dobrá spolupráca v Centrom vo ného 
času 

 možnosť stravovať sa v školskej 
jedálni v areáli školy 

 aktívna žiacka školská rada 

 zateplenie budovy – výmena  starých 
okien za nové 

 prístup k počítačovej technike a k 

internetu vo všetkých priestoroch  
 

Príležitosti Riziká 

 dobré podmienky pre získavanie 
žiakov v našom regióne 

 zvýšiť záujem žiakov získať 
vzdelanie na našom gymnáziu 
cestou propagovania nášho 
gymnázia rôznymi cestami – 

organizovaním d a otvorených 
dveríĽ  propagovaním nášho 
gymnázia v médiáchĽ na webovej 
stránke a ešte vo väčšej miere sa 
aktivizovať na verejnosti  

 vo väčšej miere získavať žiakov 
pre stredoškolskú odbornú 
činnosť 

 zvýšiť záujem o využívanie 
telocvične  školy verejnosťou 

 spracovať a realizovať projekty 
s cie om získať finančné 
prostriedky na modernizáciu 
a inováciu vyučovacieho procesu 

 ešte vo väčšej miere získať 
žiakov pre mimoškolskú 
záujmovú činnosť a ešte viac 

 nepriaznivý demografický vývoj 
populácie a tým aj nedostatok 

žiakov 

 nepriaznivá ekonomická situácia 
v regióne 

 nízkyĽ nedostačujúci normatív na 
žiaka 

 zvyšovanie výdavkov na 
prevádzku 

 nedostatok finančných 
prostriedkov na adekvátne 
ohodnotenie učite ov má vplyv 
na motiváciu učite ov 

 zvyšovanie administratívy pre 
pedagógov 

 zvyšujúci sa počet žiakov 
s psychickými poruchami  
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skvalitniť  prácu s talentovanými 
žiakmi 

 neustále zvyšovať profesionálnu 
úrove  pedagogického zboru 
prostredníctvom kontinuálneho 
vzdelávania 

 

 
 

Návrhy opatrení 
 

 akceptovať všetky zmeny súvisiace s novým školským vzdelávacím programom 
Gymnázium Ň014 a inovovaným Školským programom Gymnázium Ň015 – realizovať 
zmeny na vyššej kvalitatívnej úrovni s cie om skvalitniť výsledky externej časti MS 

Zodp.: RŠ, predsedovia PK 

 

 rozvíjať kompetencie žiaka s dôrazom na rozvoj informačných kompetenciíĽ s využitím IKT 
vo všetkých predmetoch 

Zodp.: RŠ, jednotliví vyučujúci 
 

 rozvíjať k účové kompetencie dieťaťa t.j. životné zručnosti či komplex spôsobilostí takĽ aby 
preukázali vedomostiĽ zručnosti a postoje v oblasti udských práv a práv všetkých detí bez 
rozdielu 

Zodp.: RŠ, jednotliví vyučujúci 
 

 implementovať ciele výchovy k udským právam a právam dieťaťa do edukačného procesu 
inovatívnymi formami a metódami vyučovania (projektové vyučovanieĽ skupinové 
a kooperatívne vyučovanieĽ participatívne metódyĽ zážitkové metódyĽ skúsenostné metódyĽ 
metódy rozhovoruĽ braistormingĽ situačné metódyĽ inscenačné metódy a pod.) 

Zodp.: vedenie školy, všetci vyučujúci 
 

 implementovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovouĽ výchovou v duchu humanizmu, 

tolerancieĽ predchádzať všetkým formám diskriminácieĽ xenofóbieĽ antisemitizmuĽ 
intolerancieĽ extrémizmu a rasizmu v oblasti problematiky migrácie 

Zodp.: vedenie školy, všetci vyučujúci 
 

 spolupracovať s vysokými školami v regióne – UKF Nitra, SPU Nitra a vedecko- 

vzdelávacími inštitúciami ŠPÚĽ Slovak VenturesĽ Vydavate stvu FLPĽ firme KorrektĽ 
Oxico, Goethe Institut, Osterreichs Institut, 

Zodp.: RŠ, ZRŠ 

 

 pokračovať v medzinárodnom programe Zelená škola s témou OdpadyĽ zvyšovať 
environmentálne povedomie našich študentov  - spolupráca s nadáciou Tesco  
v zamestnaneckom grante „Vy rozhodujete, my pomáhame“ s cie om zriadiť v areáli školy 
oddychovú zónu 

Zodp.: komisia BIO, RŠ, ZRŠ 

 

 pravidelne sa zapájať do Európskeho týžd a športu „Be aktiv“ – pripravovať aktivity pre 
všetkých žiakov  
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Zodp: vyučujúca TSV a ZRŠ 

 

 propagovať zdravý životný štýl  - realizovať programy na podporu telesného a duševného 
zdravia 

Zodp: vyučujúce BIO a RŠ 

 

 analyzovať priebežné výsledky v jednotlivých predmetochĽ dbať na kvalitnú prípravu k 
externej časti MS a eliminovať rozdiely medzi výsledkami v škole a výsledky mi v externej 

časti MS 

Zodp.: RŠ, jednotliví vyučujúci v predmetoch SJL, MAT, ANJ, NEJ, RUJ 

 

 zlepšovať kvalitu a klímu v škole 

Zodp.: RŠ, ZRŠ 

 

 Žiacka školská rada má za úlohu podávať návrhy na zlepšenie kvality výchovno-

vzdelávacieho procesuĽ aktívne  sa zapájať pri riešení výchovných problémovĽ navrhovať 

riešenia a spolurozhodovať pri riešení výchovných problémov  
Zodp.: vedenie školy, koordinátor ŽŠR, ŽŠR 

 

 vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov v súlade 
s plánom kontinuálneho vzdelávania 

Zodp.: RŠ, predsedovia PK 

 

 spolupracovať so ZO OZ PŠaV 

Zodp.: RŠ, predsedovia ZO OZ PŠaV 

 

 doplniť pedagogický zbor o mladých absolventov pedagogických škôl – stabilizovať  najmä 
učite ov anglického jazyka 

Zodp.: RŠ 

 

 zapájať sa do projektov pomocouĽ ktorých škola získa materiálne vybavenie (IKTĽ 
didaktické pomôckyĽ...) 
Zodp.: RŠ, všetci  vyučujúci 
 

 zapájať sa do všetkých predmetových olympiád s cie om byť úspešný nielen na krajskej ale 
i celoslovenskej úrovni 
Zodp.: RŠ, všetci  vyučujúci 

 

 

 

 

 

§2. ods. 1 p 
 

Informácie o umiestnení absolventov 

 
Komplexná príprava študentov pre vysokoškolské štúdium  je jedným z hlavných cie ov školy – 

naši absolventi sa umiestnili na univerzitách a vysokých školách v 82,75 %, z 58 absolventov, ktorí 
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sa uchádzali o vysokoškolské štúdiumĽ bolo prijatých 48. Tabu ka uvádza počet absolventov a typ 

školyĽ kde sa zapísali do prvého ročníka.  
 

VŠ IV.A IV.B 

Univerzita KF  Nitra     12 7 

U iverzita Ko e ského  Bratislava    2 7 

STU Bratislava 3 3 

SPU Nitra  4 1 

U iverzita Pala kého Olo ou  , ČR 1 
 

Tr avská u iverzita Tr ava  1 2 

UK Marti   Jesse iova lekárska fakulta  1 
 

VŠ eko o i ká Praha Ji dři huv Hrade , ČR 1 
 

U iverzita P.J.Šafárika  Koši e  1 
 

MU Br o, ČR  
1 

Te h i ká u iverzita Koši e  
1 

Nezarade í 6 4 

 Spolu 32 26 

 

 

§2. ods. 2  a 

 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

 

 v rozvrhu vyučovacích hodín boli dodržané psychohygienické zásady. Pre žiakov je 
vytvorený priestor na obed ajšiu prestávku v čase od 1Ň:05 do 1Ň:ň5. Stravovanie je 

žiakom ako aj ostatným zamestnancom zabezpečené v školskej jedálni 
 je možnosť využiť na občerstvenie počas prestávok  školský bufet. 

 

 

§2. ods. 2  b 
 

Voľnočasové aktivity školy 

 

Škola využíva možnosť získavať finančné prostriedky na vo no-časové aktivity žiakov 
formou zriadenia záujmových útvarov – krúžkov. Bolo vytvorených  12 krúžkov (z toho 3 

zameraných na šport, 7 malo teoretické zameranieĽ Ň praktické zameranie)Ľ vzdelávacie poukazy si 

v našej škole uplatnilo 161 žiakov. Najväčší záujem prejavili o športové krúžky. V rámci krúžkovej 
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činnosti  boli poskytované formy alšieho vzdelávaniaĽ aktívny oddychĽ zmysluplné využitie 
vo ného časuĽ rozvíjanie schopnostíĽ nadania a záujmov a iné. 

  Vzdelávacie poukazyĽ ktoré si žiaci uplatniliĽ  pomohli zlepšiť materiálne zabezpečenie 

činnosti krúžkov ako aj ohodnotenie ich vedúcich. Škola zavedenie vzdelávacích poukazov hodnotí 
kladne. 

Voľnočasové aktivity  

 

Názov záuj ového 
krúžku 

Počet detí Vedú i 

Basketbal/florbal 12 Mgr. Igor Haveta 

Krúžok e e kého 
jazyka 

11 Mgr. Ale a Ko čalová 

Mate ati ký  24 Mgr. Peter Čer o 

Prírodovede ký 12 Mgr. Jozefí a Kováčová 

Ša hový 18 Mgr. Ľu oš De ár 

Volejbal  32 Mgr. Viera Mihalková 

Mate ati ký  18 RNDr. Monika Gáliková 

)dravot í k  13 RNDr. Mo ika Gáliková 

Matematika3 8 RNDr. Klement Chren 

Krúžok a gli kého jaz ka 2 Mgr. Ale a Rakovská 

Krúžok projektu )ele á 
škola 

7 RNDr. Re áta Ku ová, PhD. 

Žur alisti ký krúžok 7 PaedDr. A a Rose ergová 

 Spolu 164   

 

 

§2. ods. 2  c 

 

Spolupráca školy s rodičmi 
 

RodičiaĽ pedagógovia a žiaci tvoria v našom gymnáziu spoločenstvoĽ založené na princípe 
vzájomnej úcty a spolupráce. Rodičia sa stali partnerom škole pri dosahovaní cie ov vo výchovno-

vzdelávacom proceseĽ spolupracujú s triednymi učite mi, s výchovnou poradky ouĽ s vyučujúcimiĽ 
s vedením školy. Rodičia  pomáhajú pri organizovaní triednych podujatí ako sú exkurzieĽ výlety, na 

ktorých sa aj zúčast ujú  a pod.Ľ organizujú a sami vedú prednášky a besedy so žiakmi  (lekáriĽ 
psychológoviaĽ vedeckí pracovníci ....) 

Rodičia prispeli nemalými finančnými čiastkami na aktivity školy ako sú: lyžiarske 
výcvikové kurzyĽ kurzy ochrany života a zdraviaĽ stužkové slávnostiĽ maturitné skúškyĽ prispievajú 
na cestovné pre žiakov na rôzne súťaže a aktivityĽ na nákup učebných pomôcok formou 
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rodičovského príspevku 2% z daníĽ nákup odmien pre žiakov za vzornú reprezentáciu školy na 
konci školského roka. Úloha rodičov  v zodpovednosti za úrove  a kvalitu výchovy a vzdelávania 
ich detí narastá. 

Aktivity v spolupráci s rodičmi: 
 zabezpečovanie stužkových slávností pre maturitné ročníky 

 zabezpečenie prednášok (zdravotná sestra p. Pacalajová)pre študentov 

 

Rada rodičov pri GJK Zlaté Moravce 

 

Rada rodičov na svojich zasadnutiach prerokovala: 

 výchovno-vzdelávacie výsledky za jednotlivé klasifikačné obdobiaĽ 
 výsledky maturitných skúšokĽ 
 pripomienky rodičov z triednych schôdzokĽ 
 výsledky olympiád a alších súťažíĽ na ktorých sa žiaci zúčastniliĽ 
 dochádzku žiakov na vyučovanieĽ 
 finančnú podporu pri aktivitách organizovaných školou, 

 zakúpenie odmien pre úspešných žiakov školy. 
 

Rada rodičov zasadala v školskom roku Ň016/Ň017 šesťkrát. Na svojom prvom zasadnutíĽ ktoré sa 
konalo v októbriĽ bol vypracovaný návrh plánu práce RRĽ bola vypracovaná správa o hospodárení 
za rok 2015/2016 a pripravený návrh rozpočtu pre rok Ň016/Ň017. 
 

Na druhom zasadnutí odsúhlasili členovia Rady rodičov program rodičovského združenia. 
V októbri sa konala plenárna schôdza RZĽ na ktorej boli prerokované: 

 správa o čerpaní finančných prostriedkov RZ za šk. rok 2015/2016, 

 návrh na odsúhlasenie členského príspevku na jednu rodinu pre šk. rok Ň016/Ň017Ľ 
 návrh rozpočtu RZ na šk. rok Ň016/Ň017Ľ 
 návrh plánu práce RZ v šk. roku Ň016/Ň017. 

V novembri 2016 sa konalo tretie zasadnutie RR, na ktorom sa prerokovali pripomienky 

z triednych schôdzok RZ. 
V marci Ň017 sa konalo alšie zasadnutieĽ na ktorom sa Občianske združenie pri GJK v Zlatých 
Moravciach zaregistrovalo ako príjemca Ň % z dane fyzických a právnických osôb. 
V máji Ň017 sa uskutočnilo piate zasadnutie RRĽ na ktorom zástupcovia rodičov odsúhlasili 
zakúpenie odmien pre úspešných žiakov školy.   
Na poslednom zasadnutí RR v júni sa zhodnotila úspešnosť žiakov na maturitných skúškach 
a prijímacích pohovoroch a RR vyhodnotila svoju činnosť za školský rok Ň016/Ň017. 

 

Žiacka školská rada 

 

1. Zloženie ŽŠR 

Predseda: Jonáš Sudakov (IV.B) 
Podpredseda: Vanesa Eliášová (III.B) – pozn. dobrovo ne odišla zo ŽŠR počas školského roku 
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Ostatní členovia: Andrej Gregora (III.A)Ľ Šimon Gajdoš (II.B)Ľ Martina Gutmanová (II.B)Ľ 
Martina Končálová (II.A)Ľ Kamila Grešková (I.A) 
 

2. Práca ŽŠR 

September: vypracovanie štatútu a plánu práce ŽŠRĽ vo ba predsedu a podpredsedu ŽŠR 

Október: Halloweenska filmovica 

November: Imatrikulácie 

Február: Siedmy gymnaziálny ples 

Máj: Burza nepotrebných vecí 
Počas celého roku: Zbierky (De  narcisovĽ UNICEFĽ Hodina deťom)Ľ zasadnutia ŽŠR 

 

Žiacka školská rada pri Gymnáziu Janka Krá a v Zlatých Moravciach akuje za 
spoluprácu vedeniu  školy a pedagogickému zboru a taktiež za ústretovosť a pochopenie pri našom 
zastupovaní žiakov školy (ich záujmovĽ predkladanie otázokĽ at . ) v školskom roku Ň016/Ň017.  
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Prílohy: Úspechy žiakov 

 

Úspe h  žiakov v školsko  roku /  
 

MENO A 

PRIEZVISKO 
TRIEDA TYP SÚŤAŽE 

UMIESTNENIE 

ObK/OK KK SK 

E ília Be iačiková V.D 

 OBIO , OCHE- úspeš ý 
riešiteľ  

2 7 

Jakub Chrenko  I.A  OGEO  
2 10 

Ši o  Gajdoš II.B  OSLJ  
2 

 

Nikola O drej išková II.B OBIO  
3 

 

Sa uel Valovič  V.D  OANJ  
2 

 

Marko Čepe  III.B OANJ  
3 

 

Patrik Pleško  IV.B 

Literár a súťaž o A. 

Du čekovi 
Cena starostu 

  

Do i ika Valovičová  IV.B 

Literár a súťaž Tak 
píše  ja   

2 

Jo áš Sudakov  IV.B Esej J. Johanidesa   
2 

Do i ik Tisovský  IV.B Filozofi ká ol piáda   
12 

Ja a Dudášová, 
Sa í a Bar íková, 
Bar ora Gala ová II.B 

Dejepis á súťaž 
štude tov čes. a slov. 

g ázií 
 

3 
 

)uza a Majlátová, 
Ale a der Gajdoš, 
Marko Čepe   III.A/III.B Mladý Európa  

 
6 

 

Marti  Be č  IV.A Cena prof. R. Koreca 
   

Nikola Káčerová IV. A Cena prof. R. Koreca 
   

Kristí a Ko árová III.A Ce a riaditeľk  škol  
   

Lívia Har ad ová, k 

Ka ila Grešková 
I.A 

Roves í ke 
vzdeláva ie PEER 
program 

   

Ja a Tru áčiková II.B Výtvar á súťaž   1 

Radim Siklienka III.B Fotografi ká súťaž    

Markus To kovič 
III.B Stol ý te is 

 

5 

 

A gelika O ertová 
I.B Atletika 200m 

1   
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Kristiá  Kováč 
IV.B Atletika 3 000m 

1   

A drej Kováč 
III.A Atletika 800m 

2   

Hana Za hariášová 
IV.A Atletika 100/400m 

2/2   

Ester Barteková 
V.D Atletika 1 500m 

2   

Andrej Gregora 
III.A Atletika 100/400m  

2/2   

O drej Sládek  
I.A Atletika 100m 

3   

Martin Tonka 
I.A Atletika 800m 

3   

Natália Be čaťová 
III.B Atletika 1 500m 

3   

Juraj Lukačko 
V.D Atletika 3 000m 

3   

Mariá  Švar a II.A 
Atletika 200m/Vrh 

guľou/Stol ý te is 1,2 5 
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Východiská a podklady 

 
Správa je vypracovaná v zmysle:  

 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/Ň006 Z. z. zo 16. 1Ň. Ň005 o štruktúre a obsahu 
správ o výchovno-vzdelávacej činnostiĽ jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení. 

2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/Ň006-R k Vyhláške MŠ SR č. 9/Ň006 Z. z.  
3. Analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov Gymnázia Janka Krá aĽ Ul. SNP ňĽ Zlaté 

Moravce na  školský rok Ň016/Ň017 vychádzajúce z aSc Agendy.  

4.  Plánu práce Gymnázia Janka Krá a v Zlatých Moravciach na školský rok Ň016/Ň017. 

5.  Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisiíĽ výchovného 
poradcuĽ koordinátora protidrogovej prevencie a iných sociálno-patologických javovĽ 
koordinátora environmentálnej výchova a koordinátora informatizácie. 

6. Informácií o činnosti Rady školy pri Gymnázia Janka Krá a v Zlatých Moravciach. 
7.  Správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej v školskom roku 2016/2017. 

8.  alších podkladov – správy o čerpaní rozpočtu Gymnázia Janka Krá a v Zlatých 
Moravciach za rok 2016 a správy o hospodárení Rodičovskej rady rodičovského združenia 
pri Gymnáziu Janka Krá a v Zlatých Moravciach za školský rok Ň016/2017. 

 

 


