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o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení  za školský rok 2017/2018 

 

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

 

 
Predkladá:                                                        ......................................................................... 

                                                                  RNDr. Renáta Kunová, PhD.  riaditeľka školy 

 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade  dňa 24. 10. 2018 

 

Vyjadrenie rady školy: 

Rada školy pri Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach 

odporúča  Nitrianskemu samosprávnemu kraju schváliť                                 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti za školský rok 2017/2018 

dňa 22.10.2018 

 

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

  RNDr. Klement Chren 

  predseda RŠ pri Gymnáziu J. Kráľa v Zlatých Moravciach 

 

 

Vyjadrenie zriaďovateľa: 

  

 Nitriansky samosprávny kraj schvaľuje Správu o výsledkoch  

 a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 

 

 

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

                                                                                za Nitriansky samosprávny kraj 
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§2.ods. 1a 

 
 Základné identifikačné údaje 

 

 

Názov školy Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce 

Adresa školy Ul. SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce 

Telefón 037/6423015 

Fax 037/6426216 

E-mail gymzmjk@stonline.sk 

Internet.-stránka www.gjkzm.sk 

Zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 

 

 
Vedúci zamestnanci školy 

 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľ 

 
RNDr. Renáta Kunová, PhD.  037/6423015 gymzmjk@stonline.sk 

Zástupca RŠ 

 
Mgr. Viera Mihalková 037/6423015 gymzmjk@stonline.sk 

Vedúca šk. 

jedálne Zuzana Ďurkovičová 037/6423015 gymzmjk@stonline.sk 

Hospodárka 

školy Ing. Jana Považanová 037/6423015 gymzmjk@stonline.sk 

 

 
Údaje o rade školy 

 

  Titl., priezvisko, meno: Delegovaný za: 

Predseda: RNDr. Klement Chren Pedagogický zamestnanec školy 

Tajomníčka: Ing. Jana Považanová Nepedagogický zamestnanec školy 

Členovia: Mgr. Alena Rakovská Pedagogický zamestnanec školy 

 Mgr. Milan Galaba VÚC Nitra 

 Pharm. Dr. Ivona Vicianová VÚC Nitra 

 Mgr. Marián Kéry VÚC Nitra 

 Mgr. Jozef Kluka VÚC Nitra 

 Ing. Radomír Siklienka, PhD. Rodičovské združenie pri GJK 

 Eva Kráľová Rodičovské združenie pri GJK 

 Anežka Krausová Rodičovské združenie pri GJK 

 Šimon Gajdoš  Žiacka školská rada 
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mailto:gymzmjk@stonline.sk
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Činnosť Rady školy pri GJK v Zlatých Moravciach 

 

Rada školy zamerala svoje zasadnutia v školskom roku 2017/2018 najmä na analýzu: 

- dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov v jednotlivých klasifikačných obdobiach,  

- koncepčného rozvoja školy 

-  výsledkov maturitných skúšok,   

- úspešnosti  absolventov školy na prijímacích skúškach na vysoké školy,  

- zapojenia a úspešnosti študentov vo vedomostných olympiádach, SOČ  a ďalších súťažiach,    

- krúžkovej činnosti a mimo vyučovacie aktivity,   

- zapojení školy do projektov. 

 

Stála pozornosť rady školy bola upriamená na:  

- realizáciu školského vzdelávacieho programu  

- úpravu v učebných osnovách a plánoch  

- ďalší rozvoj informatizácie výchovno-vzdelávacieho procesu 

- kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov a odbornosť vyučovania,  

- dochádzku žiakov,  

- spoluprácu s rodičmi,  

- rozpočet a výsledky hospodárenia školy 

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

 

Zasadnutie rady školy dňa 16. októbra 2017  

 Schôdzu otvoril a viedol predseda Rady školy RNDr. Klement Chren, ktorý prítomných 

privítal a oboznámil s programom zasadnutia.  

 Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD. predniesla správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch v podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2016/17 

v zmysle platných predpisov. Rada školy pri Gymnáziu Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté 

Moravce prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2016/17 a odporúča ju na 

schválenie Nitrianskemu samosprávnemu kraju. Správa o výchovno-vzdelávacej  činnosti za 

školský rok 2016/17  je založená u riaditeľky školy a po schválení  Nitrianskym 

samosprávnym krajom bude zverejnená na webovej  stránke školy.  

 Dňa 12. 06. 2017  riaditeľka školy prerokovala návrh – počet tried a počet žiakov na školský 

rok 2018/2019 a vedenie školy odporúča na otvorenie dvoch tried štvorročného gymnázia 

s počtom žiakov 62. Návrh bol zriaďovateľom akceptovaný. 

 Predseda RŠ, RNDr. Klement Chren informoval o aktivitách školy od septembra do októbra 

2017 

 Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD. informovala RŠ o zapojenosti školy do 

jednotlivých projektov v školskom roku 2017/2018 
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Zasadnutie rady školy dňa 26. februára 2018 

 schôdzu otvoril a viedol predseda Rady školy RNDr. Klement Chren, ktorý prítomných 

privítal a oboznámil s programom zasadnutia. školy. 

 riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD. informovala o kritériách prijímania žiakov do 

1. ročníka Gymnázia Janka Kráľa v školskom roku 2018/2019. Úradom Nitrianskeho 

samosprávneho kraja máme schválený plán výkonov  - otvorenie dvoch tried do prvého 

ročníka štvorročného gymnázia t. j. 62 žiakov.   Z toho na I. termín prijímacích skúšok  

            1.  kolo je   66 žiakov a na  2.  termín  je   22 žiakov. Spolu  88 žiakov. 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia I. kolo – 1. termín 14. 5. 2018 a 2. termín 17.5. 2018.  Kritéria 

prijímacích skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy. V prípade nenaplnenia počtu, 

sa budú konať prijímacie skúšky aj v II. termíne – 19. 06. 2018. Zápis žiakov do         1. 

ročníka sa uskutoční od 18. 05. – do 22. 05. 2018. Po tomto termíne, ak sa uchádzač nezapíše, 

rozhodnutie je neplatné a riaditeľka školy vydá nové rozhodnutie o prijatí ďalšiemu 

uchádzačovi v poradí, ktoré splnil kritéria prijatia. 

 riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD., informovala o študijných výsledkoch, správaní 

a dochádzke za 1. polrok školského roka 2017/2018. ( viď príloha č. 1. – prehľad prospechu, 

dochádzky a správania  a príloha č. 2 – Klasifikácia tried za 1. polrok 2017/2018 ). Najlepšia 

trieda v I. polroku školského roka 2017/2018 je I.B. a  najslabšia trieda je IV.A  štvorročné 

gymnázium. Počet žiakov, ktorí neprospeli je 4.  

 aktivitách školy a zapojení do projektov, ktoré sa konali  v I. polroku školského roka  

2017//2018 informoval predseda Rady školy  RNDr. Klement Chren  

 riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD.  Informovala o poďakovaní našej škole. Prof. 

Ing. Mária Bieliková, PhD. ako dekanka FIIT STU v Bratislave ocenila prácu všetkých 

pedagogických zamestnancov našej školy za výbornú prípravu žiakov, našich absolventov, 

ktorí študujú na ich fakulte.  

 V školskom roku 2016/2017 náš absolvent Ing. Michal Farkaš získal ocenenia: 

Cena dekanky - ocenenie za diplomovú prácu, Cum Laude za vynikajúce študijné výsledky.  

 

Zasadnutie rady školy 11. júna 2018 

 Schôdzu otvoril a viedol predseda Rady školy RNDr. Klement Chren, ktorý prítomných 

privítal a oboznámil s programom zasadnutia. Školy. 

 Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD.  predložila návrh počtu tried do prvého ročníka 

pre prijímacie konanie v  školskom roku 2019/2020. Rada školy prerokovala a schválila 

návrh počtu tried do prvého ročníka pre prijímacie konanie v  školskom roku 2019/2020  

nasledovne:  dve triedy štvorročného gymnázia s počtom žiakov 62.  

 Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD.  Požiada aj o otvorenie jednej triedy                         

    osemročného gymnázia s počtom žiakov 25. 
 

 Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD.  informovala o priebehu prijímacích skúšok 

do prvého ročníka v  školskom roku 2018/2019. Po I. kole prijímacích skúšok máme do 
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dnešného dňa zapísaných 58 študentov do dvoch tried štvorročného gymnázia a informovala 

o možnosti konania II. kola (19.6.2018).  

 Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD.  informovala o výsledkoch externej a internej 

časti maturitnej skúšky, zhodnotila úspešnosť jednotlivých predmetov. Bližšie informácie 

budú uvedené v správe o výsledkoch školy (október 2018). 

 Predseda RŠ informoval členov o  výsledkoch žiakov školy predmetových olympiádach, 

súťažiach, projektoch a aktivitách v  2. polroku šk. roku 2017/2018. 

 Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD.  informovala o zapojení školy do projektu IT 

Akadémia, ktorý bude zameraný na informatizáciu vyučovania prírodovedných predmetov 

v našej škole. 

Poradné orgány školy  

 

Pedagogická rada   

Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci  - 20 pedagógov. 

V školskom roku 2017/2018 zasadala pedagogická rada celkom 12-krát. 

 

28.8.2017 

Prerokovanie plánu práce školy na školský rok 2018/2019, POP pre šk. rok a úlohy vyplývajúce pre 

predsedov PK, koordinátorov, inovovaný Školský vzdelávací program Gymnázium 2015 (1. až 3. 

ročník) – Školský vzdelávací program Gymnázium 2014 – ukončenie pre žiakov 4. ročníka – 

zapojenie školy do projektov – tlačivo Príkaz zamestnanca na nariadenie práce nadčas -  rozdelenie 

úväzkov - hodnotenie predmetu náboženská/etická výchova – organizácia školského roka 

 

28.9.2017 

Schválenie plánu kontinuálneho vzdelávania na školský rok – realizácia družobnej návštevy 

Jindřichovho Hradca – zapojenie do projektu „Vy hlasujete, my pomáhame“ (Tesco) – športový deň 

Be Activ – plán činnosti školskej knižnice 

 

18.10.2017 

Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení za školský rok 2017/2018 pre NSK - Informácie z ARŠG - Aktuality školy – príprava 

projektu „Škola trochu inak“. 

 

20.11.2017  

Klasifikačná pedagogická rada za prvý štvrťrok školského roka (prospech a dochádzka). Školenie 

CO - Zhodnotenie projektu „Škola trochu inak“ v rámci „Týždňa vedy a techniky“ – inštalácia 

reklamy na autobusoch – zapojenie do  testovania PISA 2018 – účelové cvičenia 1. a 2. ročník- 

príprava Vianočnej besiedky 

 

12.1.2018 

Informácie o projekte Educate Slovakia – workshop so zahraničnými lektormi – príprava DOD 

 

29.1.2018 

Polročná klasifikačná pedagogická rada – hodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov za 

prvý polrok školského roka 2017/2018. - Návrh sociálneho fondu 2018. - Odovzdanie pedagogickej 
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dokumentácie  za 1. polrok. - Príprava školského plese.-  Príprava LVVK.-  Realizácia krajského 

kola geografickej olympiády.  

 

 

28.2.2018 

Návrh a prerokovanie kritérií na prijímacie skúšky do štvorročného  pre školský rok 2018/2019.  

Aktuality školy. - Školenie administrátorov k externej časti MS.- Informácie o priebehu maturitných 

skúšok, príprava pedagogickej dokumentácie, poučenie všetkých administrátorov a pomocný dozor. 

 

23.4. 2018 

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

prospechu, správania a dochádzky. Príprava prijímacích skúšok do štvorročného gymnázia. 

Vyhodnotenie predmetových olympiád. Zákon č. 18/2018 – zákon o ochrane osobných údajov. 

 

14.5. 2018 

Klasifikačná pedagogická rada – žiakov IV.A, IV.B. Organizácia rozlúčky maturantov so školou. 

Príprava a organizačné zabezpečenie ústnych maturitných skúšok. Záväzné prihlášky na voliteľné 

predmety podľa školského vzdelávacieho programu pre školský rok 2018/2019. Informácie 

o plaveckom kurze. Zákon č. 18/2018 – zákon o ochrane osobných údajov. Informácie o projekte 

ElektroOdpad-Dopad 

 

24.5.2018 

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

Schválenie plánu výkonov do štvorročného a osemročného gymnázia na školský rok 2019/2020. 

informácie o prijímacích skúškach do 1. ročníka štvorročného gymnázia. 

 

25.6.2018 

Klasifikačná pedagogická rada za 2.polrok školského roka – prospech, správanie, dochádzka, cena 

profesora Rudolfa Korca pre najúspešnejšieho maturanta. Informácie o výsledkoch maturitných 

skúšok. Analýza kontrolnej činnosti. Organizácie ukončenia školského roka. 

 

2.7.2018 

Hodnotiace správy predsedov PK a koordinátorov environmentálnej výchovy, informatizácie, 

protidrogovej prevencie a výchovnej poradkyne. 

 

Predmetové komisie 

 
Riaditeľka školy pre školský rok 2017/2018 stanovila  5 predmetových komisií 

 

Názov PK Vedúci PK Zastúpenie predmetov 

PK slovenský 

jazyk a lit. 

a spoločenský

ch 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 
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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 

 

 

Činnosť predmetových komisií 

PK SJL sa člení na sekciu slovenského jazyka a literatúry a sekciu umenia a kultúry, PK cudzích 

jazykov sa člení na sekciu anglického jazyka a sekciu nemeckého jazyka, predmetová komisia 

matematiky sa člení na sekciu matematiky a sekciu informatiky. Predmetové komisie usmerňujú 

a organizačne zabezpečujú výchovno-vyučovací proces. Predmetové komisie zasadali podľa 

vypracovaných plánov päťkrát za rok, v niektorých PK boli zvolané mimoriadne zasadnutia hlavne 

kvôli  prerokovaniu zadaní pre komisionálne skúšky z jednotlivých predmetov (išlo o rozdielové 

skúšky, komisionálne skúšky z dôvodu predĺženia klasifikačného obdobia za prvý polrok a opravné 

komisionálne skúšky, komisionálne skúšky z dôvodu individuálneho študijného plánu). 

 

Predmetové komisie vykonávali činnosti podľa vypracovaných plánov v oblastiach:  

 tvorba, 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 cieľovými požiadavkami na rok 2018 

  tvorba tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre jednotlivé  ročníky a triedy,  ich 

zosúladenie s osnovami,  

 pripomienkovanie pracovnej verzie materiálu „Učiace sa Slovensko“,  

  výchovno-vzdelávací proces – jeho realizácia v podmienkach školskej reformy,                                               

  analýza dosiahnutých výsledkov vo vyučovacom procese za jednotlivé klasifikačné obdobia, 

  spôsoby, postupy ako motivovať zaostávajúcich žiakov k zlepšeniu ich výkonov, 

  vyhodnotenie plnenia výchovných cieľov vo vyučovacom procese: vlastenecká výchova, 

environmentálna výchova, estetická výchova, mediálna výchova, protidrogová výchova, 

výchova k manželstvu a k rodičovstvu, výchova k tolerancii, k uplatňovaniu ľudských práv 

v podmienkach  multikultúrnej spoločnosti, výchova k správnemu štýlu života, rebríček 

hodnôt, boj proti obezite,  

  uplatňovanie vo výchovno-vzdelávacom procese všetkých oblastí prierezových tém, 

  prerokovanie  a schválenie maturitných zadaní ústnej formy internej časti maturitných skúšok 

– v cudzích jazykoch pre úroveň B2 a B1 (ak si žiak volí cudzí jazyk ako štvrtý maturitný 

predmet môže si zvoliť úroveň B2 alebo B1, 

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

maturitných skúšok, 

 analýza NÚCEMu – pridaná hodnota vo vzdelávaní v predmete slovenský jazyk a literatúra, 

  uplatňovanie nových  predpisov a nariadení,   

  príprava a realizácia olympiád a iných súťaží, 

  iné aktivity študentov v mimovyučovacom čase, príprava podujatí kultúrno-vzdelávacieho 

charakteru, 

  plán, 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, 
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   uplatňovanie nových, moderných, netradičných postupov, foriem a metód vo vyučovaní  

s cieľom motivovať žiakov zdokonaľovať sa vedomostne a morálne, 

   vedenie praktikantov – poslucháčov vysokých škôl, príprava a rozbor ich výstupov podľa 

požiadaviek príslušných fakúlt, 

   zjednotenie kritérií na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, organizovanie ročníkových 

previerok vedomostí a ich následné vyhodnotenie, 

   usmernenie študentov pri výbere voliteľných predmetov podľa ich profesijnej orientácie, 

   návrhy na zlepšenie činnosti jednotlivých predmetových komisií s cieľom skvalitniť prácu 

PK  a zvýšiť kvalitatívnu úroveň výučby, 

  odbornosť vyučovania a zvyšovanie kvalifikácie členov PK - zamestnancov – účasť na 

kontinuálnom vzdelávaní, ďalšie vzdelávanie -  kurzy, školenia, 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 – organizácia, účasť, hodnotenie, 

  vzájomné hospitácie, 

  výmena vlastných pedagogických skúseností, 

  štúdium odbornej a pedagogickej literatúry, 

  koordinácia realizácie medzipredmetových vzťahov, 

  tvorba banky úloh. 

Činnosť predmetových komisií  riaditeľstvo 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 projektov, projektov vyhlasovaných MŠ, 

 zabezpečenie pomocných učebných materiálov, učebných textov, hlavne na tie predmety, 

v ktorých nie sú zabezpečené  nové, vyhovujúce učebnice. 

 
Výchovná poradkyňa  

 

Výchovná poradkyňa pracovala podľa Plánu výchovného poradcu, ktorý vychádzal z hlavných úloh 

školy.  

Výchovné poradenstvo 

 Obsahom činnosti je usmerňovať a koordinovať výchovno-poradenskú a informačnú činnosť 

pedagogických pracovníkov pri sledovaní a hodnotení vývinu žiakov, pri utváraní 

podmienok pre zdravý psychický a sociálny vývin v procese výchovy a vzdelávania v škole.  

 V spolupráci s triednymi učiteľmi venovať starostlivosť žiakom so špeciálnymi 

schopnosťami a potrebami.  

 Sledovať prípady záškoláctva, neospravedlnenej absencie a disciplinárnych problémov.  

 Venovať pozornosť žiakom 1. ročníka z pohľadu ich adaptácie na stredoškolské štúdium.  

 Viesť evidenciu žiakov s rôznymi poruchami správania a vzdelávania. 

 Priebežne zisťovať vývoj profesijnej orientácie v jednotlivých ročníkoch. 
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 Poskytovať individuálne konzultácie žiakom, 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. 

Vo všetkým týchto činnostiach výchovná poradkyňa spolupracovala s vedením školy a so všetkými 

vyučujúcimi. Bolo by vhodné ešte zintenzívniť spoluprácu s triednymi učiteľmi.  

Kariérové poradenstvo 

V oblasti kariérového poradenstva výchovná poradkyňa vyvíjala úsilie, aby naši žiaci na základe 

objektívneho poznania seba samého mali možnosť získať kvalitné informácie a na ich základe 

zosúlaďovať svoje ambície s potrebami spoločnosti.  

Na dosiahnutie tohto cieľa  využívala individuálne konzultácie, prácu s informáciami z dennej tlače, 

spoluprácu s vysokými školami a exkurziu na akadémiu vzdelávania v Nitre.  

Žiaci tretích ročníkov sa chodili individuálne informovať o vysokých školách na 

Slovensku,  požičiavali si publikáciu o vysokých školách a  konzultovali výber seminárov. 

Počas celého školského roka sa žiaci štvrtých ročníkov  informovali o možnostiach štúdia na 

vysokých školách.  

Študenti sa mohli o vysokých školách dozvedieť aj z nástenky, ktorá bola neustále 

aktualizovaná. Taktiež sa tam mohli oboznámiť s možnosťami absolvovania prípravných kurzov na 

prijímacie pohovory a o Dňoch otvorených dverí na jednotlivých fakultách. Výchovná poradkyňa 

informovala  o možnostiach štúdia na vysokých školách v Českej republike. 

Správa bude doplnená o analýzu úspešnosti prijatia maturantov na vysoké školy v budúcom 

školskom roku, keď o tom dostanú informácie triedni učitelia. 

V IV.A  sme mali dvoch žiakov so ŠVVP,  ktorí maturovali podľa pravidiel pre žiakov so 

ŠVVP. 

Problémy v správaní, dochádzke a prospechu sa riešia na pedagogických radách spolu so 

všetkými vyučujúcimi a v spolupráci s vedením školy. Výchovná poradkyňa v závažných prípadoch 

spolupracuje najmä s vedením školy a triednymi učiteľmi.  

V tomto školskom roku sa konali pohovory s vedením školy, triednymi učiteľmi,  výchovnou 

poradkyňou a žiakmi, ktoré sa týkali najmä vysokej absencie a zlého prospechu. 

Mená a obsah pohovorov je zachytený v písomnostiach výchovnej poradkyne.   

V 1. polroku bolo pokarhaných 5 žiakov za vysokú absenciu. Pochválených bolo 15 žiakov 

za prospech, dochádzku a vzornú reprezentáciu školy. 

V 2. polroku nebol pokarhaný ani jeden žiak a pochválených triednym učiteľom bolo   44 

žiakov. 

Žiačka E. Beniačiková dostala pochvalu a Cenu riaditeľky školy za vzornú reprezentáciu 

školy v tomto školskom roku. 

 

Koordinátor prevencie drogových závislostí  a kriminality  

 
Programy v oblasti prevencie drogových závislostí, kriminality a iných sociálno-patologických 

javov sa realizovali podľa 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 20.05.2014. 
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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 javov, s PZ,  MsP v Zlatých Moravciach a v Nitre a inými organizáciami, ktoré majú 

v gescii programy a projekty v oblasti efektívnej prevencie drogových závislostí, kriminality a 

šikanovania. Pri realizácii preventívnych aktivít a programov bola zvýšená pozornosť venovaná 

odbornej garancii programov a prevereniu ponuky, takýmto spôsobom sme zabezpečili, aby sa 

predišlo prípadnému nežiaducemu vplyvu reprezentantov zhubných kultov, 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 školy, výchovnou 

poradkyňou, triednymi učiteľmi, pedagogickými zamestnancami a rodičmi v oblasti prevencie 

drogových závislostí, 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 zúčastňovala sa školení a seminárov 

týkajúcich sa problematiky PDZ a kriminality. Pri sledovaní detí s problémovým správaním sa 

využila  depistážna dotazníková metodika. 

 

Projekty, programy a aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí, kriminality a iných 

sociálno-patologických javov: 

 

Projekty podporené Ministerstvom vnútra a realizované našou školou: Prevencia  kriminality - 

Život je len jeden – riešení viacero, Bezpečná škola 

  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu – program uskutočnili psychologičky PhDr. Miroslava Veľká 

a Mgr. Miroslava Juríková - CPPPaP v Zlatých Moravciach, prostredníctvom zážitkových stretnutí 

sa pokúšali pôsobiť na postoje študentov k témam manželského a predmanželského života.  

Mne sa to nemôže stať - program „Mne sa to nemôže stať“- Obchodovanie s ľuďmi-  garantom 

programu je preventista z MsP v Zlatých Moravciach - Jozef Čulák, ktorý so študentmi 4. ročníka 

pútavým spôsobom viedol besedu na tému  obchodovania s ľuďmi – tzv. novodobé otrokárstvo. 

Stretnutie ukončil filmom a záverečnou diskusiou.. 

Trestno-právna zodpovednosť – kapitánka  Mgr. Iveta Matejová a majorka Mgr. Čakajdová z PZ 

v Nitre uskutočnili sériu zážitkových besied spojených s autentickými ukážkami a obrazovým 

materiálom v triedach III.A, III.B.  

Protidrogová výchova - keďže ponuka drog na trhu je čoraz širšia, Gymnázium Janka Kráľa reaguje 

na vzniknutú situáciu zakomponovaním protidrogovej výchovy do výchovno-vzdelávacích plánov 

a jej realizáciou počas celého školského roka aj na TH, ETV, NAV ale i  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 

ukážkami, autentickým obrazovým materiálom a hrami na tému protidrogová výchova.   

Škola trochu inak –  program „Škola trocha inak“ sa realizoval po prvýkrát v školskom roku 

2007/2008 pri príležitosti Dňa študentstva. V tento deň si pedagógovia našej školy, osobnosti 

z okolia Zlatých Moraviec ale i absolventi GJK  pripravili rôzne zaujímavé tvorivé dielne, diskusné 
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kluby, športové krúžky a iné podujatia. Celá akcia sa stretla s veľkou odozvou nielen u študentov 

a pedagógov ale aj u širokej verejnosti i v tomto školskom roku -2017/2018- sa uskutočnil už desiaty 

ročník obľúbenej akcie, tomu nebolo inak, najpopulárnejšími boli športové akcie a besedy so 

zaujímavými hosťami.  

Prevencia šikanovania – program „Tolerujme sa navzájom“ – 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 adolescencie, ale posúva sa aj do obdobia mladšieho 

školského veku. Aj preto Gymnázium Janka Kráľa venuje veľkú pozornosť rizikovému správaniu 

s akcentom na prevenciu šikanovania, kyberšikanovania a obchodovaniu s ľuďmi, a preto sa  aj 

v školskom roku 2017/2018 na  pôde školy uskutočnil preventívny zážitkový program- Tolerujme sa 

navzájom – s  psychologičkou PhDr. Miroslavou Veľkou, ktorá vo vybraných triedach uskutočnila 

sériu preventívnych aktivít, realizovaných zážitkovou formou, spojených s modelovými situáciami. 

PEER program – projekt zameraný na prevenciu drogových závislostí, sebapoznávanie, vyjadrenie 

empatie a spolupatričnosti s inými a prácu v skupinách. Program sa realizoval so žiačkami triedy 

II.A, žiaci tejto triedy uskutočnili preventívne zážitkové sedenia s rovesníkmi. 

Školenia koordinátora PDZ a kriminality- školenia týkajúce sa problematiky drog, kriminality a 

šikanovania v školskom prostredí, primárnej diagnostiky problému a možných postupov pri jeho 

odhalení, školenia sa konali v Nitre a Zlatých Moravciach. 

Prevencia  kriminality - Život je len jeden – riešení viacero – projekt podporený  MV SR, začiatok 

realizácie bol stanovený  v mesiaci máj, uskutočnilo sa vyplnenie a vyhodnotenie vstupného 

dotazníka, zhotovenie plagátov a výstava žiackych prác k Medzinárodnému dňu boja proti drogám 

a kriminalite, zážitkové stretnutia s PEER aktivistami, sebaobrana – kurz bojových umení,  príprava  

rodostromu školy a aktivity pod názvom „kreativita žiakov“, šachový a volejbalový turnaj. Projekt  

pokračoval aj v tomto školskom roku 2017/2018 v mesiacoch september - november, kedy sa 

uskutočnili rôzne besedy zamerané na prevenciu kriminality, výchovný koncert zameraný na 

prevenciu kyberšikanovania – prednášajúcim boj člen Ozbrojených síl SR nadporučík Mgr. 

Branislav Koncový, hudobnú zložku mal na starosti Marcel Dragúň. Medzi najzaujímavejšie 

patrili športové akcie zvýrazňujúce význam zdravého životného štýlu – športový maratón – tanec, 

aerobik, súťaž volejbalových dvojíc či stolnotenisový turnaj, uskutočnila sa aj zdravotná príprava 

našich žiakov pod vedením členov zdravotného krúžku, projekt bol ukončený Mikulášskou 

akadémiou následne vyplnením a vyhodnotením výstupného dotazníka. 

Naša škola ponúkla žiakom GJK niekoľko výchovných koncertov. 

Nefajčiarsky deň – relácie do školského rozhlasu, výzdoba školy – napr. nástenky – zodp. triedni 

učitelia a študenti.  

Svetový deň duševného zdravia – triedni učitelia uskutočnili besedy na tému správneho životného 

štýlu. 

Červená stužka – zdravotníci uskutočnili prevenciu v oblasti pohlavne prenosných ochorení, 

besedovali so  žiakmi GJK na tému HIV, 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. 
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Profesijná orientácia – Psychologičky z CPPPaP v Zlatých Moravciach formou dotazníka 

a následných individuálnych konzultácií  pomohli žiakom 2. ročníka pri výbere univerzity a 

budúceho povolania. 

Slovensko sa bude hýbať, Športom proti drogám, Zober loptu a nie drogy, Európsky deň 

športu a Priveď svojho kamaráta k športu – projekty boli realizované na hodinách TSV, krúžkoch 

a iných mimoškolských aktivitách. 

Charitatívne akcie:  boli realizované v spolupráci so žiackou školskou radou. Akcie: Biela pastelka - 

verejná zbierka organizovaná Úniou slabozrakých a nevidiacich, Deň narcisov – ktorého výťažok 

ide pre ľudí s onkologickým postihnutím, Úsmev ako dar, Modrý gombík a Hodina deťom. 

 

Celoslovenské  projekty PDZ: 

Kým nie je príliš neskoro, Škola podporujúca zdravie, Škola bez alkoholu, cigariet a iných drog, 

PEER program, Prečo som na svete rád, Otvorená škola, Koordinátor, Zdravá škola, Drogový pes, 

S Tebou-o Tebe, UNICEF – Škola priateľská deťom  

 

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“ – cieľom projektu je zistiť postoj študentov k rôznym typom drog, 

zdôrazniť  nebezpečenstvo ich užívania a rozvíjať odborné vedomosti o nich- projekt prebiehal 

najmä v rámci Týždňa boja proti drogám. Študenti sa zapojili do akcie Športom proti drogám, 

uskutočnili sme besedy s lekárom, inštalovali sme nástenné noviny v triedach s protidrogovou 

tematikou. 

„Škola podporujúce zdravie“ – cieľom projektu je, 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 útvarov, počas 

pobytu študentov v škole v prírode, cvičení v prírode, atď. V rámci zdravej výživy boli do jedálneho 

lístka zaradené nové recepty na zníženie tukov a živočíšnych bielkovín a na zvýšenie takých potravín 

ako sú ryby, hydina, mliečne výrobky a pod. Naša škola je zapojená aj do projektu „Zdravie na 

tanieri“. 

„Prečo som na svete rád“ – je to celoštátna putovná výtvarná súťaž, najlepšie práce komisia vybrala 

a poslala do celoštátnej súťaže . 

„Zdravá škola“- v projekte ide o humanizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu, predpokladá 

zapojenie všetkých pedagógov, ktorí sa podieľajú na formovaní triednych vzťahov – zdravotná 

výchova, ekologická výchova, Ekoplagát, Vianočná ikebana, Veľkonočné aranžovanie, Zelená škola 

atď.  

„Drogový pes“ – realizujeme v spolupráci s KR PZ, cieľom projektu je eliminácia drog a ich 

distribúcie, policajti vykonali kontroly pomocou služobných psov cvičených na vyhľadávanie drog 

a iných omamných látok. 

„Škola bez alkoholu, cigariet a iných drog“- cieľom projektu je formou rôznych aktivít  poukázať 

na nebezpečenstvo fajčenia a užívania alkoholu, zároveň poukázať na výhody zdravého životného 

štýlu. Projekt prebiehal po celý rok na vyučovacích hodinách, na mimoškolských aktivitách, 
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exkurziách, výletoch atď. Študenti si pripravili pásmo do školského rozhlasu, zhotovili tematické 

nástenky, uskutočnili sme besedy s odborníkom.  

„S Tebou, o Tebe“ – program určený pre dievčatá 1.ročníka zameraný na prevenciu a rodinnú 

výchovu. 

Všetky aktivity hodnotíme ako pozitívnu a obohacujúcu skúsenosť. 

 

Iné aktivity: 

GJK podporuje študentov v zapájaní sa do športových krúžkov – volejbalový, basketbalový,  

bedmintonový ai. čím umožňuje žiakom rozvoj športových zručností, podporuje  rozvoj ich 

vôľových vlastností a zároveň eliminujeme vplyv drog na minimum. Samozrejme GJK umožňuje 

študentom zapojiť sa aj do vzdelávacích krúžkov - internetový, šachový, matematický, zdravotnícky 

–  kde majú možnosť rozvíjať svoje mentálne zručnosti a formovať svoju osobnosť. 

Dobré výsledky GJK dosahuje na geografických olympiádach, v oblasti cudzích jazykov, 

biológie, napr. projektová činnosť, vedecká činnosť, v oblasti matematiky, informatiky či už 

spomenuté výborné výsledky našich študentov v rôznych športoch. GJK podporuje aj činnosť žiackej 

školskej rady – zapojenie sa do spomínaných charitatívnych akcií, organizáciu rôznych podujatí – 

napr. študentský ples, imatrikulácia alebo voľnočasových akcií.  

 

1. Analýza dosiahnutých výsledkov: 

Vyhodnotenie depistážnych dotazníkov:  

Koordinátorka  prevencie v spolupráci s triednymi učiteľmi monitorovala správanie žiakov aj 

formou depistážnej dotazníkovej metodiky najmä v oblasti užívania návykových látok 

a šikanovania. 

Dôležitosť prevencie: 

Na základe realizácie projektov a ostatných aktivít, ktoré neboli iba nárazovými akciami konanými 

počas istého obdobia, ale prebiehali počas celého školského roka (napr. krúžková činnosť, projekty, 

akcie ŽŠR) sa škola podieľa na efektívnom využívaní voľného času našich žiakov. 

Pozitívne hodnotíme aj PEER program, ktorý prispel k eliminácii negatívnych javov a zlepšeniu 

vzťahov medzi žiakmi v kolektíve. 

   

2. Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom: 

Pedagógovia pravidelne informujú rodičov o možnostiach využitia voľného času na triednych 

schôdzkach – krúžková činnosť, jazykové kurzy, CVČ, ZUŠ, tanečné kurzy. 

 

3.  Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú: 

Z predchádzajúcich bodov vyplýva kvalitatívne vysoká úroveň vzťahov medzi školou a rodičmi/ 

žiakmi. Pracovníci z CPPPaP v Zlatých Moravciach, MsP a PZ v Nitre a v Zlatých Moravciach, 

psychológovia, politici a lekári sú vždy ochotní svojimi odbornými vedomosťami prispieť 

k prevencii mládeže.      
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 Koordinátor environmentálnej výchovy  medzinárodného programu Zelená školy 

 

Cieľom činnosti koordinátora  bolo zabezpečiť zakomponovanie environmentálnej výchovy do 

školských dokumentov, zvýšiť environmentálne myslenie žiakov a zamestnancov školy a preniesť  

myšlienky do praxe a domáceho prostredia.  

Environmentálna výchova nie je len vzťah k živej a neživej prírode, antropogénne činitele  a ich 

vplyv, ale aj postoj k sebe samému a svojmu zdraviu. Prihliadajúc na tieto okolnosti, prvky 

environmentálnej výchovy boli zakomponované do výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých 

predmetov, ako aj triednych učiteľov a následne do plánu školy. V jednotlivých predmetoch  

a plánoch triednických hodín boli zaradené témy: Človek a príroda, charakteristika ekosystémov, 

doprava a cestovanie, chemické látky a procesy v živej a neživej prírode, ekologické dôsledky ťažby 

a prepravy fosílnych palív, narúšanie biologickej rovnováhy využívaním látok v poľnohospodárstve 

a priemysle, abiotické činitele a ich zmeny antropogénnou činnosťou, zdroje znečistenia, odpady 

a typy skládok, typy vlnenia, energie,  ochrana životného prostredia, riešenie úloh  na matematike  

a zadanie tém na písomné práce z jazykov s environmentálnou tematikou, zdravie, stres, mutácie, 

mutagény, výživa a zdravie, životný štýl, zdravý a nezdravý vzťah k svojmu telu, človek správca 

Zeme. 

Dôležitou súčasťou environmentálnej výchovy je aj spoznávanie významných objektov 

regionálneho významu. V tejto oblasti výchovy v školskom roku 2017/2018 žiaci školy uskutočnili 

exkurziu do Arboréta Mlyňany – pracovisko SAV. V areáli žiaci spoznávali dendroflóru rôznych 

kontinentov, ich aklimatizáciu, ako aj význam z hľadiská produkcie kyslíka. Nakoľko ide o chránený 

areál zároveň sa oboznámia aj s ochranou prírody, dôležitou pre zachovanie biodiverzity. 

Žiaci sa počas roka zoznámili aj so Zubrou oborou v areáli obci Žikava – Lovce. Ide o jedinečný 

chránený areál odchovu Zubra hrivnatého, zároveň Lesnícky náučný chodník Zubria zvernica na   10 

paneloch oboznamuje návštevníkov s históriou chovu zubra v Topoľčiankach,  ako aj so živočíchmi 

a rastlinami, ktoré sa vyskytujú v Zubrej zvernici a v jej bezprostrednom okolí. 

Environmentálna výchova bola zakomponovaná do kurzov a cvičení v prírode, hlavne 

v treťom ročníku – Kurz ochrany človeka a prírody. V rámci Cvičení v prírode žiaci prvých 

a druhých ročníkov sa oboznámili s drevinami Topoľčianskeho parku. Zamestnanci Štátnych lesov 

v rámci výchovnej činnosti žiakov majú zriadené školiace zariadenie. Žiakov oboznamujú nielen 

s významom parku, ale aj drevín   v živote človeka a života na Zemi, vytvárajú problémové úlohy, 

do ktorých zapájajú žiakov, a tak ich nabádajú k zamysleniu sa nad prírodou a jej ochranou. 

Vyučujúci environmentálnu výchovu majú zapracovanú do školskej dokumentácie 

a primerane k možnostiam sa venujú dôležitým problémom dneška,  záchrane prírody a vytváraniu 

vhodného životného prostredia. Na ochranu prírody sa kladie dôraz aj počas triednych exkurzií 

a školských výletov. 

Počas školského roka sa žiaci a zamestnanci školy starali o zeleň a čistotu v okolí školy pravidelným 

zberom odpadkov, kosením trávnatých plôch, prikrmovaním živočíchov v zime a likvidáciou 

bioodpadu.  

 Uvážené využívanie prírodného materiálu bolo vštepované žiakom pri tradičných súťažiach 

v aranžovaní 

  V programe Zelená škola nosnou témou je  Zeleň a ochrana prírody, no žiaci a zamestnanci 

školy sa venovali aj ostatným oblastiam v snahe o zníženie nákladov na spotrebu vody, energie,  

zelené obstarávanie a úradovanie, odpad a narábanie s ním. Zavedením povinného prezúvania znížila 
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sa prašnosť a tvorba nečistôt v budove školy a zabezpečilo sa predchádzanie ochoreniam a zlepšenie 

životného prostredia žiakov a zamestnancov školy. Na škole je zavedený nákup veľkoobjemových 

výrobkov na upratovanie od slovenských výrobcov s prihliadnutím na ekologické parametre – 

prítomnosť ekologicky odbúrateľných komponentov, látok neškodných zdraviu. Počas celého roka 

sa dbalo na rýchle odstránenie závad na  vodovodnom potrubí, splachovačoch a batériách, aby 

nedochádzalo k stratám pitnej vody. V snahe o úsporu energie boli zakupované spotrebiče s nízkou 

energetickou náročnosťou, energeticky nenáročné svietidlá,  zakázané používanie výhrevných telies 

v kabinetoch, kontrolované svietenie v miestnostiach, kde sa nikto nezdržiava, efektívne vetranie.  

Počas separovania plastových fliaš prebiehala charitatívna zbierka pre Sabínku zberom plastových 

uzáverov, ktoré boli doručené rodičom dievčatka. 

Žiaci si počas roka pripomínali významné medzinárodné dni prípravou relácií, príspevkov na 

nástenky, ako aj akciami. Na Deň Zeme žiaci zorganizovali tradičný Ekoplagát. Svojimi prácami 

vyjadrili vlastný postoj k problémom dneška a zároveň nabádali pozorovateľov na zamyslenie sa nad 

svojim konaním. 

Žiaci a zamestnanci školy za pomoci rodičov vyzbierali 3000 kg papiera, čím zachránili 24 stromov. 

Na základe činnosti v certifikačnom období 2015-2017 škola si v mesiaci október prevzala 

certifikát a vlajku Zelenej školy na TU vo Zvolene. V tomto školskom roku naša škola pracuje 

v ďalšom certifikačnom období 2017-2019 v téme: Zeleň a ochrana prírody. V tomto školskom 

roku naša škola pracovala aj na projekte ElektroOdpad-Dopad. Koordinátormi boli RNDr. Gáliková 

a žiaci L. Ďurčaťová, O. Katrinec z II.A 

Počas školského roku sa podarilo zmeniť myslenie žiakov, ako aj zamestnancov školy 

a prístup k environmentálnej problematike, ale vždy je čo naprávať a pred nami sú ďalšie výzvy, lebo 

len spoločnou cieľavedomou  činnosťou je možné dosiahnuť ďalšie úspechy v záchrane planéty Zem, 

ktorú máme prepožičanú od ďalšej generácie. 

O uskutočnených akciách a projektoch boli rodičia a široká verejnosť informovaní 

prostredníctvom hlavnej  www. stránky školy, ako aj   Aktivity – Projekty  

 

 

Koordinátor informatizácie 

 

Posledné obdobie je charakterizované veľmi rýchlymi zmenami vo vývoji informačných technológií, 

ktoré prenikajú do všetkých odvetví ľudskej činnosti a ani výchovno-vzdelávací proces nie je 

výnimkou. Preto aj proces zavádzania informačných technológií do vzdelávacieho procesu patrí 

medzi hlavné priority školy. 

Strategickým cieľom 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 

poskytovanie informácií pre žiakov a učiteľov. Skvalitňovať materiálne vybavenie školy 

prostriedkami IKT a rozvíjať potrebné digitálne kompetencie učiteľov. 

Koordinátor informatizácie zabezpečuje poradenstvo v oblasti informatizácie a koordinuje 

používanie informačných a komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Monitoruje a koordinuje proces informatizácie na škole, spolupracuje s vedením školy a učiteľmi. 
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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. 

 Doplnenie webovej stránky školy o časť s projektmi a certifikátmi. 

 Registrácia žiakov a zamestnancov do školskej Wi-Fi siete. 

 Zabezpečenie aktualizácie softvéru školských notebookov. 

 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 informovanosti žiakov ohľadom bezpečného používania internetu. 

 Organizovanie informatickej súťaže iBobor. 

 Zabezpečenie aktualizácie softvéru a zálohovanie dát ekonomickým zamestnancom, 

zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr. 

 Riešenie problémov pri výpadkoch internetového pripojenia siete školy. 

 Prevzatie a kontrola licencií Microsoft na najnovšie produkty (Windows 10, Office 2016). 

 Výmena 8 ks počítačov v učebni informatiky – zlepšenie vyučovacieho procesu hlavne 

v oblasti spracovania grafiky. 

 Prechod na programovací jazyk Python u žiakov 1. ročníka. 

 Vytvorenie mailových adries v tvare meno.priezvisko@domena-skoly. 

 Spolupráca pri zapojení školy do projektu IT akadémia – zaradenie predmetu Informatika 

v prírodných vedách do 3. ročníka 2020/2021. Zatiaľ prebehli vstupné testy na získanie 

certifikátu ECDL (jedna z aktivít projektu), na základe čoho sme dostali prístup k študijným 

materiálom vybraných modulov. Školenia k predmetu Informatika v prírodných vedách 

začnú v budúcom školskom roku. 

 

§2. ods.1b 
 

Počet žiakov školy 

 

Počet žiakov školy k 15. 9.2017: 215,   31. 8. 2018: 214 

Počet tried : 9 

Podrobnejšie informácie:  
 

Štvorročné gymnázium a  osemročné gymnázium 

 Počet 

žiakov 

Z toho  Z  toho   Počet 

žiakov 

Z toho  Z  toho Z 

toho 

ŠVVP 

  K 15.9.2015 chlapcov dievčat Z  

toho 

ŠVVP 

K 31.8.2015 chlapcov dievčat  

I.A 30 11 19 1 29 11 19 1 

I.B 21 14 7 1 21 14 7 1 
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II.A 27 12 15 0 27 12 15 0 

II.B 19 9 10 0 19  9 10 0 

III.A 26 13 13 0 26 13 13 0 

III.B 30 10 20 0 30 10 20 0 

IV.A 29 15 14 2 29 15 14 2 

IV.B 22 10 12 0 22 10 12 0 

VI.D 11 2 9 0 11 2 9 0 

Spolu 215 96 119 4 214 96 119 4 

 

 

§ 2 ods. c, d 
 

Úspešnosť žiakov na prijímacom konaní  na štvorročné gymnázium 

 

Počet prihlásených žiakov na štvorročné gymnázium 90, z toho dievčat 61. Skúšky v prvom termíne 

prvého kola konalo 56 žiakov, v druhom termíne prvého kola  22 žiakov a 12 žiaci skúšky nekonali 

z dôvodu prijatia bez prijímacích skúšok (vyhoveli podľa kritérií, ktoré stanovila riaditeľka školy  po 

prerokovaní v pedagogickej rade školy a vyjadrení rady školy). 

Počet zapísaných prvákov k 15. 9. 2018: 61 žiakov, z toho 35 dievčat. 

 

Prehľadná tabuľka 

 

 
4-ročné 

gymnázium 

Z toho 

dievčat 

 

Prihlásení 
90 61 

Nezúčastnili sa 0 0 

Úspešne vykonal(a) 

prijímaciu skúšku 
89 60 

Neúspešne vykonala 

prijímaciu skúšku 
1 0 

Zapísaní k 30.6.2018 59 34 

Počet žiakov k 15.9.2018 61 35 

 

§2 ods. 1 e 
 

Klasifikácia žiakov podľa tried a ročníkov 

Klasifikácia tried 

Štvorročné a osemročné  gymnázium - klasifikácia predmetov 

Obdobie: 2. polrok, školský rok 2017/2018 

Trieda ANJ1 ANJ2 BIO CVM DEJ FRJ2 FYZ GEG CHE INF KAJ 

III.A 2,54 
 

2,38 
 

2,08 
 

1,62 1,46 2,23 1,62 
 

III.B 2,33 
 

1,5 
 

1,47 
 

1,4 1,33 2,1 1,37 
 

IV.A 2,46 2,17 
        

2,39 

IV.B 1,82 
         

1,8 
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VI.D 1,91 
 

1,45 
 

1,36 
 

1,18 1,27 1,91 1,45 
 

I.A 2,03 
 

1,69 
 

1,69 
 

1,41 1,38 2,14 1,38 
 

I.B 1,71 
 

1,33 
 

1,33 
 

1,38 1,62 1,86 1,33 
 

II.A 1,67 
 

1,96 
 

1,63 2,45 1,96 1,56 2,22 1,63 
 

II.B 1,84 
 

1,63 
 

1,84 
 

1,42 1,53 2,32 1,42 
 

 

Štvorročné a osemročné  gymnázium - klasifikácia predmetov 

Obdobie: 2. polrok, školský rok 2017/2018 

Trieda KNJ MAT NEJ1 NEJ2 OBN RUJ2 SEB SED 

III.A 
 

2,23 
  

1,73 2,04 1,57 2,09 

III.B 
 

2,2 
 

2 1,5 
 

1,42 1,25 

IV.A 2 2,27 1,5 
 

2 1,71 1,33 2,5 

IV.B 1,5 1,82 
 

1,95 1,86 
 

2,5 2 

VI.D 
 

1,64 
 

1,91 
    

I.A 
 

1,79 
 

1,93 
 

1,71 
  

I.B 
 

1,86 
 

1,76 
    

II.A 
 

1,85 
 

1,5 
    

II.B 
 

1,95 
 

1,95 
    

 

Štvorročné a osemročné  gymnázium - klasifikácia predmetov 

Obdobie: 2. polrok, školský rok 2017/2018 

Trieda SEF SEG SEC SEN SEM SJL SPS Správanie TSV UKL 

III.A 1 
 

2 2 1,9 2,5 2 1 1 
 

III.B 1 
 

1,86 1,33 1,53 2,13 1,5 1 1 
 

IV.A 
 

1,8 
 

2,44 2,25 3,3 2,33 1 1 
 

IV.B 
 

1 
 

1,7 2 2,82 2,29 1 1 
 

VI.D 
     

1,55 
 

1 1 
 

I.A 
     

2,1 
 

1 1 1 

I.B 
     

1,62 
 

1 1 1 

II.A 
     

1,89 
 

1 1 
 

II.B 
     

2,32 
 

1 1 
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Prospech žiakov za 2.polrok šk. roka 

Celkový prospech štvorročné a osemročné  gymnázium  - porovnanie prospechov  

Obdobie: 2. polrok, školský rok 2017/2018 

T
ried

a 

P
o
čet 

V
y
zn

a
m

en
a
n

í 

V
eľ

m
i d

o
b

re
 

P
ro

sp
eli 

N
ep

ro
sp

eli 

N
ek

la
sifik

o
v
a
n

í 

S
p

rá
v
a
n

ie 2
 

S
p

rá
v
a
n

ie 3
 

S
p

rá
v
a
n

ie 4
 

III.A 26 7 7 12 0 0 0 0 0 

III.B 30 9 16 5 0 0 0 0 0 

IV.A 30 5 6 19 0 0 0 0 0 

IV.B 22 6 7 9 0 0 0 0 0 

VI.D 11 6 3 2 0 0 0 0 0 

I.A 29 12 13 4 0 0 0 0 0 

I.B 21 9 11 1 0 0 0 0 0 

II.A 27 8 9 10 0 0 0 0 0 

II.B 19 7 9 3 0 0 0 0 0 

 215 69 81 65 0 0 0 0 0 

 

Prehľad prospechu, správania 

Obdobie: celý školský rok 2017/2018 

Počet Prospeli Neprospeli 

T
r
ie

d
a
 

P
o

če
t žia

k
o
v

 1
. 

P
o

če
t d

ie
v
č
a

t 1
. 

P
o

če
t žia

k
o
v

 2
. 

P
o

če
t c

h
la

p
c
o
v

 

P
o

če
t d

ie
v
č
a

t 2
. 

sp
o

lu
 1

. 

sp
o

lu
 2

. 

s v
y

z
n

a
m

e
n

a
n

ím
 1

. 

s v
y

z
n

a
m

e
n

a
n

ím
 2

. 

v
e
ľ
m

i d
o

b
r
e 1

. 

v
e
ľ
m

i d
o

b
r
e 2

. 

P
r
o

sp
e
li 

P
r
o

sp
e
li 

1
 p

re
d

m
e
t 1

. 

2
 p

re
d

m
e
ty

 1
. 

N
e
p

r
o

sp
e
li 

N
e
p

r
o

sp
e
li 

N
e
k

la
sifik

o
v
a

n
í 

N
e
k

la
sifik

o
v
a

n
í 

P
r
ie

m
er

n
ý
 p

ro
sp

ec
h

 

P
r
ie

m
er

n
ý
 p

ro
sp

ec
h

 

I.A 30 19 29 11 18 29 29 10 12 14 13 5 4 0 0 0 0 0 0 1,6

5 

1,6

3 

I.B 21 7 21 14 7 21 21 12 9 8 11 1 1 0 0 0 0 0 0 1,4
4 

1,4
8 

II.A 27 15 27 12 15 27 27 10 8 10 9 7 10 0 0 0 0 0 0 1,6

6 

1,7

6 

II.B 19 10 19 9 10 19 19 4 7 11 9 4 3 0 0 0 0 0 0 1,7
2 

1,7
5 

III.A 26 13 26 13 13 26 26 5 7 9 7 12 12 0 0 0 0 0 0 2,0

3 

1,9

5 

III.B 30 20 30 10 20 29 30 9 9 15 17 5 4 1 0 1 0 0 0 1,7

2 

1,6

6 

IV.A 29 15 29 15 14 27 29 7 5 7 6 13 18 1 0 1 0 1 0 2,0

5 

2,1

5 

IV.B 22 12 22 10 12 21 22 8 6 8 7 5 9 0 1 1 0 0 0 1,7

9 

1,9

1 

VI.D 11 9 11 2 9 10 11 6 6 3 3 1 2 0 1 1 0 0 0 1,5
9 

1,5
1 

9 21

5 

12

0 

21

4 

96 11

8 

20

9 

21

4 

71 69 85 82 53 63 2 2 4 0 1 0 1,7

4 

1,7

6 
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Priemerný prospech, za celú školu, ktorý žiaci dosiahli je 1,76 - z toho v štvorročnom G 1,79 

a v osemročnom G 1,51. Najhorší priemer dosiahla trieda IV.A 2,15  a najlepší priemer dosiahla 

trieda I.B – 1,48. 

 
Dochádzka 

 

Prehľad dochádzky  

Obdobie: celý školský rok 2017/2018 

 

T
ried

a 

P
o
čet 

Z
a
m

ešk
a
n

é  h
o
d

. 

Z
a
m

ešk
a
n

é n
a
 

žia
k

a
 

O
sp

ra
v
ed

ln
en

é 

O
sp

ra
v
ed

ln
en

é n
a
 

žia
k

a
 

N
eo

sp
ra

v
ed

ln
en

é 

N
eo

sp
ra

v
ed

ln
en

é 

n
a
 žia

k
a
 

III.A 26 4296 165,23 4290 165,00 6 0,23 

III.B 30 4623 154,10 4623 154,10 0 0,00 

IV.A 30 4559 151,97 4559 151,97 0 0,00 

IV.B 22 2989 135,86 2989 135,86 0 0,00 

VI.D 11 1376 125,09 1373 124,82 3 0,27 

I.A 29 4309 148,59 4309 148,59 0 0,00 

I.B 21 1730 82,38 1730 82,38 0 0,00 

II.A 27 4015 148,70 4008 148,44 7 0,26 

II.B 19 2415 127,11 2415 127,11 0 0,00 

 215 30312 1239,03 30296 1238,27 16 0,76 

 

 

 

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 13. marca 2018 - 

slovenský jazyk a literatúra, 14. marca 2018 – cudzie jazyky, 15. marca 2018 – matematika. Z našich 

maturantov, ktorí podali prihlášku na maturitnú skúšku v počte 52,  sa zúčastnili MS v riadnom 

termíne 51 a 1 študentka konala MS v náhradnom termíne v septembri - neúspešne. 

Prioritou technicko-organizačnej stránky prípravy a realizácie maturitných skúšok bolo 

zabezpečiť optimálne, objektívne podmienky na testovanie žiakov v spolupráci s NÚCEM, so 

Štátnym pedagogickým ústavom, s Okresným úradom, odbor školstva v Nitre a  Gymnáziom GAV 

v Leviciach - z tejto školy delegoval  OÚ odbor školstva Nitra  predsedu školskej maturitnej komisie  

a predsedov predmetových maturitných komisií. Učitelia našej školy boli menovaní za predsedov 

PMK a PŠMK na Gymnáziu Vincenta de Paul v Leviciach a gymnáziu v Šuranoch. 

V máji 2018 boli do školy doručené výsledkové listiny žiakov, z jednotlivých testov, 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. 
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Žiaci boli informovaní o svojich výsledkoch ešte v ten istý deň, týždeň pred nástupom na 

akademický týždeň. 

Práce PFIČ (písomnej formy internej časti) opravovali a hodnotili podľa centrálnych pokynov 

NÚCEM vyučujúci našej školy. Výsledky PFIČ sme nahlasovali  prostredníctvom elektronického 

formulára  ÚIPŠ – ŠVS v Banskej Bystrici. 

Písomné maturitné skúšky sa uskutočnili bez akýchkoľvek nedostatkov. 

1 žiačka úspešne vykonala opravný termín externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka 

5. 9.2018 a ústnej časti MS 10. 9. 2018. 

 

Výsledky externej časti  a písomnej časti maturitnej skúšky 

 

Predmet EČ úspešnosť PFIČ úspešnosť 

Slovenský jazyk a literatúra 63,0 % 61,61 % 

Anglický  jazyk B2 58,9 % 68,27 % 

Ruský jazyk B2 65,8% 80 % 

Matematika 62,8 % --------------- 

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

P
red

m
et 

Ú
ro

v
eň

 

P
o

čet 

(M
/Ž

) 

E
Č

 p
riem

er 

E
Č

 p
o

čet 

P
F

IČ
 

p
riem

er 

P
F

IČ
 p

o
čet 

1
 Ú

stn
a 

2
 Ú

stn
a 

3
 Ú

stn
a 

4
 Ú

stn
a 

5
 Ú

stn
a 

Ú
stn

a 

p
riem

er 

Ú
stn

a p
o

čet 

Anglický 

jazyk 

B1 1 (1/0) 
      

1 
  

3,00 1 

Anglický 

jazyk 

B2 50 (24/26) 58,69

% 

50 68,70

% 

50 15 16 15 3 
 

2,12 49 

Biológia 
 

10 (2/8) 
    

6 3 1 
  

1,50 10 

Dejepis 
 

16 (7/9) 
    

6 7 1 1 
 

1,80 15 

Fyzika 
 

3 (3/0) 
    

2 
    

1,00 2 

Geografia 
 

13 (5/8) 
    

9 2 2 
  

1,46 13 

Chémia 
 

4 (1/3) 
    

4 
    

1,00 4 

Informatika 
 

19 (16/3) 
    

10 2 6 
  

1,78 18 

Matematika 
 

14 (9/5) 60,52

% 

13 
  

4 6 2 
  

1,83 12 

Nemecký 

jazyk 

B1 1 (0/1) 
      

1 
  

3,00 1 

Nemecký 

jazyk 

B2 2 (1/1) 
    

1 
  

1 
 

2,50 2 

Občianska 

náuka 

 
29 (9/20) 

    
21 6 1 

  
1,29 28 
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Ruský jazyk B2 1 (0/1) 65,80

% 

1 80,00

% 

1 1 
    

1,00 1 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

 
53 (25/28) 63,19

% 

53 61,33

% 

53 13 20 14 5 
 

2,21 52 

 

 

2. ods. 1  f 
 

Študijný odbor, zameranie a uplatňované učebné plány 

 

Trieda 
Študijný 

(učebný) odbor 
Zameranie ŠkVP 

I.A 7902 J gymnázium   
Školský vzdelávací program 
 Gymnázium 2015 z 23.6.2015 

I.B 7902 J gymnázium   
Školský vzdelávací program 
 Gymnázium 2015 z 23.6.2015 

II.A 7902 J gymnázium   
Školský vzdelávací program 
 Gymnázium 2015 z 23.6.2015 

II.B 7902 J gymnázium   
Školský vzdelávací program 
 Gymnázium 2015 z 23.6.2015 

III.A 7902 J gymnázium   
Školský vzdelávací program 
 Gymnázium 2015 z 23.6.2015 

III.B 7902 J gymnázium   
Školský vzdelávací program 
 Gymnázium 2015 z 23.6.2015 

IV.A 7902 J gymnázium   
Školský vzdelávací program 
 Gymnázium 2014 z 28.8.2014  

IV.B 7902 J gymnázium   
Školský vzdelávací program 
 Gymnázium 2014 z 28.8.2014  

VI.D 7902 J gymnázium   
Školský vzdelávací program 
 Gymnázium 2015 z 23.6.2015 

 

 

 

Počty vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch v školskom roku 2017/2018 

 

Osemročné gymnázium 

Predmet VI.D 

Slovenský jazyk a literatúra 3 

Anglický jazyk 1 4 

Nemecký jazyk 2 3 

Ruský jazyk 2  - 

Dejepis 2 

Občianska  výchova - 

Náuka o spoločnosti  - 

Matematika 4 

Informatika 2 

Fyzika 2 

Chémia 3 
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Biológia 3 

Geografia  2 

Etická výchova 1 

Náboženská výchova 1 

Telesná a športová výchova 2 

 

 

Štvorročné gymnázium 

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

Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 4 4 4 4 

Anglický jazyk 1 4 4 4 4 4 4 4 4 

Anglický jazyk 2           2   

Nemecký jazyk 1           4  
Nemecký jazyk 2  3 3  3 3   3   2 

Francúzsky jazyk 2   3      

Ruský jazyk 2 3       3   2   

Dejepis 2 2 2 2 2 2    

Občianska náuka         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     

Chémia 2 2 3 3 2 2     

Biológia 2 2 3 3 2 2     

Geografia 2 2 2 2 1 1     

Etická výchova 1 1 1 1         

Náboženská výchova 1 1 1 1         

Telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 2  2 2  

Umenie a kultúra 2 2       

Konverzácia v anglickom jazyku            4  4 

Konverzácia v nemeckom jazyku              4 4  

Seminár z biológie         2 2  4  4 

Seminár z dejepisu         2 2  4  4 

Seminár z fyziky          2 2      

Seminár z geografie            4  4 

Seminár z chémie         2 2     

Seminár z informatiky         2 2  4  4 

Seminár z matematiky         2 2  4  4 

Spoločenskovedný seminár         2 2  4  4 
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§2. ods. 1 g  

 
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

Pracovný pomer 
Počet  

pedagogických 
zamestnancov 

Počet  
nepedagogických 

zamestnancov 

Počet úväzkov 
pedagogických 
zamestnancov 

Počet úväzkov 
nepedagogických 

zamestnancov 

Trvalý pracovný 
pomer 20 10 19 10 

PP na dobu určitú 
 

0 2 0  2 

Znížený úväzok 
 

1 0 1 2 

 PP na dohodu 2 0 0 0 

Kvalifikovaní 22 10 - - 

 
 

Zoznam pedagogických zamestnancov a ich špecializácia: 

Por. číslo Titul, meno a priezvisko Aprobácia 

1. Mgr. Peter Černo MAT – FYZ – TU IV.A 

2. Mgr. Ľuboš Debnár MAT – FYZ – TU I.A 

3. Mgr. Peter Gahér 
MAT – INF -  koordinátor 
informatizácie 

4. RNDr. Monika Gáliková MAT – BIO - TU II.A 

5. Mgr. Igor Haveta TEV – OBN 

6. PaedDr. Anna Havetová OBN – RUJ – ETV vých. poradca  

7. Mgr. Zuzana Herdová NAV 

8. Mgr. Andrea Holecová ANJ – EUŠ – koordinátor prevencie 

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

10. Mgr. Alena Končalová OBN – NEJ – RUJ  

11. Mgr. Jozefína Kováčová 
BIO  - CHEM - koordinátor envir. vých. 
TU III.A 

12. RNDr. Renáta Kunová, PhD. MAT – BIO -RŠ 

13. Mgr. Jana Magdolenová SJL – DEJ – TU III.B 

14. Mgr. Svetlana Jančová NEJ – PED (MD) 

15. Mgr. Viera Mihalková OBN – RUJ – NEJ - ZRŠ 

16. Mgr. Ľudmila Minárová TEV – BIO – TU I.B 
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17. Mgr. Alena Rakovská ANJ – TU IV.B 

18. PaedDr. Anna Rosenbergová SJL-OBN 

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

20. Mgr. Elena Ujčíková DEJ – FRJ  

 

 

 

Odborne a neodborne vyučované hodiny 

 

Predmet Hodín neodborne vyučované 

Telesná a športová výchova 8 hodín 

Etická výchova  1 hodina 

Umenia a kultúra 2 hodiny 

Spolu: 11 hodín 

 

Odborne vyučované hodiny:  96,96 %  

Neodborne vyučované hodiny tvorili iba 3,04 % 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 ďalej sa vzdelávať.  

 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 1 0 

2.kvalifikačná skúška 1 0 

štúdium školského manažmentu 0 1 

aktualizačné vzdelávanie 13 0 

špecializačné inovačné štúdium 0 0 

 

 

Zaradenie ďalších pedagogických zamestnancov na vzdelávanie sa  postupne realizuje podľa ich 

záujmu a potrieb školy. Vzdelávanie musí byť zmysluplné pre školu aj pre pedagogického 

zamestnanca.  

Oblasti zamerania kontinuálneho vzdelávania: 

 modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu z hľadiska obsahu i foriem a metód práce, 
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 efektívne využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom 

procese, 

 skvalitnenie práce špecializovaných činností – výchovné poradenstvo, prevencia drogovej 

závislosti, koordinácia  v oblasti environmentálnych aktivít školy – rozvoj prírodovednej 

gramotnosti, oblasť informatizácie, 

 oblasť tvorby a inovácií školského vzdelávacieho programu, 

 oblasť finančnej gramotnosti, 

 oblasť boja proti intolerancie, rasizmu, xenofóbii, genocídy a pod., 

 oblasť riadenia. 

 

 

Realizované  vzdelávania v školskom roku 2017/2018 

V školskom roku 2017/2018 sa realizovalo vzdelávanie učiteľov v súlade s Plánom kontinuálneho 

vzdelávania 

Funkčné vzdelávanie: zástupkyňa RŠ – Mgr. Mihalková - prebieha 

Aktualizačné vzdelávanie: 

Tvorba a využívanie myšlienkových máp – poskytovateľ: Softimex – vzdelávania sa zúčastnia: Mgr. 

E. Ujčíková, Mgr. A. Holecová, Mgr. Ľ. Minárová, Mgr. A. Rakovská, Mgr. J. Magdolenová, Mgr. 

J. Kováčová, PaedDr. A. Rosenbergová, PaedDr. V. Šedíková, RNDr. M. Gáliková, RNDr. R. 

Kunová, PhD., Mgr. V. Mihalková, Mgr. Ľ. Debnár, Mgr. P. Černo. 

Ukončené atestácie: 

Prvá atestácia  –  Mgr. Ľuboš Debnár 

Druhá atestácia – Mgr. Viera Mihalková 

 

§2. ods. 1 i 

 
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

 

Kalendár udalostí a podujatí školského roka 2017/2018 

 

September 2017 

 

4.9.2017                   Slávnostné otvorenie školského roka 

5.9.2017                   MS GAV  náhradný termín ANJ 

6.9.2017                   MS GAV náhradný termín  MAT,  FYZ 

Celoročne                 Zelená škola 

Celoročne                 Aktualizácia web stránky 

Jún – September       Tvorba rodostrom školy 

Jún – Október           Zdravotná príprava 

11.9-13.9. 2017         Exkurzia Osvienčim       

19.9.2017                  Be Active  športový maratón 

20.9.2017                  Exkurzia Červený kameň Driny, 

22.9.2017                  Be Active volejbalový deblový turnaj 

29.9. 2017                 Európsky deň jazykov   - jazyková súťaž „Brána jazykov otvorená“       
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Október  2017 

 

3.10.2017                  OK Futbal žiaci  SŠ 

3.10. 2017                 Zdravotná príprava 

5.10.2017                  Zelená škola prevzatie certifikátu 

5.10-7.10.2017          Družobná návšteva Jindřichuv Hradec 

10.10.2017                 Be Active florbalový turnaj zmiešané družstva 

11.10.2017                 Exkurzia Zlín 

13.10.2017                Výchovný koncert   Čo o mne vieš ? 

13.10-16.10.2017      Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

16.10.2017                 Rada školy 

18.10.2017                 OK bedminton žiaci SŠ 

18.10.2017                 Pedagogická porada 

18.10.2017                 Rodičovská rada 

19.10.2017                 Tolerujeme sa navzájom 

19.10.2017                 Bedminton žiačky SŠ 

23.10.2017                 Rodičovské združenie 

25.10.2017                 KOŽAZ 

25.10.2017                 Exkurzia do NRS 

27.10.2017                 Mochovce Energoland 

27.10.2017                 Haloweenska filmovica 

30.10.2017                Jesenné prázdniny 

 

 

 

 

November 2017 

 

2.11.2017                Židovský cintorín -pamiatka 

3.11.2017                MK aerobic žiaci SŠ 

6.11.2017                iBobor Senior 

7.11.2017                iBobor junior 

7.11.2017                MO florbal žiačky SŠ 

8.11.2017                MO florbal žiaci SŠ 

8.11.2017               Týždeň vedy a techniky - Škola trochu inak 

9.11.2017               Imatrikulácia 

10.11.2017             Arborétum Mlyňany 

10.11.2017             Anglické divadlo 

10.11.2017             Mladý prekladateľ vyhodnotenie 

13.11.2017             Olympiáda zo SJL 

14.11.2017             Filozofická olympiáda 

14.11.2017             Návšteva divadelného predstavenia – Bratislava 

16.11.2017             Volejbalový mixový turnaj ku dňu boja za slobodu 

20.11.2017             Štvrťročná klasifikačná porada  

21.11.2017             Majstrovstvá okrese v šachu ZŠ a SŠ 

23.11.2017             Školské kolo olympiády v  ANJ 

24.11.2017             KK florbal žiakov Topoľčany 

24.11.2017             Účelové cvičenie 

24.11.2017             Stužková slávnosť 

27.11.2017             Trestnoprávna zodpovednosť 
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December 2017 

 

1.12.2017                Stužková slávnosť 

1.12.2017                Účelové cvičenie 

4.12.2017                Beseda s riaditeľom Múzea SNP 

4.12-17.12.2017     Vianočná zbierka UNICEF 2017 

4.12-20.12.2017     Výzdoba tried 

5.12.2017                Stolný tenis žiačky SŠ 

6.12.2017                Mikuláš 

6.12.2017                Stolný tenis žiaci SŠ 

7.12.2017                Školské kolo OĽP 

7.12.2017                Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaži 

11.12.2017              Školské kolo olympiády v RUJ 

12.12.2017              Školské kolo olympiády v FRJ 

15.12.2017              Vianočný medzitriedny futbalový turnaj 

19.12.2017              Vianočná akadémia pre rodičov 

21.12.2017              Vianočná latka 

22.12.2017              Vianočná akadémia pre žiakov 

23.12.2017-7.1.2018 Vianočné prázdniny 

 

 

Január 2018 

 

2.1.2018 5.1.2018   Zimné prázdniny 

11.1.2018                Divadelné predstavenie SND Bratislava 

11.1.2018                OK basketbal žiaci SŠ 

12.1.2018                OK basketbal žiačky SŠ 

15.1-19.1.2018        AIESEC workshopy s lektormi v anglickom jazyku 

17.1.2018                OK Olympiáda v anglickom jazyku 

18.1.2018                OK Olympiáda v nemeckom jazyku 

26.1.2018                Uzatvorenie známok 

29.1.2018                Polročná klasifikácia 

31.1.2018                PKO Kam na vysokú školu 

31.1.2018                Hodnotenie správania dochádzky za prvý školský polrok roka v triedach 

31.1.2018                Olympiáda z matematiky kategória B,C 

 

Február 2018 

 

1.2.2018                OK basketbal žiačky 

1.2.2018                Školenie PŠMK Nitra 

2.2.2018                Polročné prázdniny 

3.2.2018                Školský ples 

5.2.2018                Celoslovenské kolo aerobik 

6.2.2018                Školské kolo dejepisnej olympiády 

7.2.2018                KK olympiáda v slovenskom jazyku Nitra 

8.2.2018                Olympiáda ľudských práv 

9.2.2018                KK Geografická olympiáda 

9.2.2018                Účelové cvičenie 
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10.2.2018              Gymnaziálny ples 

12.2-16.2. 2018     Lyžiarsky kurz 

13.2.2018               KK olympiáda v nemeckom jazyku 

13.2.2018               KK olympiáda v anglickom jazyku 

15.2.2018               KK olympiáda v ruskom jazyku 

20.2.2018               KK stolný tenis žiaci 

21.2.2018               Školenie  ochrana osobných údajov Nitra 

21.2.2018               Deň otvorených dverí 

26.2.2018               Druhé stretnutie ElektroOdpad- Dopad 

26.2.2018               Rada školy 

28.2.2018               Školenie administrátorov EČ a PFIČ MS 

 

 

Marec 2018 

 

1.3.2018               Jazyková súťaž  jazykový kvet 

5.3.-9.3. 2018       Jarné prázdniny 

13.3.2018             EČ a PFIČ  zo slovenského jazyka a literatúry 

14.3.2018             EČ a PFIČ z anglického a ruského jazyka 

15.3.2018             EČ  z matematiky 

19.3.2018             Matematický klokan 

19.3.2018             Prieskum TAD 

19.3.2018             KK olympiády vo francúzskom jazyku 

20.3.2018             KK biologická olympiáda kategória B 

21.3.2018             KK biologická olympiáda kategória B 

21.3.2018             OK volejbal žiakov SŠ 

22.3.2018             KK dejepisná olympiáda 

22.3.2018             Biblická olympiáda ZŠ a SŠ 

23.3.2018             14. vedecká konferencia  MUDr. Marta Korecová 

26.3.2018             OK vo volejbale žiačok SŠ 

27.3-28.3.2018     Školenie ochrana osobných údajov Nitra 

29.3.2018-3.2018           Veľkonočné prázdniny 

 

Apríl 2018 
 

Celoročne                     Výchovno-vzdelávací projekt ElektoOdpad- Dopad 

                                      Akčné dni ElektroOdpad-Dopad 

Celoročne                     Škola priateľská deťom UNICEF 

5.4.2018                        Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií 

5.4.2018                        SOČ Nitra 

5.4.2018                        OK vo futbale žiakov SŠ 

9.4.2018                        KK vo futbale žiakov SŠ 

9.4.2018                        KK vo volejbale žiakov SŠ 

9.4.2018                        RZ triedne schôdzky 

10.4.2018                      Maratón aerobicu stredných škôl Nitra 

10.4.2018                      KK olympiáda v matematike kategória B,C 

12.4.2018                      KK olympiáda GEO - kategória E,F 

12.4.2018                      KK vo volejbale žiačok SŠ 

13.4.2018                      Branný súboj študentov Nové Zámky 

13.4.2018                      OK Atletika 
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17.4.2018                      Mladý Európan 

17.4.2018                      Testovanie PISA 

18.4.2018                      Testovanie PISA 

18.4.2018                      Exkurzia do Viedne 

18.4.2018. 20.4.2018    Celoslovenské kolo biologickej olympiády 

18.4.- 23.4.2018            Akcie ku dňu Zeme 

21.4.2018                      Memoriál Milana Šumného volejbalový turnaj 

23.4.2018                      Klasifikačná porada 

24.4.2018                      Rovesnícke vzdelávanie ElektroOdpad- Dopad 

25.4.2018                      Testovanie  PISA náhradný termín 

26.4.2018                      Súťaž mladých zdravotníkov  Slovenský Červený kríž 

27.4.2018                      ŠK chemickej olympiády kategória  C 

 

 

Máj 2018 

 

2.5-4.5.2018                Celoslovenské kolo dejepisnej  olympiády Smolenice 

2.5.2018                      KK v atletike 

3.5.2018                      Príprava uchádzačov o štúdium na štvorročné gymnázium 

4.5.2018                      OK v orientačnom behu 

10.5.2018                    KK  v orientačnom behu 

10.5.2018                    Mladý digitálny Európan 

14.5.2018                    Prijímacie skúšky I. kolo  I. termín 

14.5.2018                    Cvičenie v prírode 

14.5.2018                    Exkurzia Brodzany - hvezdáreň Topoľčany 

14.5-20.5.2018           Týždeň modrého gombíka 

16.5.2018                    Chemická olympiáda 

17.5.2018                    Prijímacie skúšky i. kolo  II. termín 

17.5.2018                    Cvičenie v prírode 

18.5.2018                    Triednické hodiny hodnotenie prospechu, správania a dochádzky   

18.5.2018                    Rozlúčka maturantov 

21.5.-25.5.2018          Akademický týždeň 

21.5-25.5.2018           Plavecký výcvik- Štúrovo 

18.5-22.5.2018           Zápis do prvého ročníka 

28.5-31.5. 2018          Ústne  maturitné skúšky 

 

 

Jún 2018 

 

5.6. 2018                  Vyhodnotenie KK matematickej olympiády 

5.6.2018                   BOZP 

6.6.2018                   Kalokagatia 

11.6.2018                 Rada školy 

11.6.2018                 Testovanie NÚCEM 

13.6.2018                 Ocenenie úspešných žiakov  primátorom mesta 

12.6-13.6.2018         Orientačný beh celoslovenské kolo Martin 

14.6.-16.6.2018        Družobná návšteva v Jindřichom Hradci 

jún 2018                   Olympijský deň 

25.6.2018                 Ovocné torty 

25.6.2018                 Klasifikačná porada 
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26.6.- 27.6.2018       Školské výlety 

               

           

Olympiády, aktivity v súťažiach  

 Organizácia okresného  kola olympiády cudzích jazykov –  anglický jazyk/nemecký jazyk 

vo všetkých  kategóriách. 

 Organizácia krajského kola olympiády v geografii základných škôl, 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 biológii, chémii, 

v matematike, v informatike (i-Bobor), v olympiáde ľudských práv, v recitačných súťažiach 

(Hviezdoslavov Kubín, Vansovej Lomnička, Jazykový kvet v anglickom jazyku), 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 tenis, netradičné športy...). (viď prílohu) 

 Mladí Európania – je jednou z mnohých ďalších súťaží, do ktorých sa naše gymnázium 

zapája. Ako vyplýva z názvu, ide o súťaž mladých, inteligentných ľudí, v ktorej je potrebné 

dokázať svoje  poznatky v otázkach a problematike Európskej únie, 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 Koreca, vedeckého 

pracovníka, diabetológa svetového mena – nášho absolventa. Ocenení boli Kristína 

Komárová a Marko Čepec. 

 Ocenenie riaditeľky školy – najaktívnejší študent v školskom roku 2017/2018 získala Emília 

Beniačiková (8RG) za úspechy v krajskom kole, celoslovenskom kole biologickej 

olympiády, za úspech v SOČ, za 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 V. de Paul v Leviciach gymnáziu v Šuranoch 

 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“, pre podporu  „Ligy za duševné zdravie“ počas dní nezábudiek.   

 Škola spolupracuje s inými strednými školami a spoločne sa zúčastňujú „Študentskej 

kvapky krvi“ – 2-3 krát počas školského roka 
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 Škola spolupracuje s VŠ UKF NITRA s Fakultou prírodných vied 

 Škola spolupracuje s Hvezdárňou 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 Miesto Trieda Dátum 

Exkurzia Osvienčim Osvienčim, Krakov III.A,B, IV.A,B, 

VI.D 

11. 9.  – 13. 9. 2017 

Exkurzia Driny II.A,B 20. 9. 2017 

Exkurzia Červený Kameň, 

Trnava 

Výber žiakov 6. 10. 2017 

Exkurzia z BIO Zlín II.A,B 11. 10. 2017 

Exkurzia do NR SR Bratislava IV.A,B 25. 10. 2017 

Turistický výstup na 

Zubriu zvernicu 

Lovce I.A,B 27. 10. 2017 

Týždeň vedy a 

techniky 

SAV Mlyňany I.B 10. 11. 2017 

Divadelné 

predstavenie 

Nitra II.A, IV.B, VI.D 10. 11. 2017 

Mladý prekladateľ Nitra III.A,B, I.A,  II.B 10. 11. 2017 

Divadelné 

predstavenie 

Bratislava II.A, III.B 14. 11. 2017 

Divadelné 

predstavenie 

Bratislava I.A,B 11. 1. 2018 

Ako na VŠ? Nitra IV.A,B 31 . 1. 2018 

Družobná návšteva Jindřichův Hradec Výber žiakov 14. 6. – 16. 6. 2018 

Exkurzia Vieska nad Žitavou II.A 26. 6. 2018 

Vychádzka do 

prírody 

 

Topoľčianky III.A 26. 6. 2018 

Školský výlet Topoľčianky VII.D 26. 6 2018 

Školský výlet Topoľčianky III.B 26. 6 2018 

Exkurzia Židovský cintorín II.B 27. 6. 2018 

Školský výlet Vyhne I.B 26. 6.  – 27. 6. 2018 
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Školský výlet Diakovce I.A 26. 6.  – 27. 6. 2018 

 

 
 Škola sa prezentuje na www stránke, ktorú sa  neustále vylepšujeme a zdokonaľujeme 

a pribežne dopĺňame. 

 Na škole je zavedená elektronická triedna kniha a internetová žiacka knižka, ktorá 

umožňuje rodičom ľahšie a jednoduchšie sa informovať o študijných výsledkoch ich detí. 

 Škola spolupracuje s Tekovskými novinami, prostredníctvom ktorých informuje verejnosť 

o aktivitách a činnosti školy. 

 Športové  priestory sú poskytované verejnosti – každodenné využitie po vyučovaní a v čase 

pracovného voľna. 

 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 kurzu, kurzu 

KOŽAZ na kúpalisku Vadas v Štúrove. 

 Organizácia vianočných športových turnajov žiakov. 

 Organizácia Študentského gymnaziálneho plesu a obnova Rodičovského plesu  

 

 

§2. ods. 1  j 

 
Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 
Dlhodobé projekty: 

 

Premena tradičnej školy na modernú s názvom „Učiť moderne, inovatívne, 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 

študentov, lebo sa bude realizovať v dlhom časovom horizonte.  

Názov projektu: Učiť moderne, inovatívne, kreatívne znamená otvárať bránu do sveta práce 

Hlavné aktivity: 

1.1 Inovovanie vzdelávania, zriadenie chemicko-biologického laboratória a modernizácia 

pomôcok.(február 2014/marec 2015). 

1.2  Implementácia inovovaných vzdelávacích prostriedkov do vyučovania.(júl 2014/jún 2015) 

1.3  Školenie pedagogických zamestnancov pre potrebu vedomostnej spoločnosti.(február 2014/júl 

2015). 

Prínos projektu pre školu a jej zamestnancov 

Projekt „Učiť moderne, inovatívne, kreatívne znamená otvárať bránu do sveta práce“ sa realizoval 

na Gymnáziu Janka Kráľa od februára 2014 do júla 2015, pričom jeho cieľom 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 jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, chémia, 

biológia, matematika, fyzika, dejepis, občianska náuka. 
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Hlavné aktivity projektu: 

1.1Inovovanie vzdelávania, zriadenie chemicko-biologického laboratória a modernizácia 

pomôcok.(február 2014/marec 2015). 

1.2 Implementácia inovovaných vzdelávacích prostriedkov do vyučovania.(júl 2014/jún 2015) 

2.1 Školenie pedagogických zamestnancov pre potrebu vedomostnej spoločnosti.(február 2014/júl 

2015). 

Súčasťou projektu bola aj Otvorená hodina chémie  

Mgr. J. Kováčová, vyučujúca biológie a chémie, najskôr informovala o materiálnom a technickom 

vybavení laboratória a vyjadrila nielen za seba, ale aj za študentov veľkú radosť a spokojnosť s jeho 

vytvorením, ktoré bude prínosom nielen na hodinách chémie či biológie, ale iste pomôže študentom 

vytvoriť si bližší vzťah k týmto predmetom. 

Hlavnými aktérmi boli študenti osemročného gymnázia z triedy III.D, ktorí mali pripravené 

pracovné listy, úlohy a všetky potrebné pomôcky na realizáciu chemických pokusov. Hoci neboli vo 

svojej koži, pretože nie na každej hodine sú prítomní toľkí zvedavci, svoje pokusy predviedli s istotou 

a skvelo zvládli aj odpovede na otázky ich vyučujúcej. Naši terciáni jednoducho dokázali, že sa vo 

svete chémie nestratia. 

 

Digiškola 

V rámci projektu Digiškola sme získali 1 interaktívnu tabuľu s notebookom pre učiteľa, ktorý 

využíva softwér Aktiv Inspire najmä na hodinách cudzích jazykov a v prírodovedných predmetoch 

s využitím výukového programu Planéta vedomostí. Týmto sa výuka stáva modernejšia, pre žiakov 

zaujímavejšia, zvyšuje sa aktivita žiakov pri osvojovaní vedomostí. 

 

Celoslovenská informatická súťaž iBobor  

Každoročne počas Týždňa vedy a techniky sa naši študenti zapájajú do celoslovenskej súťaži iBobor 

v informatike 

Cieľom súťaže je podporiť u žiakov záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT). Súťaž 

sa snaží iniciovať v žiakoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom 

používaní moderných technológií pri učení sa.  

O súťaž je na škole z roka na rok väčší záujem, ale čo nás teší najviac, je okrem kvantitatívneho 

nárastu zapojených žiakov aj rastúca kvalita ich vedomostí a  zlepšujúce sa výsledky.  

 

Európsky týždeň športu  „Be Activ“ 

Európsky týždeň športu, ktorý je novou iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a 

pohybovej aktivity v celej Európe, bol veľkou príležitosťou ukázať naše talenty, športového ducha, 

zanietenosť. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, po dohode so Slovenským 

olympijským výborom, vyzvalo k pohybu všetkých Slovákov, bez ohľadu na vek, zázemie či 

športovú úroveň. Podujatia na národnej, regionálnej a miestnej úrovni sa konajú až do konca 

septembra. 

 

 

Týždeň vedy a techniky 

V novembri sa pravidelne uskutočňuje Týždeň vedy a techniky na Slovensku, ktorého organizátorom 

je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Sprievodné podujatie je Celoštátna súťažná 
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prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro, ktorej 

vyhlasovateľom a organizátorom je  organizácia Mladí vedci Slovenska, na ktorom sa zúčastňujú 

naši žiaci. 

 

„Vieme, že...“ - slovensko-holandský projekt, ktorý bol realizovaný v spolupráci s KR PZ, 

prebiehal na hodinách etickej  a náboženskej výchovy.   

Cieľom projektu -zvýšiť úroveň 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 CPPPaP, následne potom 

realizovali zážitkové sedenia v skupinách. 

 

„Kým nie je príliš neskoro“ – cieľom projektu je zistiť postoj študentov k rôznym typom drog, 

zdôrazniť nebezpečenstvo ich užívania a rozvíjať odborné vedomosti o nich –  projekt prebiehal 

najmä v rámci Týždňa boja proti drogám. Študenti sa zapojili do akcie Športom proti drogám, 

uskutočnili sme besedy s lekárom, inštalovali sme nástenné noviny v triedach s protidrogovou 

tematikou. 

 

„Škola podporujúca zdravie“ – cieľom projektu je, 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 útvarov, počas 

cvičení v prírode, atď. 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 pedagógov, ktorí sa podieľajú na formovaní triednych vzťahov – 

zdravotná výchova, ekologická výchova, Ekoplagát, Vianočná ikebana, Veľkonočné aranžovanie. 

 

„Škola bez alkoholu, cigariet a iných drog“- cieľom projektu je formou rôznych aktivít 

poukázať na nebezpečenstvo fajčenia a užívania alkoholu, zároveň poukázať na výhody zdravého 

životného štýlu. Projekt prebiehal po celý rok na vyučovacích hodinách, na mimoškolských 

aktivitách, exkurziách, výletoch atď. Študenti si pripravili pásmo do školského rozhlasu, zhotovili 

tematické nástenky, 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 besedu, na ktorej dostali žiaci informačnú brožúru a hygienické 

balíčky. 
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Školské projekty 

 

Projekt „ Brána jazykov otvorená“ 

Štvrtý  ročník tejto úspešnej a veľmi inšpiratívnej jazykovej súťaže sa konal pri príležitosti 

Európskeho dňa jazykov. Priestory novej telocvične privítali 26. 9. 2017 žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ 

nášho okresu, osobitne nás v tomto roku potešila účasť nováčika v súťaži, žiakov ZŠ z Tlmáč. 

Už pri vstupe do telocvične si každý musel všimnúť ten jazykový babylon. Oči nevedeli, či 

sa najskôr dívať na netradičné medzinárodné recepty, na projekciu fotiek z minulých ročníkov alebo 

na lákavé ceny od sponzorov. Pohľady účastníkov boli najviac zamerané na stoly s úlohami, no 

predovšetkým na výsledkovú tabuľu. Veď kto by nechcel byť prvý? Žiaci riešili úlohy formulované 

hravou formou (priraďovanie, vyfarbovanie, riešenia krížovky, špirálovitého textu, znakov), ale tieto 

preverili nielen ich jazykové zručnosti, ale aj postreh a rýchlosť, jazykový odhad a tímovú spoluprácu 

v skupine. Mohli si pomáhať slovníkmi, Wheel-kolieskami, mapami, obrázkami, kockami. Súťažné 

družstvá prechádzali všetkými 26 stanovišťami. Výsledné hodnotenie bolo určené aj odrátaním 10 

najhorších čiastkových hodnotení. Najlepšie výsledky teda získali družstvá s najvyššími čiastkovými 

umiestneniami. Bolo zaujímavé sledovať súťaživosť žiakov, zmysel pre tímovú prácu, veď stres bol 

v tejto súťaži iba pozitívnym faktorom. Pedagógovia, ktorí sprevádzali svojich žiakov na túto akciu, 

mali skvelú príležitosť na neformálnu výmenu skúseností. 

Výsledková tabuľa sa postupne plnila. Každé družstvo malo vyriešiť 23 úloh, ktoré boli bodované, 

pričom sa sledoval aj čas. Nastáva postupné sčítavanie bodov a vytváranie poradia. A tu sú víťazi: 

 1. miesto obsadilo družstvo Squirrels zo ZŠ Tlmače, v zložení K. Švaralová, E. Fábryová, M. 

Lehocký 

 2. miesto si podelili 2 základné školy: ZŠ Sľažany, družstvo Unicorn (V. Pajerová, M. Ďurica a P. 

Šimon) a družstvo 1 zo ZŠ Volkovce (Š. Kozolka, I. Hoksová, E. Švecová) 

 3. miesto vybojovali žiaci zo ZŠ Mojmírova, družstvo A-Squad (N. Hamarová, M. Vasilová, M. 

Čulík) a žiaci ZŠ Sv. Don Bosca, družstvo Cornflakes (T. Frajka, P. Orbán, K. Jakabová) 

 

Hlavný organizačný tím tvorili Mgr. Alena Rakovská, Mgr. Svetlana Jančová a Mgr. Viera 

Mihalková, k realizácii tohto podujatia ale prispeli takmer všetci pedagógovia gymnázia. Naši žiaci 

z I.A, IV.B a VI.D triedy pracovali na stanovištiach, zapisovali priebežné výsledky, boli veľmi 

aktívnou súčasťou celého podujatia. Bez spolupráce učiteľov, žiakov a vedenia školy by sa nám 

takéto stretnutie nepodarilo realizovať. 

Aj napriek tomu, že príprava a realizácia tohto ročníka Brány jazykov si vyžiadali veľa nápadov, 

voľného času a energie, výsledok a splnenie očakávaní je vždy potešujúci. 

Vedenie školy vyjadruje poďakovanie všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa podieľali na príprave 

a realizácii tejto súťaže. 

Škola trochu inak – Týždeň vedy a techniky 

Tento školský roka sa tradičné aktivity Škola trochu inak niesli v duchu hesla „ Poznaj minulosť, 

vzdelávaj sa v prítomnosti pre budúcnosť“.. 

Aktivity a prednášky: 

 Mgr. Lucia Sotáková, PhD., vedecká pracovníčka Múzea SNP v Banskej Bystrici, si pre žiakov 

pripravila zaujímavú prednášku o holokauste na Slovensku. 
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 Pansophia  - prednáška  Nesmrteľné stavby sveta o stavbách fascinujúcich ľudstvo od 

nepamäti. 

 Exkurzia Arborétum Mlyňany 

 Spolupráca s Katedrou botaniky a genetiky UKF Nitra – prednášky doktorandov 

 Rovesnícke vzdelávanie v rámci projektu EletroOdpad- Dopad 

 Certifikácia  a propagácia environmentálneho programu Zelená školy 

 Finančná gramotnosť – finančná hra – okresný riaditeľ OVB Miloš Kováč 

 Prednáška kozmetickej firmy Oriflame 

 Katedra geografie a regionálneho rozvoja  prednáška o Kilimandžáre – PaedDr. RNDr. J. 

Veselovský, PhD. 

 História vzniku EÚ – beseda s poslancom Národnej rady Mgr. M. Kéry 

 Prednáška o aviatike- absolvent gymnázia a profesionálny letec Ing. M. Polák  

Environmentálny program Zelená škola 

Získaná vlajka a  medzinárodný certifikát Zelenej školy za certifikačné obdobie 2015-2017  v téme 

Odpad nás potešil, ale zároveň naštartoval do ďalších aktivít v novom certifikačnom období 2017-

2019 v téme Zeleň a ochrana prírody. Stále je čo naprávať a meniť v myslení a konaní a tak 

pokračujeme.  

Tým však nechceme povedať, že téma, za ktorú sme získali certifikát a vlajku Zelenej školy: ODPAD 

je mimo diania. V tomto školskom roku bola škola zapojená do projektu ElekroOdpad-Dopad, 

pokračovali sme  v záchrane ďalších stromov zberom druhotnej suroviny – papiera, znižovaním  

množstva komunálneho odpadu, ako aj plastov, organizovaním rovesníckeho  vzdelávania, pri 

súťažiach  súťaže v aranžovaní bol využitý  odpad na kreatívne nápady našich žiakov. 

Po uskutočnení auditu v téme Zeleň a ochrana prírody, pustili sme sa do tvorby Environmentálneho 

akčného plánu, ktorý bol po niekoľkých pripomienkovaniach v mesiaci jún 2018 schválený Mgr. 

Lepeškovou zo Živice. 

Aktivity  

Zoologická záhrada Zlín 

Zoologická záhrada umožňuje spoznanie života zvierat v simulovaných prírodných podmienkach,  

členením bioparku  na jednotlivé kontinenty s typickými živočíchmi vo voľnej prírode. Počas 

prehliadky sme mohli sledovať etológiu a ekologické aspekty  tak suchozemských , ako aj vodných  

živočíchov. Prostredie živočíchov dotvárali vkusne vytvorené ázijské záhrady, ale aj ukážky 

chudobných afrických oblasti. 

 

Zubria obora  

Žiaci sa počas roka zoznámili aj so Zubrou oborou v areáli obci Žikava – Lovce. Ide o jedinečný 

chránený areál odchovu Zubra hrivnatého, zároveň Lesnícky náučný chodník Zubria zvernica na   10 

paneloch oboznámi návštevníkov s históriou chovu zubra v Topoľčiankach, s ako aj so živočíchmi 

a rastlinami, ktoré sa vyskytujú v Zubrej zvernici a v jej bezprostrednom okolí. 

 

Zelená škola – rovesnícke vzdelávanie 

Environmentálna výchova – prierezová téma, nie vždy dobré pochopená, čo si uvedomuje aj program 

Zelená škola. Vždy je potrebné začať odznova,  pretože každý rok prichádzajú noví žiaci. V rámci 

rovesníckeho vzdelávania členky kolégia a koordinátor Zelenej školy žiakom prvých ročníkov 
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priblížili úlohu programu -  dosiahnuť to,  že žiaci  začnú nové zvyky prenášať aj domov a meniť tak 

aj svoje rodiny. Prostredníctvom prezentácie a besedy žiakom bola priblížená činnosť programu 

Zelená škola v minulom certifikačnom období, voľba a cieľ vybranej  témy na nové certifikačné 

obdobie Zeleň a ochrana prírody. Žiaci boli vyzvaní na spoluprácu a zapojenie sa do činnosti 

programu Zelenej školy , udržanie medzinárodného certifikátu a vlajky. Veríme, že k nám pribudnú 

noví ľudia so zanietením pri riešení environmentálnej výchovy. 

 

Arborétum Mlyňany 

chránený študijný objekt SAV dáva žiakom možnosť zoznámiť sa vedeckou prácou prospievajúcou 

k zachovaniu druhov drevín z rôznych kontinentov a na ploche niekoľkých hektárov spoznať 

jednotlivé biotopy, ich špecifiká, ako aj adaptabilitu na naše klimatické a geografické pomery. 

V tomto školskom roku odbornej prednášky spojenej s prehliadkou parku sa zúčastnili žiaci I.B 

s učiteľkou Ľ. Minárovou 

 

Jarné upratovanie a výsadba novej zelene  

Príroda má schopnosť samo obnovovania, ale niektoré procesy by bez priloženia ruky človeka trvali 

pridlho. Prebúdzanie do nového vegetačného obdobia je  sprevádzané  odstraňovaním pozostatkov 

jesene a zimy – vyhrabávanie lístia , odstraňovanie odpadkov, vysádzanie nových kvetov. Do tejto 

aktivity sa zapojili v jarných mesiacoch žiaci a zamestnanci školy. 

 

Deň Zeme 

22.apríl zapísaný v kalendári ako Deň Zeme sme si okrem besied na jednotlivých predmetoch 

a triednických hodinách pripomenuli aj inštaláciou ekoplagátov vytvorených zástupcami 

jednotlivých tried na chodbách školy. Žiaci svojím výtvarným spracovaním ekologických problémov 

na Zemi pootvorili dvierka na zamyslenie sa nad naším konaním voči prírode, ako aj možnosťami 

riešenia problémov. 

 

Topoľčianky – park 

Žiaci prvých a druhých ročníkov sa oboznámili s drevinami Topoľčianskeho parku a skleníkom, 

v ktorom dopestúvajú nové výsadbové dreviny. Zamestnanci Štátnych lesov v rámci výchovnej 

činnosti žiakov v zriadenom školiacom  stredisku. Žiakov oboznamujú nielen s významom parku, 

ale drevín ako takých v živote človeka a života na Zemi. Po odbornej prednáške žiaci sú zapájaní do 

riešenia problémových úloh, ktoré ich nabádajú k zamysleniu sa nad prírodou a jej ochranou, ako aj 

poznávaním chránených území Slovenska.   

 

„ Športové turnaje“ – na škole sa organizoval 43. ročník volejbalového turnaja ku 

Dňu študentstva, 6.ročník novoročného basketbalového turnaja chlapcov, 19. ročník vianočnej 

výškarskej latky. 

 

Krátkodobé projekty 

 

AISEC  Educate Slovakia – workshopy s anglickými lektormi -  projekt je zameraný na zlepšenie 

medzikultúrneho porozumenia, rozvoj globálneho zmýšľania, podporu líderských schopností 
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prostredníctvom neformálneho vzdelávacieho programu. Žiaci komunikujú v anglickom jazyku 

a spoznávajú rôzne kultúry sveta. 

15.1. – 19.1.2018 - Interaktívne prednášky s o zahraničnými lektormi pre všetky ročníky 

 

Škola priateľská k deťom – projekt v spolupráci s UNICEF 

Počas celého školského roka škola plnila podmienky na UNICEF na získanie certifikátu. 

Aktivity sú uvedené na stránke školy http://www.gjkzm.sk/skolske-aktivity/projekty/skola-

priatelska-k-detom-2017-2018/informacie 

Koncom augusta škola získala certifikát za šk. rok 2017/2018 – umiestnený na stránke školy vpravo. 

 

Prevencia kriminality – Bezpečná škola 

V spolupráci s Ministerstvom vnútra škola v priebehu roku 2018 realizuje aktivity smerujúce 

k vytváraniu pozitívnej klímy na škole, rovesnícke vzdelávanie formou vzdelávania PEER 

aktivistov, ich pôsobenie v škole medzi rovesníkmi a spolupodieľanie sa na riešení bezpečnosti 

priestorov našej školy. Problematiku prevencie a znižovanie miery a závažnosti kriminality 

zapracujeme aj do Školského vzdelávacieho programu a tým zabezpečíme zvyšovanie trestno-

právneho povedomia našich žiakov. Snažíme sa  skvalitniť  pocitu bezpečnosti žiakov v priestoroch 

školy. 

Projekt prebieha od marca do decembra 2018 

http://www.gjkzm.sk/dokumenty/prevencia-kriminality-bezpecna-skola.pdf 

 

Projekt je zameraný na elimináciu sociálne patologických javov. Svojou výchovnou zložkou má 

poslúžiť na rovesnícke vzdelávanie, sebareflexiu a zodpovednosť najmä k sebe samému a 

zodpovednosť za majetok školy. Vybudovaním kamerového systému a chceme znižovať mieru a 

závažnosť kriminality školských priestoroch (areál, budova). Cieľom školy je uplatňovanie 

preventívnych opatrení na eliminovanie alebo minimalizovanie rizika ohrozenia protispoločenskými 

deliktmi, prostredníctvom nácviku bezpečnostného správania sa a adekvátneho reagovania v 

situáciách ohrozenia. Cieľovou skupinou sú žiaci nášho gymnázia (230), Obchodnej akadémie (230) 

a žiaci miestnych základných škôl (750).  

Hlavným cieľom nášho projektu je rovesnícke vzdelávanie formou vzdelávania PEER aktivistov, ich 

pôsobenie v škole medzi rovesníkmi a spolupodieľanie sa na riešení bezpečnosti priestorov našej 

školy. Problematiku prevencie a znižovanie miery a závažnosti kriminality zapracujeme aj do 

Školského vzdelávacieho programu a tým zabezpečíme zvyšovanie trestno-právneho povedomia 

našich žiakov. Budeme sa podieľať na skvalitnení pocitu bezpečnosti žiakov v priestoroch školy. 

Čiastkové ciele:  

C1 vyškolenie Peer aktivistov - tímlídrov a ich pôsobenie v rovesníckych kolektívoch 

 C2 Vybudovanie vonkajšieho kamerového systému v škole – prevencia voči krádeži, šikanovaniu a 

páchaniu trestnej činnosti (znehodnocovanie školského majetku, grafity...)  

C3 Zvýšenie bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy – zamedzenie krádeží  

C4 Zvýšenie ochrany školského majetku i majetku žiakov 

 

EletroOdpad-Dopad  

Organizátori projektu: Živica – CEEV, spoločnosť SEWA,a.s. 
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Na dosiahnutie cieľa projektu sme realizovali tieto aktivity:  

 účasť na kurzoch  

 rovesnícke vzdelávanie   

 zber elektroodpadu   

Plnenie dištančných úloh 

1. dištančná úloha:  

V rámci Týždňa vedy a techniky sme zrealizovali rovesnícke vzdelávanie pre študentov III.A a III.B 

triedy GJK, kde sme využili rôzne aktivity na motiváciu zvýšiť záujem o problematiku elektroodpadu 

1. našej škole bol dodaný kontajner na elektroodpad od spoločnosti SEWA,a.s. 2. do každej triedy 

bol umiestnený leták o elektrospotrebičoch, ktoré patria alebo nepatria do kontajnera a v každej triede 

pracoval tím, ktorí viedol evidenciu o zbere. 

 Realizácia úlohy – „ Elektroodpad v okolí ZM“ – zmapovali sme zberné dvory elektroodpadu a 

predajne, kde zbierajú nepotrebné elektrospotrebiče, pričom sme všetky informácie zverejnili na 

školskom infopanely  

 

2. dištančná úloha.  

Tvorba a vyhodnotenie dotazníka s témou „Elektroodpad v domácnosti“ – cieľom bolo zistiť, koľko 

elektroodpadu sa nahromadí v domácnosti za rok, aký je proces jeho likvidácie, prečo sa nakupujú 

stále nové elektrospotrebiče 

 

Realizácia Akčných dní na GJK (23.4.2018 – 27.4.2018)  

1. tvorba infopanela „Akčné dni na GJK“.  

2. rovesnícke vzdelávanie pre študentov II.B triedy GJK a pre žiakov 6.A triedy ZŠ Pribinova  

3. tvorba letáku „ Desatoro o šetrení energie v dome“  

4. ekoplagát so zameraním na globálne a lokálne problémy s elektroodpadom a odpadom – tím 

zložených z piatich žiakov každej triedy tvoril plagát; práce sú vystavené v priestoroch školy 

5. „Vývoj osvetlenia“ – prednáška Mgr. Petra Černa spojená s diskusiou pre študentov II.A triedy 

6.vyhodnotenie zberu drobného elektrodpadu – spolu sme vyzbierali 350 kg rôznych 

elektrospotrebičov 

 

Projekt Záložka spája školy 

Organizátori projektu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská pedagogická 

knižnica. 

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila 6. ročník celoslovenského projektu pre 

stredné školy: Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu. 

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania 

prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou na vyhlásenú 

tému Literárne osobnosti môjho regiónu. 

Realizácia projektových aktivít: na základe prihlášky nám bola pridelená ako partnerská škola 

Gymnázium na Alejovej ulici v Košiciach. Počas niekoľkých týždňov pracovali žiaci I.A a I.B triedy 

na hodiných umenia a kultúry, ale aj vo svojom voľnom čase na tvorbe záložiek, ktoré prezentujú 

takmer 50 kultúrnych osobností nášho regiónu. Zoznam osobností žiaci dostali a sami si vybrali, 
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koho predstavia svojim košickým priateľom. Museli si naštudovať dostupné informácie, niektorí 

čerpali aj z osobných rozhovorov s významnými ľuďmi. Bolo veľmi zaujímavé pozorovať zručnosť 

a nápaditosť žiakov v takejto umeleckej aktivite. Hotové záložky sú krásne, inšpiratívne, vedú 

čitateľa k tomu, aby siahol po knihe, ktorú autor napísal. Nakoniec sme záložky zabalili a poslali 

žiakom a pedagógom našej partnerskej školy. Teraz budeme čakať na ich práce, aby sme sa dozvedeli 

o literárnych osobnostiach košického regiónu. 

Sprievodné akcie projektu: žiaci navštívili Park Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, pozreli si bustu 

tohto štúrovského autora a cintorín v Zlatých Moravciach, kde pri pomníku J. Kráľa vzdali úctu 

básnikovi, po ktorom je pomenované aj naše gymnázium. 

 

Podané projekty v školskom roku 2017/2018 

 Projekt s nadáciou Tesco My pomáhame, vy hlasujete 

 MŠVVaŠ - Enviroprojekt 2018 

 Nadácia Ekopolis –Nadácie Ľudia pre stromy - predný vchod do školy – postup do 2. kola 

 Nadácia Ekopolis – Biodiverzita do škôl 

§2. ods. 1  k 
 

 Výsledky inšpekčnej činnosti na GJK 

 

V školskom roku 2017/2018 bola vykonaná na našom gymnáziu jedna  školská inšpekcia. 

V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 4161/2017-2018 zo dňa 02.05.2018 inšpekciu 

vykonala PaedDr. Iveta Schoberová, školská inšpektorka – ŠIC Nitra dňa 14.05. a 17. 05. 2018 

Predmetom školskej inšpekcie: Kontrola zabezpečenia, priebehu a výsledkov prijímacieho konania 

na gymnáziu. 

Závery ŠIC –  Zabezpečenie a priebeh prijímacieho konania a vyhodnotenie jeho výsledkov boli 

v súlade s právnymi predpismi. 

 

§2. ods. 1  l 

 
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 
Budova školy bola postavená v rokoch 1922-1924, projektovaná pre potreby gymnázia, má prízemie 

a dve podlažia. Budova školy a celý areál je majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

V budove školy sa nachádza: 

 14 klasických tried, z toho 11 štandardnej veľkosti a 3 menšie triedy 

 10 špecializovaných učební: 2 učebne fyziky 

                                                    učebňa cudzích jazykov 

                                                    učebňa biológie 

                                                    učebňa chémie 

                                                    učebňa kontinuálneho vzdelávania 

                                                    2 učebne informatiky 

                                                    2 multifunkčné učebne vybavené počítačmi  

                                                    2 učebne na delené hodiny 

 nová telocvičňa postavená v roku 2010 je samostatnou budovou, je prepojená s budovou 

školy chodbou 
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- spĺňa parametre pre celoštátne turnaje  

- má ihriská: volejbalové, basketbalové (pohyblivé koše), futbalové, hádzanárske 

- v budove telocvične je posilňovňa  

- svetelná tabuľa na skóre 

- hľadisko na balkóne s kapacitou 60 miest 

- 2 šatne pre mužov (cca 30 osôb) vybavené sprchami a WC 

- 2 šatne pre ženy (cca 30 osôb) vybavené sprchami a WC 

- 3 kabinety pre pedagógov 

 stará telocvičňa so štandardným vybavením 

 žiacka knižnica 

 učiteľská knižnica 

 aula s výbornou akustikou 

 sklad učebníc 

 registratúrne stredisko 

 zborovňa, 9 kabinetov pre vyučujúcich 

 pracovňa výchovnej poradkyne 

 riaditeľňa, sekretariát, pracovňa zástupkyne, pracovňa administratívnych pracovníčok 

 školská kuchyňa so školskou jedálňou je samostatná budova, nachádza sa v nej pracovňa 

vedúcej školskej kuchyne, sklad pre potraviny, skladové priestory pre odpad 

 14 hygienických zariadení a jedno respírium pre potreby žiakov a pedagógov 

 vrátnica 

 pracovňa a dielňa školníka 

 kotolňa 

 súčasťou budovy školy je bytovka s tromi bytmi pre zamestnancov školy 

 

Vonkajší areál školy tvoria: 

 obnovené parkovisko 

 trávnatá plocha s kvetinovými záhonmi, kríkmi a ihličnatými a listnatými stromami 

 

Vnútorná vybavenosť školy: 

 

Triedy sú vybavené klasickým školským nábytkom, vo všetkých triedach boli v roku 2012  a v roku 

2014 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 20 

žiakov. 

Špeciálna učebňa na vyučovanie cudzích jazykov je vybavená PC, PC - projektorom, 4 notebookmi, 

interaktívnou tabuľou, 20 kusmi slúchadiel s mikrofónom, ovládacím panelom. 

Odborná učebňa fyziky je moderne vybavená – sú tu nové lavice, nové stoličky, PC, interaktívna 

tabuľa, pevne zabudovaný PC projektor. 

Učebňa biológie je vybavená potrebným nábytkom, notebookom, PC projektorom, modelmi, 

obrazmi, akrylátovými položkami. 

V rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú sme zriadili chemické laboratórium 

s interaktívnym dataprojektorom, 8 notebookmi a pracovnými stolmi pre 16 študentov. 

V učiteľskej aj v žiackej knižnici majú správcovia k dispozícii 2 notebooky, ktoré súžia aj pre 

žurnalistický krúžok.  
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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 internet, 3 skenery, 3 tlačiarne, interaktívna tabuľa, 4 - PC projektory, 2 webové kamery, 2 

reproduktory, slúchadlá s mikrofónom. Rodičovské združenia v r. 2018 finančne podporilo 

zakúpenie 8 počítačov pre potreby výuky informatiky.  

V multifunkčnej učebni na druhom poschodí sa nachádza 8 počítačov, 3 notebooky, PC 

projektor, biela tabuľa, v multifunkčnej učebni na prvom poschodí je interaktívna tabuľa, tieto 

učebne sa využívajú na neinformatické predmety. Trieda II.A je vybavená interaktívnou tabuľou. 

Učebňa kontinuálneho vzdelávania je vybavená 21 notebookmi, ktoré v tomto školskom roku 

budeme môcť využívať na neinformatické predmety. 

Učitelia majú k dispozícii v zborovni školy 2 PC s pripojením na internet, tlačiareň, kopírku 

a skener. Vo všetkých  triedach sme inštalovali závesné dataprojektory. Všetci pedagogickí 

zamestnanci majú na prácu svoj notebook. 

Stav učebnicového fondu: Učebnice pre všetky ročníky 4-ročného gymnázia i pre 8-ročné 

gymnázium (VII. ročník) sú žiakom poskytnuté školou cez Edičný portál.  

Učebnice pre cudzie jazyky vyučujúce objednávajú samostatne. Učebnice pre 1. a 2. ročník 

anglického jazyka bol zakúpené z príspevku MŠ . Žiaci si učebnice z nemeckého, francúzskeho 

a ruského jazyka hradili z vlastných zdrojov.  

Aula s pódiom má kapacitu 250 miest na sedenie, je vybavená kvalitným klavírom – krídlom, 

stoličky sú tapacírované, aula slúži na koncerty, stužkové slávnosti (k dispozícii je 22 stolov), 

divadelné predstavenia, slávnostné akadémie, na inovačné zážitkové vyučovanie. 

Nová telocvičňa má žinenky, sektor na skok do výšky, kone, volejbalové  stojany a siete, 

lavičky, rebriny, lopty a iné štandardné náradie. 

Posilňovňa je vybavená stacionárnym bicyklom, fit loptami, činkami.  

Školská kuchyňa má štandardné vybavenie a umožňuje variť denne 400 obedov. Do školskej  

jedálni bolo v auguste 2018 zakúpených 20 nových stolov, 120 stoličiek, pult na zeleninové a ovocné 

šaláty, 3 stoly do kuchyne a nádoba na zabezpečenie pitného režimu. 

Na chodbách je položená dlažba a v triedach parkety. Okná a vchodové dvere sú dubové, vymenené 

na celej budove školy v roku 2008, prestížou sú prírodné materiály. 

Chodby a spoločné priestory sú vybavené panelmi a nástenkami, na ktorých vedenie školy, 

predmetové komisie, výchovný poradca, koordinátori sprostredkúvajú informácie žiakom. 

Vo všetkých priestoroch školy funguje školský rozhlas a Wifi. 

Materiálno-technické vybavenie školy neustále dopĺňame, rozširujeme, modernizujeme 

v závislosti od finančných prostriedkov, ktorými disponujeme. 

V rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú škola získala: 

 Vybavenie školských učební – nové biologicko-chemické laboratórium, laboratórne sklo, 

chemikálie, didaktické pomôcky pre predmety biológia, matematika, fyzika, dejepis, 

geografia, slovenský jazyk a literatúra, anglický, nemecký a ruský jazyk, občianska náuka 

v sume 77 368,53 €, 

 Vybavenie IKT technikou – 33 žiackych notebookov, 10 tabletov, 2 interaktívne 

dataprojektory, interaktívne pero, fotoaparát, DVD prehrávač, CD prehrávače, vizualizér, 3 

TV, 2 keramické tabule, 

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

Zdroje:  
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 vlastné finančné prostriedky 

 prostriedky získané z projektov, do ktorých je škola zapojená 

 zo sponzorských darov 

   

 §2. ods. 1  m                                                    

 
                                                    

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

                                                    

V roku 2017 boli v Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach pridelené finančné prostriedky 

vo výške 454 169,- €, z toho na  mzdové prostriedky vo výške    300 574, -  €, odvody 102 912,- €, 

prevádzka 41 139,-€, bežné transfery 9334,- €. 

 

Čerpanie výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie k 31.12.2017  / v € / 

Kategória/položka Schválený Upravený Schválený Upravený 

rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet 

2017 2017 2017 2017 

   školská školská 

  jedáleň jedáleň 

    

600- BEŽNÉ VÝDAVKY  

416 903 454 169 29 826,65 29 826 ,65 
610- Mzdy, platy, 
služobné 

  

  
Príjmy a ostatné 
vyrovnania 

265 582 300 574 18 580,90 18  580,90 
620 – Poistné 
a príspevok     
zamestnancov do 
poisťovní 93 321 102 912 5200 6143,00 
      

630- Tovary a služby 

    

    

58 000 41 349 6045,75 5039,65 
640- Bežný transfer     

0,00 9334 0,00 63,10 

    
      
Spolu rok 2017 

416 903 454 169 29 826,65 29 826,65 

 

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

vo výške 300 574,- € a čerpanie bolo  vo výške 300 574,- €. 
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620 – poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní: 

 

          Pridelené boli vo výške 102 912,- € a čerpanie  výdavkov na odvody  bolo v nadväznosti na 

mzdové prostriedky vo výške 102 912,- €,  

 

 

Kategória/položka Schválený 
rozpočet € 

Upravený 
rozpočet  € 

Čerpanie  
rozpočtu  € 

% čerpania 
 

620 -  spolu 93 321,00 102 912,00 102 912,00 100 % 
                                                  
621- všeobecná zdravotná 

 
 
25 000,00 28 207,43 28 207,43 

 

622 – spoločná zdravotná 0  0   0    

623 – ostatné zdravotné 2321,00 3177,38   3177,38  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
625001 – nemocenské      

 
4000,00 

 
4399,52 

 
4399,52 

 

625002 - starobné 34 000,00 37000,00 37 000,00  

625003 - úrazové 3000,00 2532,91 2532,91  
625004 - invalidné 8000,00 9443,01 9443,41  
625005 – v 
nezamestnanosti 

2000,00 3141,76 3141,76  

625007 – do rezervného 
fondu  

15 000,00 15 009,99 15 009,99  

 

630 – tovary a služby: 

  

631 – cestovné výdavky – boli čerpané vo výške 1242,24- € na tuzemské cesty. 

 

Kategória/položka Schválený 
rozpočet  € 

Upravený  
rozpočet  € 

Čerpanie 
rozpočtu  € 

% čerpania 
rozpočtu 

631 – cestovné náhrady 500 1242,24 1242,24 100 % 

 

632 – energie, voda a komunikácie  boli čerpané vo výške 17 563,13,- €,  na vodné a stočné  vo 

výške 3186,85 €, poštové služby a telekomunikácie vo výške 2294,88,-€. 

 

Kategória/položka Schválený 
rozpočet  € 

Upravený 
rozpočet  € 

Čerpanie 
rozpočtu  € 

% čerpania 
rozpočtu 

632 – energie, voda 41 000,00 23 044,86 23 044,86 100% 

632001 35 000,00 17 563,13 17 563,13  
632002 4000,00 3186,85 3186,85  
632003 2000,00 478,15 478,15  

632005 0,00 0,00 1816,73  
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Kategória/položka Schválený 
rozpočet  € 

Upravený 
rozpočet  € 

Čerpanie  
rozpočtu  € 

% čerpania 
rozpočtu 

633 – materiál 1500,00 125,11 125,00 100 % 
633006 1500 125,11 125,11  

 

634 – dopravné  

Čerpanie bolo vo výške 794,89,- € a to na pohonné hmoty vo výške 457,98,- €, servis a opravy 9,90,- 

€, poistenie vozidiel vo výške 313,51,- €,  karty a známky vo výške 13,50,- €.  

 

 

Kategória/položka Schválený Upravený Čerpanie  % čerpania 
rozpočet  € rozpočet  € rozpočtu 

634 - dopravné 500,00 794,89 794,89 100,00% 

634001 500,00 457,98 457,98  
634002 0,00 9,90 9,90 

634003 0,00 313,51 313,51  
634005 0,00 13,50 13,50  
634006 0,00 0,00 0,00  

 

 

635 – rutinná a štandardná  údržba: 

Čerpanie bolo vo výške 3086,00,- €  

 

Kategória/položka Schválený Upravený Čerpanie % čerpania 
rozpočet  € rozpočet  € rozpočtu 

635 - údržba 3000,00 3124,63 3086,42 98,78% 

635001 0,00 700,00 700,00  
635002 0,00 50,06 50,06  
635004 2000,00 1823,80 1785,59 

635006 1500,00 162,83 162,83  
635009 0,00 387,94 387,94  

 

636 – prevádzkovanie strojov, prístrojov  a zariadení  bolo vo výške 268,08€. 

637 – služby:  Čerpanie bolo vo výške 14 721,72,-€  

Kategória/položka Schválený Upravený Čerpanie 
rozpočtu  € 

% čerpania 
rozpočet  € rozpočet  € rozpočtu 

637 - služby 11 000,00 14 720,63 14 720,63 100,00% 
637001 0,00 223,20 223,20  
637002 0,00 0,00 0,00 
637003 0,00 74,30 74,30 
637004 2500,00 3964,99 3964,99  
637006 0,00 25,00 25,00  
637012 0,00 585,79 585,79  
637014 3500,00 3773,74 3773,74  
637016 2500,00 2358,89 2358,89  
637027 2500,00 3714,72 3714,72  
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640 – bežný transfer: 

Čerpanie vo výške 9333,96,- €  a to na odstupné vo výške 6880,00, odchodné vo výške 1971,00- €, 

na nemocenské dávky 482,96,- €. 

 

Kategória/položka  Schválený 
rozpočet  € 

Upravený 
rozpočet  € 

Čerpanie 
rozpočtu € 

% čerpania 
Rozpočtu 

642012 
642013 

0,00 
0,00 

6880,00 
1971,00 

6880,00 
1971,00 

100 % 
 

642014 0,00 0,00 0,00  
642015 0,00 482,96 482,96  

 

 

Čerpanie vlastných   príjmov  bolo  vo výške 14 000- €. 

 

Vlastné príjmy boli použité: 

 

1. Na energie 

2. Na úhradu odvodov do poisťovní  

3. Na interiérové vybavenie 

 

Vlastné príjmy školskej jedálne vo výške 7811,64,- €. Boli použité na úhradu odvodov a úhradu 

energií. 

 

V roku 2017 boli pridelené finančné prostriedky z Nitrianskeho samosprávneho kraja na: 

 oprava priestorov výrobnej časti  kuchyne vo výške 83 999,40,- €,   

 oprava havarijného stavu ležatej splaškovej kanalizácie a výmena lapača tukov v kuchyni 

vo výške 42 566,11,- € 

 oprava murovanej časti oplotenia vo výške 5996,74,- € 

 oprava a odvodnenie chodníkov a rigolov vo výške 5991,00,- € 

 odstránenie havarijného stavu v teplovodnom kanáli v objekte školy vo výške 5940,- € 

 oprava spevnených plôch oplotenia a výmena oceľových brán v areáli školy vo výške 

45 990,- € 

 oprava komunikácie v areáli školy vo výške 30 485,04 € 

Z Nitrianskeho samosprávneho kraja boli účelovo určené fin. prostriedky na energie vo výške 

8000,- €. 

 

Na poistné boli účelovo určené finančné prostriedky  vo výške 2136,56 €. 

 

Na projekt „Život je len jeden a riešení viacero“ boli poskytnuté finančné prostriedky z MV SR vo 

výške 1600,00 €. Spolufinancovanie projektu z Nitrianskeho samosprávneho kraja bolo vo výške 

450,00 €. 

 

Na vzdelávacie poukazy boli pridelené finančné prostriedky vo výške 12 657,- €. Príspevok na 

lyžiarsky kurz bol vo výške 7338,00 € a príspevok na učebnice bol poskytnutý vo výške 1620,00 €. 
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Príjmy -  finančné prostriedky získané od rodičov :  

 

Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa, SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce 

 

Hospodárenie s finančnými prostriedkami v školskom roku 2017/2018: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Zostatok v pokladni k 31.08.2018 547.10 

Zostatok na účte  k 31.08.2018 9 170.10 

Spolu finančné prostriedky k 31.08.2018 9 717.20 

 

 

Finančné prostriedky Plnenie rozpočtu            
v šk. r. 2017/2018        

(€) 

Zostatok na účte k 1.9.2017 8 375.45 

Zostatok v pokladni k 1.9.2017  354.28 

Zostatok fin. prostriedkov k 1.9.2017 celkom 8 729,73 

   

Príjmy   

Príjmy z 2% daní 4 732.30 

Príjmy z rodičovského príspevku  5 112.50 

Iné príjmy  1 700.16 

Príjmy spolu 11 544.96 

   

Výdaje   

Stužkové slávnosti  400.00 

Maturity 300.00 

Príspevky na aktivity Žiackej školskej rady 375.00 

Súťaže a cestovné pre žiakov 1 002.94 

Príspevok na prepravu žiakov na plavecký výcvik 420.00 

Príspevok na didaktické pomôcky a vybavenie školy  4 750.00 

Príspevok na podporu družby s českým Gymnáziom – 

výmenné pobyty 1 890.50 

Príspevok na hygienické potreby 638.02 

Iné výdavky 281.03 

Knižné odmeny na záver šk. roka 500.00 

Výdaje spolu 10 557.49 

   

Príjmy spolu 11 544,96 

Výdaje spolu 10 557,49 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami  v šk. roku 2017/18 1 087.47 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami  v šk. roku 2017/18  
CELKOM (zostatok na zač. roka + príjmy – výdaje) 9 717.20 
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§2. ods. 1 n 

 

 Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný     rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia 

 
1. Dominantná úloha v koncepčnom zámere je kvalita výchovno-vzdelávacieho 

procesu, kvalita rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov, motivácia žiakov na učenie, snaha 

zlepšiť si prospech, dôsledná príprava našich absolventov na vysokoškolské štúdium na 

akejkoľvek univerzite na Slovensku, ale aj v zahraničí.                                                  
 Cieľ bol splnený.  

 
2. Realizácia Školského vzdelávacieho programu a následne iŠkVP v osemročnej aj 

v štvorročnej forme štúdia, jeho dopĺňanie, zmeny, úpravy, zdokonaľovanie.                                       
Cieľ bol splnený. 

 
3. Ďalšou úlohou  v koncepčnom zámere je posilňovať výučbu cudzích, venovať im 

zvýšenú pozornosť, 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 jazyky, ktoré majú v našej škole 

dlhodobú tradíciu. Záujem sme podporovali rôznymi aktivitami – účasť na Jazykovom kvete, 

na Dni európskych jazykov, na Jazykovej štafete, v mimoškolskej záujmovej  činnosti, 

organizovaním exkurzií, návšteva divadelných predstavení v anglickom jazyku a pod. 

Realizujeme školský projekt jazykovú súťaž pre žiakov ZŠ Brána jazykov otvorená – úlohy 

pripravujú vyučujúce cudzích jazykov, hodnotiteľmi úloh sú naši žiaci. 

 
4. Ďalšou úlohou v koncepčnom zámere je posilňovať výuku prírodovedných 

predmetov, ako aj rozvíjanie kognitívnych, učebných, informačných a komunikačných 

kompetencií študentov s podporným využitím IKT. Chceme posilniť experimentálnu časť 

vyučovacích hodín a činnostné vyučovanie, keďže 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 2014, 

zavedenie delených hodín podľa iŠkVP Gymnázium 2015 (fyzika, chémia v 1. ročníku, 

matematika biológia v 2. ročníku) Zapojenie školy do národného projektu IT AKADÉMIA. 

 

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

dosiahli čo najlepšie výsledky v externej časti maturitnej skúšky, ale aj v oboch formách 

internej časti.                                                                                                                      
Cieľ – splnený čiastočne v internej časti, v externej časti čiastočne - výsledky priemerné. – 

v šk. roku 2017/2018 sme zo SLJ dosiahli pridanú hodnotu v kategórii v súlade 

s očakávaním. 
 
6. Zapojenie školy do medzinárodného environmentálneho projektu Zelená škola – 

rôznymi aktivitami posilňovať environmentálne povedomie mladých ľudí. Vstupný poplatok 

bol uhradený z aktivity – zber papiera – organizovaná PK biológia a ekológia. Pokračovanie 

v danom programe ďalšie dva školské roky s témou Zeleň  a ochrana prírody. 
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Cieľ bol  splnený – pokračovanie v aktivitách aj v druhom roku a vytvoriť podmienky pre 

získanie certifikátu Zelenej škola a vlajky – prevzatie certifikátu Zelená škola 5.10.2017. 

Zapojenie do projektu ElektroOdpad- Dopad. Na jeseň 2018 škola získala prostredníctvom 

Nadácie Ekopolis dva projekty zamerané na výsadbu zelene v areáli školy a skvalitnenie 

prostredia školského areálu. 
 

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 2017/2018 sme 

podali 3 projektov, 2 boli úspešne prijaté a budú realizované v roku 2017/2018. 

 

8. Sledovať výzvy na projekty, ktoré súvisia s modernizáciou budovy a rekonštrukčnými 

prácami (rekonštrukcia kotolne, strechy školy) 

Cieľ – začiatok  2015 – s výhľadom do 2022. 

 

9. Venovať pozornosť a podporovať  vzdelávanie učiteľov 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, zapojenie učiteľov do vzdelávania v projekt IT AKADÉMIA. 

 
10.  Zapájať žiakov do mimo-vyučovacích aktivít, do predmetových olympiád a rôznych 

súťaži, 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 okresných, krajských aj celoslovenských kolách. O krúžkovú činnosť na škole je tiež veľký 

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 

médiách, 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 ÚNSK, 

s metodickým oddelením OŠ MŠ a K UNSK a OÚ odboru školstva, ktorí našej škole vychádzajú 

v ústrety pri  realizovaní prijímacích skúšok, maturitných skúšok, pri organizovaní okresných kôl 

olympiády v cudzích jazykoch, krajských kôl geografickej olympiády základných a stredných škôl, 

krajskom kole volejbale chlapcov, vzdelávacích poukazoch, kultúrnych poukazoch. 

 Rada školy a rada rodičov ako poradné orgány riaditeľa školy  sú nápomocní  pri realizácii 

učebných plánov, zavedenia voliteľných predmetov, vybavenia školy učebnými pomôckami, pri 
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realizácii olympiád a iných súťaží. Riaditeľ 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 2017/2018 sa štyria žiaci vzdelávali podľa  ŠVVP. Dvaja žiaci prvého ročníka  

a dvaja žiaci štvrtého ročníka – mali upravené podmienky maturitnej skúšky podľa požiadaviek 

CPPPaP. Škola intenzívne spolupracuje  s Centrom pedagogicko-psychologické poradenstva a 

prevencie v Zlatých Moravciach a pre daných žiakov vytvára inkluzívne  podmienky vzdelávania. 

Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou, pravidelne navštevujú našu 

školu špeciálni psychológovia, pedagógovia, vedú so žiakmi zaujímavé besedy, poskytujú 

konzultácie a poradenstvo. 

Väčšina rodičov prejavuje záujem spolupracovať s pedagógmi, zapájať sa aktívne do chodu 

školy, ovplyvňovať rozhodnutia vedenia školy ako aj pedagogických rád. Riaditeľka školy ako aj 

celý pedagogický zbor akceptuje ich návrhy, komunikuje s nimi ako s partnermi -  spája nás spoločný 

cieľ – dosiahnuť čím vyššiu úroveň vzdelania a výchovy ich detí - našich žiakov. 

Naši žiaci  sa vo voľnom čase zaoberajú rôznymi záujmovými činnosťami, a to v rámci  bohatej 

krúžkovej činnosti – či už ide o krúžky, v ktorých si dopĺňajú vedomosti, precvičujú a zdokonaľujú 

zručnosti alebo krúžky, v ktorých sa uplatňuje telesná aktivita – športové krúžky. Do záujmových 

činností patrí aj čítanie poézie a prózy – naša žiacka knižnica poskytuje žiakom možnosť 

vypožičiavať si literatúru, čo študenti vo veľkej 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 voľného času, ktoré organizuje hlavne súťaže a turnaje v športe. 

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

veľmi dobrej úrovni s mestskou políciou a so štátnou políciou. V rámci týždňa boja proti drogám, 

mali naši študenti možnosť vidieť ukážky sebaobrany,  zúčastnili sa besied s policajtmi ... 

Vedenie školy, pedagógovia a rodičia veľmi dobre hodnotia aktivity žiackej školskej rady, jej 

členovia prichádzajú s iniciatívami organizovať dobročinné zbierky pre organizácie ako je Liga proti 

rakovine, pre zrakovo postihnutých, pre Ligu za duševné zdravie a iné. Žiacka školská rada sa 

iniciatívne zapája do organizácie projektu „Škola trochu inak“, pričom sa škola otvorila dvere aj pre 

verejnosť. 

 

SWOT analýza  
 

Silné stránka Slabé stránky 

 dobrá spolupráca so zriaďovateľom 

 vysoká kvalifikovanosť a výkonnosť 

pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov školy 

 široká ponuka aktivít a podujatí,  

ktoré sú súčasťou vyučovacieho 

procesu – odborné exkurzie, 

prednášky 

 ponuka voliteľných predmetov podľa 

záujmu žiaka v súlade spotrebami 

ďalšieho štúdia  

 dobrá spolupráca s radou školy 

 neustále zmeny v školskej 

legislatíve, zmeny v ŠVP 

 žiaci málo motivovaní na aktívne 

vyučovanie 

 málo pedagógov – mužov 

 nízke finančné ohodnotenie 

pedagogických zamestnancov v 

školstve 

 priestranná budova s vysokými 

stropmi, náročná na vykurovanie 
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 dobrá spolupráca s radou rodičov 

 tradície školy, dobré meno školy 

 individuálna integrácia žiakov so 

ŠVVP a ich inkluzívne vzdelávanie 

 poskytovanie konzultačných hodín 

žiakom 

 žiacka knižnica, čitáreň  – 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 telocvičňa 

 výborná poloha školy, okolie školy 

 úspešná práca s talentovanými žiakmi  

 veľmi dobré výsledky 

v predmetových olympiádach 

a iných súťažiach 

 dobrá spolupráca s fakultami univerzít 

– odberateľmi našich absolventov 

 dobrá spolupráca s mestskou a štátnou 

políciou 

 dobrá spolupráca s Centrom 

pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie 

 dobrá spolupráca so ŠŠI 

 dobrá spolupráca s Tekovskou 

hvezdárňou v Leviciach 

a s hvezdárňou v Hlohovci a v Nitre 

 dobrá spolupráca v Centrom voľného 

času 

 možnosť stravovať sa v školskej 

jedálni v areáli školy 

 aktívna žiacka školská rada 

 prístup k počítačovej technike a k 

internetu vo všetkých priestoroch  

 

 rezervy v realizácii projektov, 

v ktorých možno získať finančné 

prostriedky pre školu 

 

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 dňa otvorených 

dverí,  propagovaním nášho 

 nepriaznivý demografický vývoj 

populácie a tým aj nedostatok 

žiakov 

 nepriaznivá ekonomická situácia 

v regióne 

 nízky, nedostačujúci normatív na 

žiaka 
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gymnázia v médiách, 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 cieľom získať finančné 

prostriedky na modernizáciu 

a inováciu vyučovacieho procesu 

 ešte vo väčšej miere získať žiakov 

pre mimoškolskú záujmovú 

činnosť a ešte viac skvalitniť  

prácu s talentovanými žiakmi 

 neustále zvyšovať profesionálnu 

úroveň pedagogického zboru 

prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania 

 

 zvyšovanie výdavkov na 

prevádzku 

 nedostatok finančných 

prostriedkov na adekvátne 

ohodnotenie učiteľov má vplyv 

na motiváciu učiteľov 

 zvyšovanie administratívy pre 

pedagógov 

 zvyšujúci sa počet žiakov 

s psychickými poruchami  

 

 
 

Návrhy opatrení 

 

 akceptovať všetky zmeny súvisiace  inovovaným Školským vzdelávacím 

programom Gymnázium 2015 –  školským vzdelávacím programom G 2015 /IT Akadémia 

realizovať zmeny na vyššej kvalitatívnej úrovni s cieľom skvalitniť výsledky externej časti 

MS 

Zodp.: RŠ, predsedovia PK 

 

 rozvíjať kompetencie žiaka s dôrazom na rozvoj čitateľskej, finančnej i prírodovednej 

gramotnosti, rozvoj informačných kompetencií, s využitím IKT vo všetkých predmetoch 

Zodp.: RŠ, jednotliví vyučujúci 

 

 rozvíjať kľúčové kompetencie dieťaťa t.j. životné zručnosti či komplex spôsobilostí tak, aby 

preukázali vedomosti, zručnosti a postoje v oblasti ľudských práv a práv všetkých detí bez 

rozdielu 

Zodp.: RŠ, jednotliví vyučujúci 

 

 implementovať ciele výchovy k ľudským právam a právam dieťaťa do edukačného procesu 

inovatívnymi formami a metódami vyučovania (projektové vyučovanie, skupinové 

a kooperatívne vyučovanie, participatívne metódy, zážitkové metódy, skúsenostné metódy, 

metódy rozhovoru, brainstorming, situačné metódy, inscenačné metódy a pod.) 

Zodp.: vedenie školy, všetci vyučujúci 

 

 implementovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu, 

tolerancie, predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, 

intolerancie, extrémizmu a rasizmu v oblasti problematiky migrácie 
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Zodp.: vedenie školy, všetci vyučujúci 

 

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

vzdelávacími inštitúciami ŠPÚ, Slovak Ventures, Vydavateľstvu FLP, firme Korrekt, Oxico, 

Goethe Institut, Osterreichs Institut, 

Zodp.: RŠ, ZRŠ 

 

 pokračovať v medzinárodnom programe Zelená škola s témou Zeleň a ochrana prírody, 

zvyšovať environmentálne povedomie našich študentov  - spolupráca s nadáciou Ekopolis – 

projekty podieľajúce sa na skvalitnení životného prostredia v okolí školy – výsadba areálu 

školy  

Zodp.: komisia BIO, RŠ, ZRŠ 

 

 pravidelne sa zapájať do Európskeho týždňa športu „Be Activ“ – pripravovať aktivity pre 

všetkých žiakov  

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 predmetoch, dbať na kvalitnú prípravu k 

externej časti MS a eliminovať rozdiely medzi výsledkami v škole a výsledkami 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 procesu, aktívne  sa zapájať pri riešení výchovných problémov, 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 

učiteľov anglického jazyka 

Zodp.: RŠ 

 

 zapájať sa do projektov pomocou, ktorých škola získa materiálne vybavenie, skvalitní 

prostredie v interiéroch i exteriéry školy (IKT, didaktické pomôcky,...) 

Zodp.: RŠ, všetci  vyučujúci 
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 zapájať sa do všetkých predmetových olympiád s cieľom 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 cieľov školy – naši 

absolventi sa umiestnili na univerzitách a vysokých školách v 96,08  %. Z 51 absolventov, ktorí sa 

uchádzali o vysokoškolské štúdium, bolo prijatých 49.  

Tabuľka uvádza počet absolventov a typ školy, kde sa zapísali do prvého ročníka vysokej školy. 

 

Vysoká škola IV.A IV.B 

Univerzita KF  Nitra     15 4 

Univerzita Komenského  Bratislava     5 

STU Bratislava 4 3 

SPU Nitra  3 2 

ČTU Praha 1  

Trnavská univerzita Trnava  1 2 

ASA College, Miami   1 

Ekonomická univerzita Bratislava 1 3 

Univerzita P. J. Šafárika  Košice    

AAU Aalborg, Dánsko  1 

Paneurópska VŠ, Bratislava  1 

UMB Banská Bystrica 2  

Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok 1  

Nezaradení 1 1 

 Spolu 
29 22 
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§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 obedňajšiu prestávku v čase od 12:10 do 12:35. 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 voľno-časové aktivity žiakov formou 

zriadenia záujmových útvarov – krúžkov. Bolo vytvorených  13 krúžkov (z toho 3 zameraných na 

šport, 8 malo teoretické zameranie, 2 praktické zameranie), vzdelávacie poukazy si v našej škole 

uplatnilo 174 žiakov, čo predstavuje 81,69% z celkového počtu žiakov. Najväčší záujem prejavili 

o športové krúžky. V rámci krúžkovej činnosti  boli poskytované formy ďalšieho vzdelávania, 

aktívny oddych, zmysluplné využitie voľného času, rozvíjanie schopností, nadania a záujmov a iné. 

  Vzdelávacie poukazy, ktoré si žiaci uplatnili,  pomohli zlepšiť materiálne zabezpečenie 

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

kladne. 

 

 

Voľnočasové aktivity  

 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Krúžok anglického jazyka 2 6 1 Mgr. Alena Rakovská 

Krúžok nemeckého jazyka 3 1 Mgr. Alena Končalová 

Krúžok ruského jazyka  24 1 PaedDr. Anna Havetová 

Matematický 1 9 1 Mgr. Peter Černo 

Matematický 2 15 1 RNDr. Monika Gáliková 

Matematický 3 12 1 RNDr. Klement Chren 

Poznávame minulosť 5 1 Mgr. Jana Magdolenová 

Prírodovedecký 13 1 Mgr. Jozefína Kováčová 

Šachový 20 1 Mgr. Ľuboš Debnár 

Športový 23 1 Mgr. Ľudmila Minárová 

Volejbal 30 2 Mgr. Viera Mihalková 

Zdravotnícky 13 1 RNDr. Monika Gáliková 

Žurnalistický 5 1 PaedDr. Anna Rosenbergová 
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§2. ods. 2  c 

 

Spolupráca školy s rodičmi 

 

Rodičia, pedagógovia a žiaci tvoria v našom gymnáziu spoločenstvo, založené na princípe vzájomnej 

úcty a spolupráce. Rodičia sa stali partnerom škole pri dosahovaní cieľov vo výchovno-vzdelávacom 

procese, spolupracujú s triednymi učiteľmi, s výchovnou poradkyňou, s vyučujúcimi, s vedením 

školy. Rodičia  pomáhajú pri organizovaní triednych podujatí ako sú exkurzie, výlety, na ktorých sa 

aj zúčastňujú  a pod., organizujú a sami vedú prednášky a besedy so žiakmi  (lekári, psychológovia, 

vedeckí pracovníci ....) 

Rodičia prispeli nemalými finančnými čiastkami na aktivity školy ako sú: lyžiarske výcvikové 

kurzy, kurzy ochrany života a zdravia, stužkové slávnosti, maturitné skúšky, prispievajú na cestovné 

pre žiakov na rôzne súťaže a aktivity, na nákup učebných pomôcok formou rodičovského príspevku 

2% z daní, nákup odmien pre žiakov za vzornú reprezentáciu školy na konci školského roka. Úloha 

rodičov  v zodpovednosti za úroveň 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 

 realizácia školského rodičovského plesu 

 

Rada rodičov pri GJK Zlaté Moravce 

 

Rada rodičov na svojich zasadnutiach prerokovala: 

 výchovno-vzdelávacie výsledky za jednotlivé klasifikačné obdobia, 

 výsledky maturitných skúšok, 

 pripomienky rodičov z triednych schôdzok, 

 výsledky olympiád a ďalších súťaží, na ktorých sa žiaci zúčastnili, 

 dochádzku žiakov na vyučovanie, 

 finančnú podporu pri aktivitách organizovaných školou, 

 zakúpenie odmien pre úspešných žiakov školy. 

Rada rodičov zasadala v školskom roku 2017/2018 šesťkrát. Na svojom prvom zasadnutí, ktoré sa 

konalo v októbri, bol vypracovaný návrh plánu práce RR, bola vypracovaná správa o hospodárení za 

rok 2016/2017 a pripravený návrh rozpočtu pre rok 2017/2018. 

Na druhom zasadnutí odsúhlasili členovia Rady rodičov program rodičovského združenia. V októbri 

sa konala plenárna schôdza RZ, na ktorej boli prerokované: 

 správa o čerpaní finančných prostriedkov RZ za šk. rok 2016/2017, 

 návrh na odsúhlasenie členského príspevku na jednu rodinu pre šk. rok 2017/2018, 

 návrh rozpočtu RZ na šk. rok 2017/2018, 

 návrh plánu práce RZ v šk. roku 2017/2018. 

V novembri 2017 sa konalo tretie zasadnutie RR, na ktorom sa prerokovali pripomienky z triednych 

schôdzok RZ. 
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V marci 2018 sa konalo ďalšie zasadnutie, na ktorom sa Občianske združenie pri GJK v Zlatých 

Moravciach zaregistrovalo ako príjemca 2 % z dane fyzických a právnických osôb. 

V apríli 2018 sa uskutočnilo piate zasadnutie RR, 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 2017/2018. 

 

 

Žiacka školská rada 

 

Členovia ŽŠR: 

 Šimon Gajdoš, III.B (predseda) 

 Kamila Grešková, II.A (podpredseda) 

 Andrej Gregora, IV.A 

 Vanesa Eliášová, IV.B 

 Milota Švecová, III.A 

 Martina Gutmanová, III.B 

 Viktória Hochreiterová, II.B 

 Viktória Dubcová, I.A 

 Daniela Kmeťová, I.B 

 

Koordinátor ŽŠR: Mgr. A. Rakovská 

 

Žiacka školská rada, zložená zo zástupcov študentov každej triedy, je orgánom, ktorý zastupuje 

záujmy študentov vo vzťahu k učiteľom a vedeniu školy. Okrem toho sa snažíme svojim spolužiakom 

spríjemniť čas strávený v škole prostredníctvom rôznych akcií a aktivít. V tomto šk. roku sa konalo 

8 zasadnutí ŽŠR. Zasadnutia sa konali vždy pred pripravovanou akciou. 

 

V školskom roku 2017/2018 sme zorganizovali  nasledovné akcie: 

 Halloweenska filmovica (október) 

Každoročné večerné pozeranie filmov sa stalo na našom gymnáziu už klasikou. Študenti si spolu 

s popcornom naplno vychutnali filmy. Atmosféru dotvárala halloweenska výzdoba. 

 Imatrikulácie prvákov (november) 

Spolu s tretiakmi sme si pre našich prvákov pripravili program na ich uvítanie. Prváci si prešli 

neľahkými, ale za to zábavnými disciplínami. Na záver ich čakala diskotéka, na ktorej sa všetci veľmi 

dobre zabavili. 

 Mikuláš (december) 

Prezlečení za Mikuláša, anjelov a čertov sme navštívili každú triedu a tak sme im spríjemnili 

vyučovanie. Každý žiak sa taktiež nezaobišiel bez sladkej odmeny!  

 Výzdoba tried (december) 

Táto súťaž bola zameraná na spríjemnenie vianočnej atmosféry v našich triedach. Najkrajšie 

vyzdobená trieda vyhrala tortu, do ktorej sa pred Vianočnou akadémiou s chuťou pustili. 

 8. gymnaziálny ples (február) 

V tento výnimočný deň nachvíľu všetci odkladáme tenisky, mikiny a džínsy a meníme ich za menej 

pohodlné, ale dobre vyzerajúce lakovky a lodičky, obleky a šaty. Voľná zábava vždy všetkých pohltí 
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a tanečný parket neostal prázdny. Nechýbala taktiež fotostena a tak si mohli študenti odniesť z plesu 

pamiatku v podobe fotky. 

 Súťaž v pečení tort (jún) 

Súťaž sa konala na konci školského roka a na tortách, ktoré zástupcovia tried pripravili si potom 

pochutila celá trieda. 

 Zbierky 

V tomto šk. roku sme s Úniou nevidiacich zorganizovali zbierku Biela pastelka, pre deti z detských 

domovov sme zbierali peniaze v zbierke Úsmev ako dar a zapojili sme sa i do zbierky Ligy proti 

rakovine, Deň narcisov. 

 

 

Východiská a podklady 

 
Správa je vypracovaná v zmysle:  

 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k Vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov Gymnázia Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté 

Moravce na  školský rok 2017/2018 vychádzajúce z AsC Agendy.  

4. Plánu práce Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach na školský rok 2017/2018. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií, výchovného 

poradcu, koordinátora protidrogovej prevencie a iných sociálno-patologických javov, 

koordinátora environmentálnej výchova a koordinátora informatizácie. 

6. Informácií o činnosti Rady školy pri Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. 

7. Správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej v školskom roku 2017/2018. 

8. Ďalších podkladov – správy o čerpaní rozpočtu Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach 

za rok 2017 a správy o hospodárení Rodičovskej rady rodičovského združenia pri Gymnáziu 

Janka Kráľa v Zlatých Moravciach za školský rok 2017/2018. 
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Prílohy: Úspechy žiakov 

 

Súťaž  Reprezentanti:  Obvodn

é kolo  

Okresné 

kolo  

Krajské 

kolo 

Celoslove

nské kolo 

 

 

Biologická 

olympiáda 

 

 

 

 

 

 

 Lukáš Halabuk – I.B 

 

 

 

 

Emília Beniačiková – 

VI.D 

 

 

Nikola Ondrejmišková – 

III.B 

    13.m – 

úspešný 

riešiteľ 

 

 

1.m. 

 

 

2.m. 

 

 

 

 

 

5.m. 

 

 

účastník 

SOČ  Emília Beniačiková     4. m.  

 

 

Matematická 

olympiáda 

 

 

 

 

 

 

 Jozef Kraus – I.B 

  

  

  

  

  

 Tomáš Trubáčik – I.B 

   úspešný 

riešiteľ – 

kat.C 

 

 

 

úspešný 

riešiteľ – 

kat.C 

 

 

 

iBobor 2017 

 

 

 

 

 

 

Samuel Valovič – VI.D 

 

 

 

 

 

 

Alex Jelínek – I.B 

 

 

 

 

 

    úspešný 

riešiteľ 

kateg. 

Junior – 

percentil 

98 

 

úspešný 

riešiteľ 

kateg. 

Junior – 

percentil 

97 

Úspešní žiaci v predmetových olympiádach a športových súťažiach 

Školský rok 2017/2018 
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Šimon Kováč – II.A 

 

 

 

 

 

Alexander Gajdoš – IV.B 

 

 

 

 

 

Šimon Gajdoš – III.B 

 

 

 

 

 

Adrian Bartoš – III.B 

úspešný 

riešiteľ 

kateg. 

Junior – 

percentil 

97 

úspešný 

riešiteľ 

kateg. 

Senior – 

percentil 

96 

úspešný 

riešiteľ 

kateg. 

Senior – 

percentil 

93 

úspešný 

riešiteľ 

kateg. 

Senior – 

percentil 

93 

 

 

 

Geografická 

olympiáda 

 

 

 

 

 

 

Jakub Chrenko – II. A 

 

Adam Švec – IV. A 

  1.miesto 

 

3.miesto 

úspešný 

riešiteľ 

 

Celoslovenská 

literárna súťaž 

Literárna salón 

Trnava  

 

 

Kristína Komárová IV.A  

 

 

 

 

    Čestné 

uznanie 

Celoslovenská 

literárna súťaž 

Literárna 

Senica  

 

 

Kristína Komárová IV.A  

 

   3. miesto 

Celoslovenská 

literárna súťaž 

Jozefa 

Emma Lacová  II. A   1.   1.miesto 
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Braneckého 

Trenčín 

 

 

Celoslovenská 

literárna súťaž  

O cenu 

Slovenského 

učeného 

tovarišstva, 

Trnava 

 

 

Emma Lacová II.A 

 

 

 

Kristína Komárová IV.A 

   3.miesto 

 

 

 

Čestné 

uznanie 

Dejepisná 

olympiáda 

Jana Dudášová – III.B   2.miesto 8.miesto 

úspešný 

riešiteľ 
Chemická 

olympiáda  
Miroslava Halásová – I.A 

Jozef Kraus – I.B 

Adam Herda – I.B 

  Úspešní 

riešitelia 

KK, kat. C 

 

Biblická 

olympiáda 

Šimon Kováč – 2.A 

Daniela Huňadyová – 1.A 

Adam Herda – 1.B 

 

  

1.miesto 

 

4.miesto 

 

Dejepisná 

súťaž 

študentov 

českých a 

slovenských 

gymnázií 

Jana Dudášová, Eva 

Ondrejmišková, Boris 

Černák- III.B 

  4.miesto  

Mladý 

prekladateľ 

2017 

Lívia Furdová UKF 

Nitra 

2. miesto 

   

Olympiáda 

v anglickom 

jazyku 

Marko Čepec IV. B 

Eva Podhorová VI,D 

 1. miesto 

1. miesto 

2. miesto 

5. miesto 

 

Jazykový kvet S. Valovič VI.D 

L.Fajna, 1.B 

  1. miesto 

2. miesto 

2.mierso 

Olympiáda 

v ruskom 
jazyku 

Sońa Barborová III.A   3.miesto  

Cezpoľný beh M. Brenkus  1. miesto 2. miesto  

 S. Kruľák   1. miesto 2. miesto  

 J.  Šabo  1. miesto 2. miesto  

Cezpoľný beh D. Kmeťová   2. miesto   

 N. Tonková  2. miesto   

 A. Obertová  2. miesto   

Bedminton A. Gregora  2. miesto   

 M. Tonkovič  2. miesto   
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 P.  Kňažík  2. miesto   

Bedminton D. Kmeťová   4. miesto   

 N. Tonková   4. miesto   

 S. Barcíková  4. miesto   

Florbal J. Bánsky  1. miesto 4. miesto  

 J. Benčať  1. miesto 4. miesto  

 M. Brenkus  1. miesto 4. miesto  

 A. Ďurdiak 

 

 1. miesto 4. miesto  

 S. Ferenc  1. miesto 4. miesto  

 J. Gajdoš  1. miesto 4. miesto  

 A. Kováč  1. miesto 4. miesto  

 A.Gregora  1. miesto 4. miesto  

 A. Hrúzik  1. miesto 4. miesto  

 M. Švába  1. miesto 4. miesto  

 P. Škvarek  1. miesto 4. miesto  

 M. Škvarek  1. miesto 4. miesto  

 M. Tonkovič   1. miesto 4. miesto  

Florbal S. Barcíková  2. miesto   

 E. Barteková  2. miesto   

 J. Dudášová  2. miesto   

 B. Galabová  2. miesto   

 M.Gutmanová  2. miesto   

 M. Halásová  2. miesto   

 M. Juríková  2. miesto   

 A. Lukáčová  2. miesto   

 S. Minárová  2. miesto   

 N. Ondrejmišková  2. miesto   

 N. Tonková  2. miesto   

 D. Kmeťová  2. miesto   

Aerobik B. Minárová   účasť  

 S. Barcíková   účasť  

 L. Furdová   účasť  

 H. Krausová   účasť  

 A. Chrenová   účasť  

 V. Hochreiterová   účasť  

 J. Dudášová   účasť  

 A. Obertová   účasť  

 N. Tonková   účasť  

 D. Kmeťová   účasť  

 V. Dubcová   5. miesto účasť 

Futsal A. Gregora  3. miesto   

 A. Kováč  3. miesto   

 A. Hrúzik  3. miesto   

 L. Havran  3. miesto   

 R.  Koprda  3. miesto   

 M. Géci  3. miesto   

 S. Kruľák  3. miesto   
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 F. Kabát  3. miesto   

 E. Barát  3. miesto   

 J. Šabo  3. miesto   

Stolný tenis M. Tonkovič  1. miesto 2. miesto  

 T. Trubačik  1. miesto 2. miesto  

 A. Kováč  1. miesto 2. miesto  

Stolný tenis A. Kramárova  2. miesto   

 J. Trubačiková  2. miesto   

 J. Malá  2. miesto   

Basketbal S. Barcíková  2. miesto   

 M. Gutmanová  2. miesto   

 S. Minárová  2. miesto   

 B. Galabová  2. miesto   

 N. Tonková  2. miesto   

 D. Kmeťová  2. miesto   

 J. Lukáčová  2. miesto   

 M. Halásová  2. miesto   

Basketbal A. Kováč  2. miesto   

 A. Gregora 

 

 2. miesto   

 T. Hudák   2. miesto   

 J. Gajdoš  2. miesto   

 M. Švába  2. miesto   

 M. Milan  2. miesto   

 P. Kňažík  2. miesto   

 J. Hlavačka  2. miesto   

 R. Herda  2. miesto   

 S. Kruľák  2. miesto   

Volejbal S. Barcíková  1.miesto 4. miesto  

 P. Bošanská  1.miesto 4. miesto  

 V. Dubcová  1.miesto 4. miesto  

 M. Halásová  1.miesto 4. miesto  

 A. Chrenová  1.miesto 4. miesto  

 D. Juríková  1.miesto 4. miesto  

 A. Kramárová  1.miesto 4. miesto  

 T. Milanová  1.miesto 4. miesto  

 V. Škulová  1.miesto 4. miesto  

 J. Trubačiková  1.miesto 4. miesto  

 H. Krausová  1. miesto 4. miesto  

Volejbal J. Bánsky  2.miesto   

 R. Furiel  2.miesto   

 T. Trubáčik  2.miesto   

 J. Gajdoš  2.miesto   

 M. Švába  2.miesto   

 M. Tonkovič  2.miesto   

 Š. Kováč  2.miesto   

 J. Kraus  2.miesto   

 M. Milan  2. miesto   
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 S. Kruľák  2.miesto   

Orientačný 

beh 

N. Tonková  1.miesto 2.miesto  

 D. Kmeťová  1. miesto 2.miesto  

 J. Trubačiková  1. miesto 2.miesto  

 A. Obertová  1. miesto 2.miesto  

 T. Trubáčik  1. miesto 1. miesto  

 Š. Gajdoš  1. miesto 1. miesto  

 A. Jelínek  1. miesto 1. miesto  

 R. Koprda  1. miesto   

Orientačný 

beh 

M. Brenkus  3. miesto   

 J. Bánsky  3. miesto 1. miesto  

 J. Šabo  3. miesto   

 S. Kruľák  3. miesto   

Atletika      

Vrh guľou A. Bartoš  2. miesto   

Skok do 

výšky 

P. Kňažík  3. miesto   

Skok do 

diaľky 

S. Minárová  3. miesto   

 P. Kňažík   1. miesto   

 J. Šabo  2. miesto   

100m  M R. Koprda   1. miesto   

 O. Sládek  3. miesto   

100m Ž A. Obertová  1. miesto   

 S. Minárová  2. miesto   

200m M R. Koprda  1. miesto   

 O. Sládek  3. miesto   

200m Ž A. Obertová  1. miesto   

 S. Minárová  3. miesto   

400m M S. Kruľák  2. miesto   

400m. Ž M. Juríková  3. miesto   

800m M T. Trubáčik  1. miesto   

 S. Kruľák  3. miesto   

800 m Ž M. Juríková  2. miesto   

 D. Kmeťová  3. miesto   

1500m Ž E. Barteková  2. miesto   

 N. Tonková  3. miesto   

3000m M M. Brenkus  1. miesto   

 J. Šabo  2. miesto   

      

Branný súboj 

MO 

A. Kováč   3. miesto  

 A. Gregora   3. miesto  

 M. Milan   3. miesto  

 J. Gajdoš   3. miesto  

 A. Hrúzik   3. miesto  

Kalogathia V. Dubcová     
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 D. Kmeťová     

 N. Tonková     

 A. Jelínek     

 J. Bánsky 

 

    

 T. Trubáčik     

Veľký futbal J. Bánsky 

 

 4. miesto   

 E. Barát  4. miesto   

 M. Brenkus  4. miesto   

 A. Gregora  4. miesto   

 A. Kováč 

 

 4. miesto   

 A. Hrúzik  4. miesto   

 J. Chrenko  4. miesto   

 M. Škvarek  4. miesto   

 R. Koprda 

 

 4. miesto   

 M. Novota  4. miesto   

 S. Kruľák 

 

 4. miesto   

 O. Sládek  4. miesto   

 J.Šabo  4. miesto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


