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škôl a školských zariadení  za školský rok 2018/2019 

 

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

 
Predkladá:                                                        ......................................................................... 
                                                                  RNDr. Renáta Kunová, PhD.  riaditeľka školy 

 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade  dňa 22. 10. 2019 

 

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 2018/2019 

dňa 24.10.2019 

 

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

  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 2018/2019 

 

 

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

                                                                                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. Ľuboš Debnár 037/6423015 gymzmjk@stonline.sk 

Vedúca šk. 
jedálne Zuzana Ďurkovičová 037/6323202 gymzmjk@stonline.sk 

Hospodárka 

školy Ing. Jana Považanová 037/6422540 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 

 JUDr. PharmDr. Ivona Vicianová VÚC Nitra 

 Mgr. Marián Kéry VÚC Nitra 

 Ing. Milan Garaj, PhD. VÚC Nitra 

 Ing. Jana Kramárová Rodičovské združenie pri GJK 

 Eva Kráľová/ Gabriela Bugárová Rodičovské združenie pri GJK 

 Anežka Krausová Rodičovské združenie pri GJK 

 Viktória Dubcová  Žiacka školská rada 
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Činnosť Rady školy pri GJK v Zlatých Moravciach 

 

Rada školy zamerala svoje zasadnutia v školskom roku 2018/2019 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.   
- zapojenosti 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 22. októbra 2018 

 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 2017/18 

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 2017/18 a odporúča ju na 
schválenie Nitrianskemu samosprávnemu kraju. Správa o výchovno-vzdelávacej  činnosti za 
školský rok 2017/18  je založená u riaditeľky školy a po schválení  Nitrianskym 
samosprávnym krajom bude zverejnená na webovej  stránke školy.  

 Dňa 11. 06. 2018  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 
2018 

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

 

Zasadnutie rady školy dňa 18. 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 2019/2020. Úradom Nitrianskeho 
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samosprávneho kraja máme schválený plán výkonov  - 58 žiakov do prvého ročníka 
štvorročného gymnázia.  

Prijímacie skúšky sa uskutočnia I. kolo – 1. termín 13. 5. 2019 a 2. termín 16.5. 2019.  Kritéria 
prijímacích skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy. V prípade nenaplnenia počtu, 
sa budú konať prijímacie skúšky aj v II. termíne – 18. 06. 2019. Zápis žiakov do1. ročníka sa 
uskutoční od 17. 05. – do 22. 05. 2019. 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 2018/2019.  

 aktivitách školy a zapojenosti do projektov, ktoré sa konali  v I. polroku školského roka  
2018//2019 informoval predseda Rady školy  RNDr. Klement Chren  

 

Doplňujúce voľby zástupcu rodičov do RŠ 

 4. apríla 2019 sa konali doplňujúce voľby zástupcu rodičov v RŠ, nakoľko p. Kráľovej 
končí mandát člena RŠ dňom, kedy jej syn úspešne vykoná maturitné skúšky a vzhľadom 
na blížiace sa voľby riaditeľa školy musí byť kompletná 

 Z 218 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 79 voličov zvolili si nového zástupcu 
rodičov, ktorý sa členom stane od 24. 5. 2019. Rodičia si zvolili p. Gabrielu Bugárovú, 
ktorej dcéra navštevuje triedu I. B. 
 

Mimoriadne zasadnutie rady školy 6. júna 2019 

 

Voľba riaditeľa školy 

 Nakoľko sa končí funkčné obdobie RNDr. R. Kunovej, PhD., konalo sa mimoriadne 
zasadnutie RŠ pri Gymnáziu J. Kráľa v Zlatých Moravciach, kde RŠ bola doplnená 
zástupcami zriaďovateľa (Mgr. I. Verešová), Odboru školstva OÚ v Nitre (Mgr. S. 

Markovičová), zástupcu ŠŠ inšpekcie (PaedDr. A. Vrábľová, PhD.) 
 Schôdzu otvoril a viedol predseda Rady školy RNDr. Klement Chren, ktorý prítomných 

privítal a oboznámil s programom a pravidlami volieb.  

 Jedinou kandidátkou bola doterajšia riaditeľka, RNDr. R. Kunová, PhD., ktorá bola vo 
výberovom konaní úspešná a RŠ odsúhlasila návrh na jej menovanie do funkcii riaditeľky 
Gymnázia J. Kráľa v Zlatých Moravciach predsedovi NSK Doc. Ing. M. Belicovi, PhD. 

 

Zasadnutie rady školy 6. júna 2019 

 

 Po ukončení volieb pokračovalo pravidelné zasadnutie RŠ. 
 Schôdzu otvoril a viedol predseda Rady školy RNDr. Klement Chren, ktorý prítomných 

privítal a oboznámil s programom zasadnutia. školy. 
 V školskom roku 2020/21 plánujeme prijať 62 žiakov.  
 Riaditeľka školy prerokovala v Rade školy návrh počtu žiakov v školskom roku 2020/2021 

a zároveň návrh predloží zriaďovateľovi dňa 13. 06. 2019 po prerokovaní v PR podľa 
organizačných pokynov k prijímacím skúškam na stredné školy v Nitrianskom kraji pre 

školský rok 2020/21. Rada školy odsúhlasila návrh riaditeľky školy bez pripomienok. 
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 Riaditeľka školy  informovala o prijímacích skúškach  žiakov do 1. ročníka Gymnázia Janka 
Kráľa v školskom roku 2019/2020, ktoré sa uskutočnili v dňoch 13. 05. 2019 a 16. 05. 2019. 

Z počtu 83 žiakov, sa zúčastnilo prijímacích skúšok   na I. termín  47 žiakov a na  II. termín  
25 žiakov. Bez prijímacích skúšok sú prijatí 3 žiaci. Ku dňu 6. 6. 2019 je zapísaných 44 
žiakov. V šk. roku 2019/2020 budú otvorené 2 triedy s kombináciou cudzích jazykov  prvý 
jazyk anglický  a druhý jazyk nemecký a ruský. 

 

 

Poradné orgány školy  

 

Pedagogická rada   
Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci  - 18 pedagógov s úväzkom, 1 pedagóg 
dlhodobo PN, 1 pedagóg na RD.V školskom roku 2018/2019 zasadala pedagogická rada celkom 14-

krát. 
 

27.8.2018 

Prerokovanie plánu práce školy na školský rok 2019/2020, 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 – 

schválenie programu Gymnáziu 2015 IT Akadémia - zapojenie školy do projektov – tlačivo Príkaz 
zamestnanca na nariadenie práce nadčas -  rozdelenie úväzkov - hodnotenie predmetu 

náboženská/etická výchova – organizácia školského roka. 

 

24.9.2018 

Schválenie plánu kontinuálneho vzdelávania na školský rok – príprava kultúrneho podujatia – 

odhalenie pamätnej tabule J. Podhornému – informácie zo stretnutia so špeciálnym pedagógom 
a matkou žiaka A. Červeného o zaradení do ŠVVP (Mihalková). 
 

 

24.10.2018 

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

zariadení za školský rok 2017/2018 pre NSK – Smernica k prevencii a riešeniu šikanovaných detí 
a žiakov Informácie z ARŠG - Aktuality školy – príprava projektu „Škola trochu inak“. 
 

20.11.2018  

Klasifikačná pedagogická rada za prvý štvrťrok školského roka (prospech a dochádzka). 
Zhodnotenie projektu „Škola trochu inak“ v rámci „Týždňa vedy a techniky“ – výsledky 
komisionálnych skúšok - príprava Vianočnej besiedky. 

 

11.1.2019 

Informácie o projekte Educate Slovakia – workshop so zahraničnými lektormi – komisionálne 
skúšky. 
 

24.1.2019 

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

prvý polrok školského roka 2018/2019. - Návrh sociálneho fondu 2019. - Odovzdanie pedagogickej 

dokumentácie  za 1. polrok - Príprava školského plesu -  Príprava LVVK -  Informácie 

o prebiehajúcich projektoch. 
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18.2.2019 

Návrh a prerokovanie kritérií na prijímacie skúšky do štvorročného  pre školský rok 2019/2020.  

Aktuality školy. 
 

5.3.2019 

Školenie administrátorov k externej časti MS.- Informácie o priebehu maturitných skúšok, príprava 
pedagogickej dokumentácie, poučenie všetkých administrátorov a pomocný dozor 
 

9.4. 2019 

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

prospechu, správania a dochádzky. Príprava prijímacích skúšok do štvorročného gymnázia. 
Vyhodnotenie predmetových olympiád. Informácie o voľbe zástupcu rodičov do rady školy – 

informácie o inšpekčnej správe. 
 

7.5. 2019 

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 2019/2020. Informácie 
o plaveckom kurze. Úprav školského poriadku. 
 

24.5.2019 

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. 
 

13.6.2019 

Informácie o prijímacích skúškach I. kolo  a prerokovanie organizácie II. kola. Organizačné pokyny 
k ukončeniu školského roka. 
 

24.6.2019 

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. 

 

2.7.2019 

Hodnotiace správy predsedov PK a koordinátorov environmentálnej výchovy, informatizácie, 
protidrogovej prevencie a výchovnej poradkyne. 
 

Predmetové komisie 

 
Riaditeľka školy pre školský rok 2018/2019 stanovila  5 predmetových komisií 

 

Názov PK Vedúci PK Zastúpenie predmetov 

PK slovenský 
jazyk a lit. 

a spoločenský
ch vied 

Mgr. Jana 

Magdolenová 

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.,   
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PK 

matematiky, 

fyziky a 

informatiky 

RNDr.Klement 

Chren matematika, seminár z matematiky, informatika, seminár z informatiky, fyzika 

PK biológie a 
chémie 

Mgr.Jozefína 
Kováčová 

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

PK 

spoločenských 
vied a športu 

PaedDr.Viera 

Šedíková 

geografia, seminár z geografie, občianska náuka,  spoločenskovedný seminár, telesná 
a športová výchova 

 

 

Činnosť predmetových komisií 
Predmetové komisie usmerňujú a organizačne zabezpečujú výchovno-vyučovací proces. Zasadali 

podľa vypracovaných plánov, 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, gymnázium 2015 IT Akadémia, 

  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,  

  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 životnému štýlu, 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 NÚCEM-u – 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, 

 využívanie interaktívnych materiálov z portálu Virtuálna knižnica, Planéta vedomostí a pod., 

 zapojenie do regionálnych projektov, projektov vyhlasovaných MŠ, 
 zabezpečenie pomocných učebných materiálov, učebných textov. 

 
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. Dňa 5.12.2018 sa zúčastnila spolu s riaditeľkou školy školenia, 
ktoré v Nitre organizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením štátneho 
tajomníka pána Branislava Ondruša. Hlavná prednáška sa týkala problémov orientácie žiakov na 
technické vysoké školy a informatiku, pretože tieto povolania budú v budúcnosti žiadané.  

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 profesori. 

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. 

Konkrétne mená a obsah pohovorov je zachytený v písomnostiach výchovnej poradkyne.   
V 1. polroku boli pokarhaní dvaja žiaci za nevhodné správanie počas zahraničnej exkurzie.  

Pochválených bolo 36 žiakov za prospech, dochádzku a vzornú reprezentáciu školy. 
V 2. polroku piati žiaci dostali zo správania známku menej uspokojivý(3),za väčší počet 

neospravedlnených hodín.  Pochválených triednym učiteľom bolo 36 žiakov. 
Žiak Šimon Kéry II.B dostal cenu  riaditeľky školy za vzornú reprezentáciu školy 

v predmetových olympiádach a ďalších aktivitách. Nitriansky samosprávny kraj vybral nášho žiaka 
na Letnú žurnalistickú školu K. H. Borovského  v ČR Kraj Vysočina. 
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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. 
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, 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, zúčastňovala sa školení a seminárov týkajúcich sa problematiky PDZ a kriminality. 
Pri sledovaní detí s problémovým správaním sa využila  depistážna dotazníková metodika. 
 

1. Projekty, programy a aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí, kriminality a 
iných sociálno-patologických javov: 

Školské projekty:  
Prevencia  kriminality – Život je len jeden – riešení viacero, Bezpečná škola 

 

Programy a akcie realizované v rámci projektov: 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu – program   uskutočnili psychologičky PhDr. Miroslava 
Veľká a Mgr. Miroslava Juríková  - CPPPaP v Zlatých Moravciach.  

Mne sa to nemôže stať - Obchodovanie s ľuďmi-  garantom programu je preventista z MsP v 

Zlatých Moravciach - Jozef Čulák. 

Trestno-právna zodpovednosť – akciu realizovala kapitánka  Mgr. Iveta Matejová a majorka Mgr. 

Čakajdová z PZ v Nitre. 

Protidrogová výchova  - zvláštnu pozornosť venujeme akciám s tematikou návykových látok- Mgr. 

Iveta Matejová z KR PZ v Nitre uskutočnila besedu spojenú s pútavými ukážkami a autentickým 
obrazovým materiálom. 
Škola trochu inak –  program „Škola trocha inak“  sa realizoval po prvýkrát v školskom roku 

2007/2008 pri príležitosti Dňa študentstva. V tomto školskom roku študenti vycestovali za 
odborníkmi, ktorí s nimi besedovali na rôzne zaujímavé témy.  
Prevencia šikanovania – program „Tolerujme sa navzájom“ s  psychologičkou PhDr. Miroslavou 
Veľkou, ktorá vo vybraných triedach uskutočnila sériu preventívnych aktivít, realizovaných 
zážitkovou formou, spojených s modelovými situáciami. 
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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 

III.A, žiaci tejto triedy uskutočnili preventívne zážitkové sedenia s rovesníkmi. 
Deň bojových umení – ukážky bojového umenia kickbox. 
Akceptujme sa navzájom – rovesnícky program, zameraný na prevenciu radikalizácie, 
antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie v spoločnosti,  uskutočnil sa 

v priestoroch CPPPaP v Zlatých Moravciach. Stretnutia viedla psychologička PhDr. Miroslava 
Veľká. Cieľom projektu je pomôcť mladým ľuďom zorientovať sa v labyrinte informácií, názorov a 
postojov, ktoré im prináša dnešná doba. Zúčastnili sa ho žiaci I.A triedy.  
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. 
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. 
Slovensko sa bude hýbať, Športom proti drogám, Zober loptu a nie drogy, Európsky deň 
športu a  Be Active 2018 – projekty boli realizované na hodinách TV, 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. 
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 

 

„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 
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prebiehal formou súťaží , hier a športových aktivít hlavne činnosťou záujmových útvarov, počas 
pobytu študentov v škole v prírode, cvičení v prírode, atď. 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, 
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 hodnotím ako pozitívnu a obohacujúcu skúsenosť. 
 

Iné aktivity: 
GJK podporuje študentov v zapájaní sa do športových  a  vzdelávacích krúžkov. Dobré výsledky 

dosahuje v rôznych olympiádach -  napr. v oblasti cudzích jazykov, geografie, dejepisu, ekológie -  
projektová činnosť, vedecká činnosť alebo 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, filmovica alebo iných 
voľnočasových akcií.  
 

2.  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  pokračovali počas celého školského roka (napr. krúžková činnosť, 
projekty, akcie ŽŠR), je možné konštatovať  potvrdenie  predpokladov o nutnosti efektívneho 
využitia voľného času mládeže.  
 Pozitívne hodnotím aj   PEER program, ktorý prispel k eliminácii negatívnych javov a zlepšeniu 
vzťahov medzi žiakmi v kolektíve. 
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3. 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. 
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, lekári a iní odborní pracovníci  sú vždy ochotní svojimi vedomosťami 
a skúsenosťami  prispieť k prevencii mládeže.  
Všetky aktivity hodnotíme ako pozitívnu a obohacujúcu skúsenosť. 
 

 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 zmeniť 
prístup k planéte Zem.  

V školskom roku 2018/2019 na našej škole sa pokračovalo v dobre nasmerovanej línií 
environmentálneho myslenia žiakov, ako aj zamestnancov školy. Jednotliví vyučujúci 
zakomponovali environmentálnu výchovu ako prierezovú tému do pedagogickej 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. Environmentálna výchova bola zakomponovaná do kurzov a cvičení v prírode 

 Environmentálna výchova  nezostala len v rovine „na papieri“, ale všetci vyučujúci sa 
snažili  o zvýšenie environmentálneho prístupu žiakov k svojmu okoliu. V jednotlivých predmetoch  
a plánoch triednických hodín boli zaradené témy: Človek a príroda, charakteristika ekosystémov, 
doprava a cestovanie, chemické látky a ich dopad na prírodu a zdravie,  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, odpad jeho tvorba a eliminácia, alternatívne 
zdroje energie, zníženie tvorby emisií, skleníkových plynov, hospodárenie s vyčerpateľnými zdrojmi 
energie, prírodnými zdrojmi, ochrana prírody, rizikové faktory prostredia, recyklácia, triedenie 
odpadu. typy vlnenia,   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........ Prínosom 
celého úsilia je jednotný prístup všetkých zamestnancov školy. 

Počas školského roku sa pokračovalo v akciách z predchádzajúcich období v problematike 

Odpad, Elektroodpad-Dopad. Na škole sa naďalej triedi odpad – plasty, papier, zvlášť nebezpečný 
odpad. V areáli školy je inštalovaný kontajner na zber elektoodpadu a na chodbe školy stojan na zber 
batérií. K zníženiu tvorby odpadu prispieva veľkoobjemové nakupovanie čistiacich prostriedkov. 
V školskom roku bolo zozbierané 1 460kg druhotnej suroviny- použitý papier a kartóny. Žiaci 

a zamestnanci školy dbali na sa zníženie nákladov na spotrebu vody, energie,  zelené obstarávanie 
a úradovanie. 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 
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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.  
V priebehu školského roka sa nám v rámci projektov a programov Zelená škola, Za zelený 

areál školy, Biodiverzita do škôl podarilo vysadiť kvety do kvetináčov pri vstupe do budovy školy, 
ako aj pri vstupe do jedálne,  vybudovať nové kvetinové záhony, ktorým predchádzali terénne úpravy 
a zmena pôvodnej výsadby ruží, ako aj premiestnenie ruží do existujúcich záhonov popri škole. 
Nakoľko nová výsadba si bude vyžadovať starostlivosť a dodávanie živín, bolo vytvorené 
kompostovisko a inštalované kompostéry.  
V areáli školy boli identifikované dreviny a označené tabuľkami, ktoré umožňujú žiakom , ako aj 
verejnosti oboznámiť sa s druhovou rozmanitosťou flóry v okolí školy a využívať areál školy na 
hodinách biológie.  
V okolí školy boli vysadené nové dreviny, ktoré v budúcnosti budú slúžiť pre opeľovače, ako aj 
vytvárať prostredie pre oddych žiakov.  
V triedach a na chodbách školy estetickú pohodu dotvára bohatá zeleň. 
Zeleň v okolí školy je pravidelne upravovaná a je jej venovaná starostlivosť zberom odpadkov, 
hrabaním lístia. 
Zimné obdobie je pre živočíchy problematické, a preto v rámci Prírodovedného krúžku bolo 
zabezpečené prikrmovanie do inštalovaných kŕmidiel. 

Pre zlepšenie environmentálneho myslenia je dôležité poznanie významných objektov 
regionálneho významu. V priebehu školského roka žiaci sa zúčastnili odborných exkurzií v Arboréte 
Mlyňany, Topoľčianskom parku, hrade Hrušov, Zubria obora, chránený park v Banskej Štiavnici, 
ZŠ Štiavnické bane, kde sa zoznámili so špecifikami daných oblasti s ohľadom na ochranu prírody. 
K environmentálnemu vzdelávaniu prispeli odborné prednášky na UKF v Nitre – Agrofilm 2019, 

v Arboréte Mlyňany - Spolužitie stromov s mikróbmi – nitrogénne baktérie a endofyty , Zaujímavé 
plody drevín Arboréta Mlyňany, prednášky zamestnancov Lesy Topoľčianky. V rámci Týždňa vedy 
a techniky žiaci III. ročníkov navštívili Infocentrum Elektroland v Mochovciach, kde sa oboznámili 
s prevádzkou elektrárne Mochovce a kritériami ochrany zdravia, ako aj životného prostredia. 

Žiaci zorganizovali rovesnícke vzdelávania v rámci projektu Biodiverzita do škôl. 
Biodiverzita – slovo, ktoré sa v anglickom jazyku skloňovalo v našom vystúpení na pôde OSN vo 
Viedni. Našu školu reprezentovali žiaci II.B Š. Kéry a L. Fajna.  V  projekte  ostatných prítomných 
oboznámili s aktivitami a nápadmi na realizáciu Biodiverzity do škôl. 
Počas školského roku boli pripomínané významné dni prospievajúcej k ochrane planéty Zem 
reláciami v školskom rozhlase. 
22. apríl  Deň Zeme je v kalendári iba jeden deň , na našej škole zodpovední žiaci, ako aj pracovníci 
školy našťastie problematike záchrany a prosperity planéty Zem sa venujú celý rok realizáciou  akcií 
a činnosti .  Žiaci si pripomenuli tento deň reláciou do školského rozhlasu tvorbou a inštaláciou 

ekoplagátov. Vo svojich výtvoroch  žiaci  vyjadrili, že im nie je osud planéty Zem ľahostajní a majú 
záujem zanechať posolstvo  aj pre  ostatných. 

V mesiaci máj bola uskutočnená hodnotiaca návšteva na získanie certifikátu Zelenej školy za 
certifikačné obdobie 2017/2019. Napriek zanieteniu a množstvu zaujímavých a vydarených akcií 
v tomto certifikačnom období sme certifikát nezískali, ale aj napriek tomu všetkým ktorí  sa na 
realizácií programu podieľali patrí vďaka a obdiv. 



                                        Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/2019 

 

 15 

Pri realizácií environmentálnych aktivít sme spolupracovali so spoločnosťou Veolia, nadáciou 
Ekopolis a Živicou. Zmenu zelene v okolí školy uskutočnila firma Land Design a Vion. 

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. 
Aktivity: 

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

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

 Registrácia žiakov a zamestnancov do školskej Wi-Fi siete. 

 Zabezpečenie aktualizácie softvéru školských notebookov – inštalácia balíka Office 2016 na 
všetkých notebookoch v OL a JU. 

 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. 
 Aktualizácia softvéru pre jedáleň školy a spolupráca s vedúcou jedálne školy. 
 Riešenie problémov pri výpadkoch internetového pripojenia siete školy a jedálne školy. 
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 Výmena 1 ks PC – učiteľský v učebni informatiky – všetky zastarané PC v obidvoch 

učebniach boli vymenené. 
 Aktualizácie softvéru v učebniach informatiky, aby výučba prebiehala na najnovších 

verziách. 
 Prechod na programovací jazyk Python u žiakov 1. a 2. ročníka. 
 Správa mailových adries v tvare meno.priezvisko@domena-skoly. 

 Spolupráca pri zapojení školy do projektu IT akadémia. Jednou z aktivít projektu je možnosť 
získať certifikát ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítače. Certifikát sa podarilo získať 
obidvom pedagógom (RNDr. Klement Chren, Mgr. Peter Gahér), ktorí sa zapojili do tejto 
aktivity a úspešne absolvovali skúšky zo 4 vybraných modulov. V prípade záujmu budúci 
školský rok plánujeme prípravu vybraných žiakov na absolvovanie skúšok na získanie 
daného certifikátu. Takisto prebehli školenia k predmetu Informatika v prírodných vedách, 
na ktorých sa zúčastnili kolegovia, ktorí tiež absolvovali záverečné prezentácie. 

 

 

Koordinátor finančnej gramotnosti 
 

Opodstatnenosť vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti úzko súvisí s potrebou pripraviť žiakov 
na jednotlivé etapy života jednotlivca a rodiny v spoločnosti, na ktoré mu súčasné rodinné prostredie 

a obsah vzdelávania neposkytuje dostatok podnetov a príležitostí. Obsah vzdelávania a ciele 

vyučovacieho predmetu nadväzujú na Národný štandard finančnej gramotnosti, z ktorého vyplývajú 
ciele a výkonové štandardy. 
Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 661 z 13. novembra 2013 k Správe o stave 
vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti uložila ministrovi školstva, vedy, 
výskumu a športu vypracovať do 1. septembra 2014 metodiku pre zapracovanie a aplikáciu tém 
finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov (ďalej len „ŠkVP“) základných škôl a 
stredných škôl. Základným dokumentom pre tvorbu metodiky bol aktualizovaný a Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválený Národný štandard finančnej 
gramotnosti verzia 1.1. (ďalej len „NŠFG“) a Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2, 
ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 9. marca 
2017 pod číslom 2017-1053/10961:12-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc prvým 
ročníkom. 
Finančnú gramotnosť je možné:  

 začleniť do jednotlivých predmetov, uplatniť medzipredmetové vzťahy,  
 realizovať ju v blokovom vyučovaní,  
 realizovať ju formou kurzu,  
 vytvoriť samostatný predmet.  
 diskusie 

 odborné prednášky 

 

Realizácia cieľov NŠFG na našej škole 

 V školskom roku 2018/2019 sa koordinátor FG zúčastnil metodického školenia, ktoré konalo 

      dňa 21. 9. 2018 v priestoroch zasadačky ŠŠ inšpekcie v Nitre a realizovalo ho MPC Nitra. 
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 Aktualizovali a doplnili sa TVVP jednotlivých predmetov v súlade s Národným štandardom 
finančnej gramotnosti verzia 1.2 

 Prierezové témy FG boli implementované do predmetov, ktoré sa venujú problematike 
financií a práce s peniazmi, predovšetkým zaraďovaním úloh s finančnou tematikou 

a finančným správaním sa v reálnych situáciách v matematike, fyzike, informatike. Pritom 

v jednotlivých tematických celkoch poukazovať na výhodnosť alebo nevýhodnosť 
finančných operácií, výhodnosť a nevýhodnosť investícií a poisťovníctva. 

 Žiaci II.A triedy absolvovali 9. 11. 2018 minikurz finančnej gramotnosti. Okresný riaditeľ 
pre OVB Miloš Kováč ich formou finančnej hry, ktorá verne kopírovala bežný život rodiny, 
uviedol do sveta práce s financiami. V modelových situáciách im objasnil význam 
základných pojmov finančnej gramotnosti, vysvetlil výhodnosť, ale aj rizikovosť finančných 
transakcií, pôžičiek i poistiek. Riešili aj praktické úlohy: vo dvojiciach, ktoré predstavovali 
samostatné rodiny, riešili reálne finančné situácie. Dúfajme, že v budúcnosti všetky poznatky 
a dobré rady efektívne využijú. 

 

§2. ods.1b 
 

Počet žiakov školy 

 

Počet žiakov školy k 15. 9.2018: 225,   31. 8. 2018: 228 

Počet tried : 9 

Podrobnejšie informácie:  
 

Štvorročné gymnázium + osemročné gymnázium 

 Počet 
žiakov 

Z toho  Z  toho   Počet 
žiakov 

Z toho  Z  toho Z 

toho 

ŠVVP 

  K 15.9.2019 chlapcov dievčat Z  

toho 

ŠVVP 

K 31.8.2019 chlapcov dievčat  

I.A 31 16 15 0 34 18 16 0 

I.B 30 19 11 0 30 19 11 0 

II.A 29 18 11 1 29 18 11 1 

II.B 22 8 14 1 22 8 14 1 

III.A 27 15 12 0 27 15 12 0 

III.B 19 10 9 0 19 10 9 0 

IV.A 26 13 13 0 26 13 13 0 

IV.B 30 10 20 0 30 10 20 0 

VII.D 11 2 9 0 11 2 9 0 

Spolu 225 111 114 2 228 113 115 2 
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§ 2 ods. c, d 
 

Úspešnosť žiakov na prijímacom konaní  na štvorročné gymnázium 

 

Počet prihlásených žiakov na štvorročné gymnázium v prvom kole 83, z toho dievčat 37. Skúšky 
v prvom termíne prvého kola konalo 46 žiakov, v druhom termíne prvého kola  27 žiakov a 6 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). Prijímacie skúšky 
v druhom kole konalo 5 žiakov z toho 3 dievčatá.. 
Počet zapísaných prvákov k 15. 9. 2018: 50 žiakov, z toho 35 dievčat. 
 

Prehľadná tabuľka 

 

 
4-ročné 

gymnázium 

Z toho 

dievčat 
 

Prihlásení 88 48 

Nezúčastnili sa 4 2 

Prijatí bez PS 6 4 

Úspešne vykonal(a) 
prijímaciu skúšku 

76 21 

Neúspešne 
vykonala prijímaciu 
skúšku 

2 1 

Zapísaní 
k 30.6.2018 

50 26 

Počet žiakov 
k 15.9.2018 

50 26 

 

 

§2 ods. 1 e 
 

Klasifikácia žiakov podľa tried a ročníkov 

Klasifikácia tried 

Štvorročné a osemročné  gymnázium - klasifikácia predmetov 

Obdobie: 2. polrok, školský rok 2018/2019 

Trieda ANJ1 BIO DEJ FRJ2 FYZ GEG CHE INF 

I.A 1,91 1,53 1,59  1,44 1,35 2,15 1,88 

I.B 1,97 1,4 1,57  1,8 1,17 2,07 1,73 

II.A 2 2 1,55  1,97 1,28 2,59 1,69 

II.B 1,68 1,59 1,59  1,82 1,41 2,32 1,27 

III.A 1,93 1,81 1,74 2,45 2,15 1,26 1,81 1,67 

III.B 1,95 1,63 1,58  1,79 1,21 2,16 1,37 

IV.A 2,62        
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IV.B 2,33        

VII.D 1,73 1,45 1,27  1,27 1,18 1,55 1,36 

 

 

Štvorročné a osemročné  gymnázium - klasifikácia predmetov 

Obdobie: 2. polrok, školský rok 2018/2019 

Trieda MAT NEJ2 OBN RUJ2 SEB SED KAJ SEF 

I.A 1,91 2  1,73     

I.B 2,03 2,03       

II.A 2 1,93  1,71     

II.B 2,14 1,95       

III.A 2,15 1,56 1,48  1,55 1,78   

III.B 2 2,11 1,32  1,57 2,2   

IV.A 2,62  1,85 1,62 2,14 2,67 2,42 1,17 

IV.B 2,13 1,93 1,53  1,55 1,71 2,25 1,4 

VII.D 1,73 1,73 1,27  1,25 2   

 

 

Štvorročné a osemročné  gymnázium - klasifikácia predmetov 

Obdobie: 2. polrok, školský rok 2018/2019 

Trieda SEG SEC SEN SEM SJL SPS Spr TSV UKL 

I.A     2,06  1,12 1 1,06 

I.B     2,2  1 1 1 

II.A     2,31  1 1,15  

II.B     1,95  1 1  

III.A  1,67 1,33 1,56 2,22 1,54 1 1,08  

III.B  2 1,57 2 2,26 1,4 1 1,06  

IV.A 1,8 1,67 2 2,25 3 2,54 1,19 1,15  

IV.B 1,67 2 1,44 1,73 2,67 2 1 1  

VII.D  1 1 1,17 1,73 1,5 1,18 1  

Prospech žiakov za 2.polrok šk. roka 

 

Celkový prospech štvorročné a osemročné  gymnázium  - porovnanie prospechov  

Obdobie: 2. polrok, školský rok 2018/2019 

T
ried

a
 

Počet  

V
yznam

enaní  

V
eľm

i dobre  

P
ro

sp
eli 

N
ep

ro
sp

eli 

N
eklasifikovaní  

Správanie 2
 

Správanie 3
 

Správanie 4
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I.A 34 14 10 10 0 0 0 2 0 

I.B 30 14 8 8 0 0 0 0 0 

II.A 29 8 11 9 1 0 0 0 0 

II.B 22 9 8 5 0 0 0 0 0 

III.A 27 14 4 9 0 0 0 0 0 

III.B 19 8 7 4 0 0 0 0 0 

IV.A 26 4 11 11 0 0 1 2 0 

IV.B 30 7 12 11 0 0 0 0 0 

VII.D 11 6 3 2 0 0 0 1 0 

 228 84 74 69 1 0 1 5 0 

 

 

  Počet 

Trieda 
Počet žiakov 
1. 

Počet 
dievčat 1. 

Počet 
žiakov 2. 

Počet 
chlapcov 

Počet 
dievčat 2. 

Priemerný 
prospech 

I.A 34 18 34 16 18 1,66 

I.B 29 18 30 11 19 1,66 

II.A 29 18 29 11 18 1,86 

II.B 22 8 22 14 8 1,7 

III.A 27 15 27 12 15 1,75 

III.B 19 10 19 9 10 1,71 

IV.A 26 13 26 13 13 2,2 

IV.B 30 20 30 10 20 1,83 

VII.D 11 9 11 2 9 1,41 

9 227 129 226 98 128 1,753 

 

 

Priemerný prospech, za celú školu, ktorý žiaci dosiahli je 1,753 - z toho v štvorročnom G 1,80 

a v osemročnom G 1,41. Najhorší priemer dosiahla trieda IV.A 2,20  a najlepší priemer dosiahla 
trieda I.B a I.A – 1,66. 

Dochádzka 

 

Prehľad dochádzky 

Obdobie: celý školský rok 2018/2019 

 

T
ried

a
 

Počet  

Zam
ešk.  hod.  

Zam
. na žiaka

 

O
spravedlnené  

O
spr. na žiaka

 

N
eospravedlnené  

N
eosp. na žiaka

 

I.A 34 4278 125,82 4222 124 56 1,65 

I.B 30 3357 113,45 3354 113 3 0,1 

II.A 29 3546 122,28 3543 122 3 0,1 
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II.B 22 1544 70,18 1544 70,2 0 0 

III.A 27 5037 186,56 5037 187 0 0 

III.B 19 3123 164,37 3123 164 0 0 

IV.A 26 3671 141,19 3625 139 46 1,77 

IV.B 30 3831 127,7 3831 124 0 0 

VII.D 11 1477 134,27 1433 130 44 4 

 228 29864  29712  152 7,62 

 

 

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 12. marca 2019 - 

slovenský jazyk a literatúra, 13. marca 2019 – cudzie jazyky, 14. marca 2018 – matematika. 

V školskom roku 2018/19  maturovalo 53 riadnych a 2 externí študenti. Jedna študentka nevykonala 
maturitnú skúšku  ani v mimoriadnom termíne vo februári. Z absolventov gymnázia v školskom roku 
2018/19 tri študentky úspešne zmaturovali v mimoriadnom termíne v septembri a budú štatisticky 
vykázané v školskom roku 2019/20.  2 žiačky úspešne vykonali opravný termín PFIČ maturitnej 
skúšky z anglického jazyka 4. 9.2019 a 1 žiačka úspešne vykonala opravnú skúšku z ústnej časti MS 
v anglickom jazyku. 

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 Vincenta de 

Paul v Leviciach 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 A. Vrábla v Leviciach, gymnáziu 
v Šuranoch a Spojenej škole v Nitre. 

V máji 2019 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. 

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. 
 

Výsledky externej časti  a písomnej časti maturitnej skúšky 

 

Predmet EČ úspešnosť PFIČ úspešnosť 

Slovenský jazyk a literatúra 59,55% 73,45% 

Anglický  jazyk B2 59,75% 58,64% 

Matematika 55,08% --------------- 
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Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Štatistické spracovanie maturitných skúšok 

Obdobie: celý školský rok 2018/19 

P
re

d
m

et 

Ú
roveň

 

Počet  

(M
/Ž)  

EČ
 priem

er
 

EČ
 počet  

PFIČ
 

p
riem

er
 

PFIČ
 počet  

1 Ú
stna

 

2 Ú
stna

 

3 Ú
stna

 

4 Ú
stna

 

5 Ú
stna

 

Ú
stna 

p
riem

er
 

Ú
stna počet  

Anglický 
jazyk 

B2 55 (23/32) 
59,75

% 
55 

58,64

% 
55 18 16 16 4   2,11 54 

Biológia   16 (3/13)         8 8       1,50 16 

Dejepis   16 (6/10)         7 4 3 1   1,87 15 

Fyzika   10 (7/3)         3 2 1     1,67 6 

Geografia   17 (8/9)         12 3       1,20 15 

Chémia   8 (1/7)         5 2 1     1,50 8 

Informatika   12 (9/3)         7 3 2     1,58 12 

Matematika   21 (13/8) 
55,08

% 
19     9 5 5     1,79 19 

Občianska 
náuka 

  18 (4/14)         11 5 2     1,50 18 

Ruský jazyk B1 1 (0/1)           1       2,00 1 

Slovenský 
jazyk a 

literatúra 

  55 (23/32) 
59,55

% 
55 

58,64

% 
55 16 16 17 5   2,20 54 

 

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 
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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 23.6.2015  

IV.B 7902 J gymnázium   

Školský vzdelávací program 

 Gymnázium 2014 z 23.6.2015  

VII.D 7902 J gymnázium   

Školský vzdelávací program 

 Gymnázium 2015 z 23.6.2015 

 

 

 

Počty vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch v školskom roku 2018/2019 

 

Osemročné gymnázium 

 

 

 

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              

Nemecký jazyk 1             

Nemecký jazyk 2  3 3  3 3   3  3 3 

Francúzsky jazyk 2     3    

Ruský jazyk 2 3   3       3   

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     

Predmet VII.D 

Slovenský jazyk a literatúra 4 

Anglický jazyk 1 4 

Nemecký jazyk 2 3 

Ruský jazyk 2  - 

Dejepis 2 

Občianska  výchova 2 

Náuka o spoločnosti  - 

Matematika 3 

Informatika 2 

Fyzika 2 

Chémia 2 

Biológia 2 

Geografia  1 

Etická výchova 0 

Náboženská výchova 0 

Telesná a športová výchova 2 
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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                

Seminár z biológie         2 2  4  4 

Seminár z dejepisu         2 2  4  4 

Seminár z fyziky             4  4 

Seminár z geografie            4  4 

Seminár z chémie         2 2  4  4 

Seminár z informatiky         2 2  4  4 

Seminár z matematiky         2 2  4  4 

Spoločenskovedný seminár         2 2  4  4 

 

 

§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 18 9 16 9 

PP na dobu určitú 

 

2 2 2  1 

Znížený úväzok 

 

1 3 1 3 

 PP na dohodu 1 1 1 1 

Kvalifikovaní 21 10 - - 

 
 

Zoznam pedagogických zamestnancov a ich špecializácia: 
Por. číslo Titul, meno a priezvisko Aprobácia 

1. Mgr. Peter Černo MAT – FYZ  

2. Mgr. Ľuboš Debnár MAT – FYZ – zástupca RŠ 

3. Mgr. Peter Gahér 

MAT – INF -  koordinátor 
informatizácie 
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4. RNDr. Monika Gáliková MAT – BIO - TU III.A 

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

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

9. RNDr. Klement Chren 

MAT – FYZ – INF - TU III.B, ,predseda 

PK mat.,fyz. a inf. 

10. Mgr. Alena Končalová OBN – NEJ – RUJ  

11. Mgr. Jozefína Kováčová 

BIO  - CHEM - koordinátor envir. vých. 
TU IV.A, predseda PK bio. a chem. 

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

13. Mgr. Jana Magdolenová 

SJL – DEJ – TU IV.B, predseda PK slov.j. 

a spol.v. 

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

15. Mgr. Viera Mihalková OBN – RUJ – NEJ – TU I.A 

16. Mgr. Ľudmila Minárová TEV – BIO – TU II.B 

17. Mgr. Alena Rakovská ANJ – TU II.A 

18. PaedDr. Anna Rosenbergová SJL-OBN – (PN) 

19. PaedDr. Viera Šedíková 

GEG – RUJ – TU VII.D, predseda PK 

spol. v a športu 

20. Mgr. Monika Taligová ANJ - INF 

21. Mgr. Elena Ujčíková DEJ – FRJ – TU.I.B 

 

 

 

Odborne a neodborne vyučované hodiny 

 

Predmet Hodín neodborne vyučované 

Telesná a športová výchova 2 hodín 

Etická výchova  1 hodina 

Umenia a kultúra 4 hodiny 

Spolu: 7 hodín 

 

Odborne vyučované hodiny:  98,05 %  

Neodborne vyučované hodiny tvorili iba 1,95 % z celkového počtu hodín. 
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§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 0 0 

2.kvalifikačná skúška 0 0 

štúdium školského manažmentu 0 2 

aktualizačné vzdelávanie 8 0 

špecializačné inovačné štúdium 1 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, 

 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 zabezpečenia LVVK – lyžiarsky inštruktor, 
 oblasť riadenia. 

 

 

Realizované  vzdelávania v školskom roku 2018/2019 

V školskom roku 2018/2019 sa realizovalo vzdelávanie učiteľov v súlade s Plánom kontinuálneho 
vzdelávania 

Funkčné vzdelávanie: Mgr. Debnár, Mgr. Mihalková - prebieha 

Aktualizačné vzdelávanie: 
Výučba chémie/matematiky/biológie/fyziky/geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej  
a vedeckej gramotnosti - poskytovateľ: UKF Nitra v rámci projektu IT Akadémia  – vzdelávania sa 
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zúčastnili: Mgr. Ľ. Debnár (F), Mgr. P. Černo.(F), Mgr. Ľ. Minárová (BIO), Mgr. J. Kováčová (CH), 
RNDr. R. Kunová, PhD. (MAT). 
 

Výučba e-Learningu vo vyučovaní – poskytovateľ: MPC Bratislava - Mgr. A. Rakovská 

 

Rozvoj kompetencií pedagogického  zamestnanca v oblasti prevencie proti prejavom extrémizmu -  

poskytovateľ: MPC Bratislava Mgr. E. Ujčíková 

 

Kariérové poradenstvo – poskytovateľ: asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Banská Bystrica 
– PaedDr. V. Šedíková 

 

Adaptačné vzdelávanie: 
Mgr. Monika Taligová – prebieha od októbra 2018 do júna 2019 pod dohľadom uvádzajúceho 
učiteľa Mgr. Alena Rakovská.  
 

 

§2. ods. 1 i 
 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

 

Kalendár udalostí a podujatí školského roka 2018/2019 

 

September 2018 

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2.9. 2018 

Európsky deň jazykov   - jazyková súťaž „Brána 
jazykov otvorená“       

20.9. 2018 

Jarmočný šachový turnaj 24. 9. 2018 

Cezpoľný beh – okresné kolo 26. 9. 2018 

Odhalenie pamätnej tabule p. p. J. Podhornému  
Vystúpenie zboru slovenských učiteľov 

28. 9. 2018 

Biela pastelka – charitatívna akcia 21. 9. 2018 

Aktualizácia web stránky celoročne 

 

Október  2017 

Agrofilm  4. 10. 2018 

Florbalový turnaj 5. 10. 2018 

Exkurzia Banská Štiavnica 8. 10. 2018 

Mne sa to nemôže stať 8. 10. 2018 

Tolerujme sa navzájom 9. 10. 2018 

Tolerujme sa navzájom 11. 10. 2018 

Rodina a partnerské vzťahy 15. 10. 2018 

Rada školy 22. 10. 2018    15.30 hod.  
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Rodina a partnerské vzťahy 23. 10. 2018 

Olympiáda o EÚ 23. 10. 2018 

Pedagogická rada 24. 10. 2018 

NR SR BA  24. 10. 2018 

Multimediálne predstavenie 25. 10. 2018 

Cvičenie v prírode 29. 10. 2018 

 

November 2018 

Plenárne a triedna schôdza RZ 5. 11. 2018 

Exkurzia Mochovce 5. 11. 2018 

100. výročie založenia Československa 5. 11. 2018 

Vzdelávanie k Erasmu 

BA 

5. 11. 2018 

MS Aerobik 6. 11. 2018 

Geografia v praxi - UKF Katedra geografie 

a regionálneho rozvoja 

7. 11. 2018 

Arborétum Mlyňany 

Vedecké aktivity biológov 

7. 11.2018 

Embryotechnológie pre nevedcov – Katedra 

botaniky a genetiky 

8. 11. 2018 

Exkurzia -Trnavská univerzita- Anglická 
literatúra 

8.11. 2018 

Finančná gramotnosť 8. 11. 2018 

MO florbal chlapci 8. 11. 2018 

Finančná gramotnosť 9. 11. 2018 

MO florbal dievčatá 9. 11 . 2018 

iBobor – kategória Senior 13. 11. 2018 

Trestnoprávna zodpovednosť 13. 11. 2018 

Multimediálne predstavenie 

Cesta slovanskou históriou 

14.11. 2018 

Akceptujme sa navzájom 15. 11. 2018 

Vzdelávanie k projektu Biodiverzita do škôl 15. 11. 2018 

iBobor – kategória Junior 15. 11. 2018 

Volejbalový turnaj ku Dňu boja za slobodu a 
demokraciu 

16. 11. 2018 

Pedagogická rada 20. 11. 2018 

ŠK OL. v slovenskom jazyku 22. 11. 2018 

Akceptujme sa navzájom 28. 11. 2018 
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December 2018 

 

 

Január 2019 

 

Február 2019 

 

 

Exkurzia Viedeň 28. 11. 2018 

Stužková slávnosť 30. 11 .2018 

Šk. kolo OAJ 21. 11. 2018 

Expert 29. 11. 2018 

Šk. kolo ONEJ 23. 11. 2018 

Deň kakaa 4. 12. 2018 

Stužková slávnosť 7. 12. 2018 

Divadelné predstavenie 

DAB Nitra 

17. 12. 2018 

Vianočná akadémia pre rodičov 18. 12. 2018 

Vianočná akadémia pre žiakov 20. 12. 2018 

Vianočné prázdniny 23. 12. 2018 – 7. 1. 2019 

Novoročné posedenie 8. 1. 2019 

Informácie o štúdiu na SPU 16. 1. 2019  - 4. VH 

Olympiáda v ANJ – okresné kolo 16. 1. 2019 

Olympiáda v NEJ – okresné kolo 17. 1. 2019 

Projekt AIESEC 14. 1. – 18. 1. 2019 

Uzatvorenie známok za I. polrok šk. roka 
2018/19 

23. 1. 2019 do 12.00 hod. 

Klasifikačná porada  za I. polrok šk. roka 
2018/19 

24. 1. 2019 

Projekt AIESEC 21. 1. – 25. 1. 2019 

MO školské kolo kategória B,C 29. 1. 2019 

Polročné hodnotenie  prospechu, dochádzky 

a správania – výpis vysvedčenia. 
31. 1. 2019 5.VH 

LVVK Donovaly 28. 1. – 1. 2. 2019 

MO školské kolo 6. 2. 2019 

ÚMS mimoriadny termín 7. 2. 2019 

Olympiáda ľudských práv 7. 2. 2019 
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Marec 2018 

 

Apríl 2019 

         

Projekt Agenda 2030 - OSN Viedeň 6. 2. - 7.2.  2019 

KK GEO OL 8. 2. 2019 

Ples rodičov a priateľov školy 9. 2. 2019 

DOD 12. 2. 2019 

KK ANJ 13. 2. 2019 

KK NEJ 14. 2. 2019 

Gymnaziálny ples študentov  16. 2. 2019 

Vzdelávanie -  IT Akadémia 1.2 . – 28. 2. 2019 

Jarné prázdniny 25. 2. – 1. 3. 2019 

Vzdelávanie „Rozvoj kompetencií proti 
extrémizmu“ 

7. 3. 2019 

PFIČ a EČ MS SJL 12. 3. 2019 

PFIČ a EČ MS CUJ 13. 3. 2019 

EČ MS MAT 14.3. 2019 

ŠKK CHO  15. 3. 2019 

OK volejbal SŠ žiačky 19. 3. 2019 

Diecézne kolo biblickej olympiády 21. 3. 2019 

OK volejbal  SŠ žiaci 21. 3. 2019 

KK OL DEJ 21. 3. 2019 

Divadelné predstavenie, Trnava 21. 3. 2019 

Matematický klokan 21. 3. 2019 

Dejepisná súťaž gymnázií 27. 3. 2019 

Deň učiteľov 27. 3. 2019 

Vzdelávanie - IT Akadémia 1.3 . – 31. 3. 2019 

KK MAT OL 2. 4. 2019 

Triedne schôdze RZ 4. 4. 2019 

CHO KK 4. 4. 2019 

Sebaobrana T. Kid 5. 4. 2019 
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Máj 2019 

 

 

Ruské slovo – recitačná súťaž 4. 4. – 5. 4. 2019 

Klasifikačná pedagogická rada – 3. štrťrok 9. 4. 2019 

KK volejbal chlapci  10. 4. 2019 

KK GEO OL 11. 4. 2019 

Cvičenie v prírode 11. 4. 2019 

Deň narcisov 11. 4. 2019 

Exkurzia Múzeum holokaustu Sereď 11. 4. 2019 

Jazykový kvet 12. 4. 2019 

Mladý Európan 12. 4. 2019 

KK volejbal dievčatá 16. 4. 2019 

Science Roadshow SAV 16. 4. 2019 

Projekt Biodiverzita do škôl - vzdelávanie 17. 4. 2019 

Veľkonočné prázdniny 18.4. – 23.4. 2019 

Konzultačný deň 2. 5. 2019 

DEJ OL Celoslovenské kolo 2. 5. 2019 

Fotografovanie tried 3. 5. 2019 

Termín uzatvorenia klasifikácie  6. 5. 2019 do 14.10 hod. 

Zelená škola – kontrolný deň 7. 5. 2019 

Klasifikačná pedagogická rad pre 4. ročník 7. 5. 2019 

KK orientačný beh   7. 5. 2019 

Branné preteky Nitra 7. 5. 2019 

Rozlúčka maturantov  10. 5. 2019 

Prijímacie skúšky I. kolo 1. termín 13. 5. 2019 

Prijímacie skúšky I. kolo 2. termín 16. 5. 2019 

KK CHO kategória C 17. 5. 2019 

Akademický týždeň 13. 5. – 17. 5. 2019 

Zápis žiakov I. ročníka 17. 5. – 21. 5. 2019 

Svetový deň atletiky 23. 5. 2019 

Prednes poézie J. Kráľa 23. 5. 2019 

ÚMS GJK ZM 20. 5. – 24. 5. 2019 

KOŽAZ 22. 5. – 24. 5. 2019 

ÚMS GAV Levice 27. 5.  – 30. 5. 2019 

Športový deň 30. 5. 2019 
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Jún a júl 2019 

 

        

           

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 Milota Švecová 

a Adam Podoba z IV.A 

 Ocenenie riaditeľky školy – najaktívnejší študent v školskom roku 2018/2019 získal Šimon   
Kéry II.B za vzornú reprezentáciu školy v olympiáde v anglickom jazyku a za prezentáciu 
environmentálneho projektu na pôde OSN vo Viedni v rámci projektu Agenda 2030. 

Kurz pohybových aktivít 3. 6. – 7. 6. 2019 

MSR orientačný beh   11. 6. – 12. 6. 2019 

Prijímacie skúšky II. kolo  18. 6. 2019 

Termín uzatvorenia klasifikácie  21. 6. 2019 

Klasifikačná pedagogická rada  24. 6 2019 

Školské výlety 24. 6. – 25. 6. 2019 

Slávnostná akadémia  28. 6. 2019 

Komisionálne skúšky  1. 6.  – 28. 6. 2019 

Odovzdávanie učebníc, čistenie tried 27. 6. 2019 

Odovzdanie triednej dokumentácie 27. 6. 2019 

Zasadnutia PK  1. 7. 2019 

Vyhodnocovacia porada 2. 7. 2019 
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Nitriansky samosprávny kraj vybral nášho žiaka na Letnú žurnalistickú školu K. H. 
Borovského  v ČR Kraj Vysočina. 

 

Iné aktivity 

 

 Účasť našich pedagógov na maturitných skúškach ako predsedovia predmetových   
maturitných komisií a členovia predmetových maturitných komisií na Gymnáziu A. Vrábla 
v Leviciach, gymnáziu v Šuranoch a Spojenej škole v Nitre. 

 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 

 Škola spolupracuje s VŠ UKF NITRA s Fakultou prírodných vied 

 Škola spolupracuje s Hvezdárňou v Hlohovci  
 Pedagógovia našej školy pracujú v rámci predmetovej komisie biológie na revízií ŠVP pri 

ŠPÚ Bratislava. 
 

Uskutočnené exkurzie: 
 

 

Názov Termín Miesto 

Agrofilm UKF Nitra 4.10.2018 Zlaté Moravce 

Exkurzia Banská 
Štiavnica 

8. 10. 2018 Banská Štiavnica 

Exkurzia Topoľčianky 12. 10. 2018 Topoľčianky 

Exkurzia do NR SR 24. 10. 2018 Bratislava 

EMO Mochovce 5. 11. 2018 Mochovce 

Geografická exkurzia  7. 11. 2018 Nitra 

Arborétum Mlyňany   7. 11. 2018 Vieska n. Žitavou 

Exkurzia TU 8.11.2018 Trnava 

Exkuzia UKF Nitra 8. 11. 2018 Nitra 

Exkurzia  27. 11. 2018 Levice 
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 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  
 

 

 

Exkurzia Viedeň 28.11.2018 Viedeň 

Divadelné predstavenie 17. 12. 2018 Nitra 

Exkurzia OSN Viedeň 5. 2. 2019 Viedeň 

Divadelné predstavenie 21. 3. 2019 Trnava 

Divadelné predstavenie 4.4.2019 Bratislava 

Exkurzia Jazykový kvet 12. 4.  2019 Nitra 

Exkurzia do Múzea 
holokaustu  

12. 4. 2019  Sereď 

Súťaž DPPM 30. 4. 2019 Nitra 

Exkurzia Jazykový kvet 14. 6. 2019 Nitra 

Školský výlet 25. 6. – 26. 6. 2019 Štúrovo 

Školský výlet 25. 6. – 26. 6. 2019 Nevidzany 

Školský výlet 25. 6. – 26. 6. 2019 Štúrovo 

Školský výlet 25. 6. – 26. 6. 2019 Jelenec 

Školský výlet 26. 6. 2019 Hrušov 

Školský výlet 25. 6. – 26. 6. 2019 Banská Štiavnica 

Školský výlet 26. 6. – 27. 6. 2019 Vyhne 
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§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 

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. 
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  

 

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 ACTIVE“ 

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, 
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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.  
 

„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“ 

Gymnázium Janka Kráľa organizovalo už 5. ročník jazykovej súťaže „Brána jazykov otvorená“ pre 
žiakov základných škôl pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. 

Priestory novej telocvične privítali 20. 9. 2018 žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ nášho okresu a 
potešila nás aj účasť dvoch nováčikov v súťaži, žiakov základných škôl z Vrábel a Levíc. 

Už pri vstupe do telocvične si každý musel všimnúť ten jazykový babylon. Najskôr si žiaci 
prezreli nástenku s netradičnými medzinárodnými receptami, potom ich zaujala projekcia fotiek z 
minulých ročníkov. Pohľady účastníkov boli najviac zamerané na stoly s úlohami, no predovšetkým 

na výsledkovú tabuľu. 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 8 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. 

Pre všetkých účastníkov bolo pripravené občerstvenie, ktoré zabezpečili bývalí i súčasní žiaci, tiež 
Mestský úrad Zlaté Moravce a gymnázium. Aj takáto maličkosť prispela k priateľskej atmosfére a k 
budovanou pozitívnej klímy na našej škole. 

Ak zhodnotíme predchádzajúce ročníky, víťazmi sa dvakrát stali družstvá z Cirkevnej základnej 
školy sv. don Bosca v Zlatých Moravciach, jedenkrát zo ZŠ Mojmírova zo Zlatých Moraviec a 
jedenkrát zo ZŠ Tlmače. Členovia víťazných družstiev sú už našimi žiakmi a stávajú sa hodnotiteľmi 
úloh, čiže prechádzajú druhou úrovňou a máme už aj pani učiteľky anglického jazyka, naše 
absolventky, ktoré predstavujú tretiu úroveň, keď sa vracajú k nám na gymnázium už so svojimi 
žiakmi. Tieto maličkosti sú tou morálnou odmenou pre organizátorov tohto projektu. Pozitívom 
tohtoročnej súťaže bola aj prítomnosť atašé ruského veľvyslanectva Eleny Epishiny, ktorá priniesla 
vecné ceny pre jednotlivé družstvá a zúčastnila sa vyhodnotenia súťaže. 

Výsledky 5. ročníka: 

 Víťazné družstvo: PALACE (ZŠ sv. Michala Levice) v zložení Tóthová, Horňáková, Hriňová, 
 2. miesto s rovnakým počtom bodov: THE BUBBLES zo ZŠ Mojmírova (Blažiová, Hubocký, 

Sýkora) a PRIBINÁCI 2 zo ZŠ Pribinova (Gajdošíková, Jehlár, Vician). 
 

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“.. 
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Aktivity a prednášky: 
 Mgr. Lucia Šolcová PhD.,  Katedra geografie a regionálneho rozvoja UKF Nitra – 

prednáška o USA 

 Deň otvorených dverí - Exkurzia Arborétum Mlyňany 

 Spolupráca s Katedrou botaniky a genetiky UKF Nitra – Embryológia pre nevedcov  
 Návšteva EMO Mochovce – Infocentrum Energoland 

 Finančná gramotnosť – finančná hra – okresný riaditeľ OVB Miloš Kováč 

 iBobor – celoslovenská informatická súťaž  
 100. výročie vzniku I. ČSR – beseda s poslancom Národnej rady Mgr. M. Kéry 

 Scifi a fantasy literatúra v anglickom jazyku – Trnavská univerzita 

 VIA HISTORICA – slovanské dejiny od Slovanov po Ľudovíta Štúra  

 

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.  
 

Aktivity  

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. 
 

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 
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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 
prostredníctvom neformálneho vzdelávacieho programu. Žiaci komunikujú v anglickom jazyku 

a spoznávajú rôzne kultúry sveta. 
14.1. – 18.1.2019 - Interaktívne prednášky s o zahraničnými lektormi pre všetky ročníky 

 

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.  

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 
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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 

 

Projekt Záložka spája školy 

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

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila 7. ročník celoslovenského projektu pre 
stredné školy s názvom Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo 
iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov. 

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania 
prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú 
tému Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov. 

Výmenu záložiek môžu školy využiť na nadviazanie spolupráce a kontaktov s inou partnerskou 
školou vybratou na základe prihlášky. 
Naša partnerská škola: Gymnázium J. F. Rimavského, Kláštorská 37, Levoča 

Účastníci projektu: študenti I. A a I. B triedy 

Realizácia projektu: 
Žiaci boli na hodinách umenia a kultúry a slovenského jazyka a literatúry oboznámení s témou 

projektu. V rámci štúdia doma a na vyučovacích hodinách UKL zbierali potrebné informácie z 
dostupných zdrojov (literatúra, internet, rozhovor a i.), na základe čoho si vybrali osobnosti, ktoré 
zodpovedali téme projektu. Najväčší záujem v nich vzbudili Milan Rastislav Štefánik, Tomáš 
Garrigue Masaryk a Alica Masaryková. Mnoho zaujímavých podnetov o osobnosti M. R. Štefánika 
poskytla žiakom publikácia Milan Rastislav Štefánik (Computer Press, 2012) od Michala Kšiňana, 
ktorá obsahuje 25 vložených dokumentov a umožňuje čitateľom bližšie spoznať život tohto velikána. 
Získané informácie žiaci spracovali a podľa vlastného uváženia zahrnuli do svojich záložiek. Vďaka 
kreatívnej práci nadobudli záložky svoju finálnu podobu a svedčia tak nielen o žiackej nápaditosti, 
ale aj osobnej zainteresovanosti do problému. Na záver sme všetky záložky zozbierali a pripravili na 
odoslanie. 

Téma tohtoročného projektu bola pre našich žiakov pútavá aj z toho dôvodu, že osobnosť T. 
G. Masaryka a jeho dcéry patria do histórie nášho regiónu. 

Sprievodné akcie projektu: 
Žiaci sa zúčastnili exkurzie do Topoľčianok, ktoré boli v rokoch 1923 - 1933 letným sídlom T. G. 
Masaryka. V rámci nej navštívili zámok a odfotili sa pri bronzovej soche prvého československého 
prezidenta v životnej veľkosti. 
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Odhalenie pamätnej tabule prof. Júliusovi Podhornému  

V historickej aule nášho gymnázia sa konala 28. septembra 2018 spomienková slávnosť pri 
príležitosti odhalenia pamätnej tabule pánovi profesorovi Júliusovi Podhornému, ktorý venoval 
rozvoju zlatomoravského gymnázia dlhých 44 rokov. 

Na spomienkovú slávnosť prijali pozvanie predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. 
Ing. Milan Belica PhD., poslanec NSK a vedúci odboru školstva Okresného úradu v Nitre Mgr. Milan 
Galaba, prednostka Okresného úradu v Zlatých Moravciach Mgr. Zita Koprdová, prednosta 
Mestského úradu v Zlatých Moravciach Ing. Marián Kováč, vedúci odboru školstva Nitrianskeho 
samosprávneho kraja RNDr. Vladimír Gubiš a metodička Nitrianskeho samosprávneho kraja Mgr. 
Iveta Verešová. 

Celé kultúrne popoludnie sa nieslo v znamení vďaky prof. Júliusovi Podhornému. Úvod 
spomienkovej slávnosti patril poézii. Báseň „O láske“, od velikána slovenskej poézie Milana Rúfusa, 
zarecitoval Jakub Bánsky z II.A triedy. Spomienkovú akadémiu otvorila slávnostným prejavom 
riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD.. Program akadémie pokračoval vystúpením 
speváckeho zboru Schola Cantorum. Profesorovi Podhornému i nám zaspievali bývalí členovia 
speváckeho zboru Schola Cantorum tri piesne z repertoáru speváckeho zboru „Cheruvimskaja“, „Il 
bianco e dolce cigno“ a „Chvála hudby“. Spevácky zbor dirigoval Daniel Hlásny – bývalý člen 
Scholy Cantorum, člen opery SND v Bratislave.Po vystúpení speváckeho zboru si na pána profesora 
Júliusa Podhorného zaspomínal aj jeho bývalý kolega a priateľ Mgr. Ján Schultz, zakladajúci dirigent 
CANTICA NOVA a nestor slovenského mládežníckeho zborového spevu, emeritný moderátor 
Slovenského zboru slovenských učiteľov, dirigent MGV Marchegg, nositeľ Ceny FRA ANGELICO 
2010 a nezávislý hudobný publicista. 

Za veľkého potlesku publika, vnučky Júliusa Podhorného odhalili v aule gymnázia pamätnú tabuľu. 

Vyvrcholením spomienkového stretnutia bolo vystúpenie Speváckeho zboru slovenských učiteľov, 
ktorý svojím repertoárom vzdal úctu nielen profesorovi Júliusovi Podhornému, ale aj všetkým 
zosnulým a žijúcim pedagógom našej školy. Publikum bolo nadšené majstrovstvom a umeleckou 
kvalitou zboru. U publika najviac zarezonovali piesne „To Deň, ktorý učinil Pán“, „Sanctus“, „Za 
starú Breclavú“ (sólo spieval Daniel Hlásny) či „Aká si mi krásna“. Spevácky zbor slovenských 
učiteľov dirigoval Štefan Sedlický. 
Slávnostná akadémia mohla byť zrealizovaná aj vďaka sponzorským darom. Poďakovanie patrí 
firmám Kamenárstvo – Vodostav, DIMI max, s.r.o, Frutto, s.r.o. a SOŠ polytechnická Zlaté 
Moravce, pani Garajovej, pánu Končalovi, pánu Kramárovi a RZ pri Gymnáziu J. Kráľa. 

Podané projekty v školskom roku 2018/2019 

 Erasmus + - Kľúčová akcia KA229 Strategické partnerstvá – spolupráca s partnerskou 

školou v Tullne Rakúsko 

 MŠVVaŠ – Zdravie na tanieri 2019 

 Nadácia Ekopolis – Biodiverzita do škôl 
 Projekt MV – Prevencia kriminality 2019 
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§2. ods. 1  k 
 

 Výsledky inšpekčnej činnosti na GJK 

 

V školskom roku 2018/2019 boli vykonané na našom gymnáziu dve  školské inšpekcie. 

V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 44012/2018-2019 zo dňa 11.02.2019 inšpekciu 
vykonali PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. školská inšpektorka – ŠIC Nitra  a PaedDr. Zdenka 

Farkasová školská inšpektorka – ŠIC Nitra  v dňoch 11.02. 2019 a 14.02.2019. 

Predmet školskej inšpekcie: Vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam na 
gymnáziu. 
Závery ŠIC –  Na základe zistení a ich hodnotení v správe o výsledkoch školskej inšpekcie voči 
vedúcemu zamestnancovi uplatňuje tieto odporúčania: 

- Zapájať žiakov do tvorby ŠkVP so zreteľom na možnosť ich ovplyvňovania učebného plánu, 
- Vytvárať žiakom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu situácie na trénovanie 

nadobudnutých poznatkov o ľudskej dôstojnosti, rovnosti a slobode počas celého štúdia, 
- Poskytnúť pomoc samosprávnemu orgánu žiackej školskej rade pri budovaní informačného 

toku smerom k triednym samosprávam z rokovaniu v rade v školy, zvyšovaní 
transparentnosti o jej činnosti, 

- Pravidelne realizovať prieskum sociálnej klímy a uplatňovanie rešpektovania ľudských práv 
v škole, 

- Zapracovať do školského poriadku explicitnú garanciu postihu žiaka, jeho znevýhodneniu 
alebo sankcionovaniu z dôvodu uplatnenie si svojich ľudských práv podľa právnych 
predpisov 

- V školskom poriadku uviesť právne a ľudskoprávne dokumenty, z ktorých vychádza 

- Pravidelne realizovať prieskum výskytu sociálno-patologických javov medzi žiakmi, 
- Uplatňovať rovnaký prístup učiteľov ku každému žiakovi bez prejavov osobných sympatií 

alebo antipatií alebo vzťahu žiaka k predmetu, ktorý učiteľ vyučuje. 

 

V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 4101/2018-2019 zo dňa 31.01.2019 inšpekciu 
vykonala PaedDr. Iveta Schoberová školská inšpektorka – ŠIC Nitra  dňa  14.02. 2019. 
Predmet školskej inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti 

– testovanie žiakov končiaceho ročníka. 
Závery ŠIC –  Dosiahnutá úroveň testovanej triedy 4. ročníka gymnázia so štvorročným štúdiom 
64,88 % bola v porovnaní s dosiahnutým národným priemerom v teste 62,10 % lepšia o 2,7%, 

s dosiahnutým priemerom v teste v testovaných školách v kraji 66,40 % horšia o 1,52 %. 

 

§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 
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                                                    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 

- 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. 
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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.  

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: 
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 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:  

 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 2018 boli v Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach pridelené finančné prostriedky vo 
výške 459 391,- €, z toho na  mzdové prostriedky vo výške    304 571, -  €, odvody 102 946,- €, 
prevádzka 51 874,-€, bežné transfery 12 714,- €. 
 

Čerpanie výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie k 31.12.2018  / v € / 
Kategória/položka Schválený Upravený Schválený Upravený 

rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet 
2018 2018 2018 2018 

   školská školská 

  jedáleň jedáleň 

    

600- BEŽNÉ VÝDAVKY  
403 072 459 391 27 045,20 37 821,84 

610- Mzdy, platy, 

služobné 
  

  

Príjmy a ostatné 

vyrovnania 
258 701 304 571 16 634 17 384 

620 – Poistné 
a príspevok     

zamestnancov do 

poisťovní 91 871 102 946 5200 5729,28 

      

630- Tovary a služby 

    

    

52 500 51 874 5211,20 14630,45 

640- Bežný transfer     

0,00 12 714 0,00 78,11 
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Spolu rok 2017 

403 072 472 105 27 045,20 37 821,84 

 

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

vo výške 304 571,00 €. 
 

 

620 – poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní: 
 

          Čerpané finančné prostriedky na odvody boli vo výške 102 945,70 €. 
 

 

Kategória/položka Schválený 
rozpočet € 

Upravený 
rozpočet  € 

Čerpanie  
rozpočtu  € 

% čerpania 

 

620 -  spolu 91 871,00 102945,70 102945,70 100 % 

                                                  

621- všeobecná zdravotná 
 

 

26 000,00 23 815,46 23 815,46 

 

622 – spoločná zdravotná 0 0 0  

623 – ostatné zdravotné  

3000,00 

3411,26 3411,26  

                                                     

625001 – nemocenské      
 

4371,00 

 

4374,56 

 

4374,56 

 

625002 - starobné 35 000,00 41 310,91 41 310,91  

625003 - úrazové 2500,00 2525,09 2525,09  

625004 - invalidné 8000,00 9391,13 9391,13  

625005 – v 

nezamestnanosti 
 3424,65 3124,65  

625007 – do rezervného 
fondu  

13 000,00 14 992,64 14 992,64  

 

630 – tovary a služby: 
  

631 – cestovné výdavky – boli čerpané vo výške 781,51 na tuzemské cesty. 
 

Kategória/položka Schválený 
rozpočet  € 

Upravený  
rozpočet  € 

Čerpanie 
rozpočtu  € 

% čerpania 
rozpočtu 

631 – cestovné náhrady 2000,00 781,51 781,51 100 % 

 

632 – energie, voda a komunikácie  boli čerpané vo výške 26679,37€vodné a stočné  vo výške 
3053,50  a poštové  a telekomunikačné služby čerpané vo výške 2131,95 € a elektrická energia, plyn 
boli vo výške 21 493,92 €. 
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Kategória/položka Schválený 
rozpočet  € 

Upravený 
rozpočet  € 

Čerpanie 
Rozpočtu  € 

% čerpania 
rozpočtu 

632 – energie, voda 29 500,00 

 

26 679,37 26 679,37 100% 

632001 26 500,00 21 493,92 21 493,92  

632002 3000,00 3053,50 3053,50  

632003 0,00 469,65 469,65  

632005 0,00 1662,30 1662,30  

 
Kategória/položka Schválený 

rozpočet  € 
Upravený 

rozpočet  € 
Čerpanie  

rozpočtu  € 
% čerpania 

rozpočtu 

633 – materiál 3000,00 2695,00 2695,00 100 % 

633006 3000,00 2695,00 2695,00  

 

634 – dopravné  
Čerpanie bolo vo výške 823,62  benzín 466,34€, poistenie v sume 253,28, karty vo výške 50,00 
€ údržba vo výške 54,00 €. 
 

 

Kategória/položka Schválený Upravený Čerpanie  % čerpania 

rozpočet  € rozpočet  € rozpočtu 

634 - dopravné 0,00 823,62 823,62 100,00% 

634001 0,00 466,34 466,34  

634002 0,00 54,00 54,00 

634003 0,00 253,28 253,28  

634005 0,00 50,00 50,00  

634006 0,00 0,00 0,00  

 

 

635 – rutinná a štandardná  údržba: 
Čerpanie bolo vo výške 1485,68 €. 
 

Kategória/položka Schválený Upravený Čerpanie % čerpania 

rozpočet  € rozpočet  € rozpočtu 

635 - údržba 6000,00 1485,68 1485,68 98,78% 

635001 0,00 0,00 0,00  

635002 0,00 0,00 0,00  

635004 0,00 0,00 0,00 

635006 4000,00 1252,40 1252,40  

635009 233,28 233,28 233,28  
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636 – prevádzkovanie strojov, prístrojov  a zariadení  bolo vo výške 258,67 €. 
637 – služby:  Čerpanie bolo vo výške 18 450,00  

Kategória/položka Schválený Upravený Čerpanie 
rozpočtu  € 

% čerpania 

rozpočet  € rozpočet  € rozpočtu 

637 - služby 12 000,00 18 449,96 18 449,96 100,00% 

637001 0,00 764,12 764,12  

637002 0,00 0,00 0,00 

637003 0,00 300,00 300,00 

637004 4000,00 4724,82 4724,82  

637006 0,00 35,00 35,00  

637012 0,00 1058,30 1058,30  

637014 3000,00 2659,91 2659,91  

637016 2000,00 2635,31 2635,31  

637027 3000,00 6272,50 6272,50  

 

640 – bežný transfer: 
Čerpanie vo výške 1838,93 € na nemocenské dávky. 
 

Kategória/položka  Schválený 
rozpočet  € 

Upravený 
rozpočet  € 

Čerpanie 
rozpočtu € 

% čerpania 
Rozpočtu 

642012 
642013 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

100 % 

 

642014 0,00 0,00 0,00  

642015 0,00 1838,93 1838,93  

 

 

Čerpanie vlastných   príjmov  bolo  vo výške 9445,65 €. 
 

Vlastné príjmy boli použité: 
 

1. Na energie 

2. Na úhradu odvodov do poisťovní  
 

Vlastné príjmy školskej jedálne vo výške 7497,30 € boli použité na úhradu energií. 
 

V roku 2018 boli pridelené finančné prostriedky z Nitrianskeho samosprávneho kraja na: 
 oprava sociálnych zariadení v škole v sume 11 996,05 €. 
 Výmena rebierkového oplotenia a vstupných brán  v sume 41 466 €. 
 Vybavenie školskej jedálne / stoly a stoličky / v sume 6234,44 € 

 Vybavenie školskej jedálne  v sume 3525,70 €. 

Na poistné boli účelovo určené finančné prostriedky  vo výške 2136,56 €. 
Na vzdelávacie poukazy boli pridelené finančné prostriedky vo výške 12 714,- €.  
Príspevok na lyžiarsky kurz bol vo výške 5250,00 €. 
Príspevok na učebnice bol poskytnutý vo výške 1691,00 €. 
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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 2018/2019: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Zostatok v pokladni k 31.08.2019 107.79 

Zostatok na účte  k 31.08.2019 7 879.81 

Spolu finančné prostriedky k 31.08.2019 7 987.60 

 

 

 

Finančné prostriedky 
Plnenie rozpočtu            
v šk. r. 2018/2019      

(€) 
Zostatok na účte k 1.9.2018 9 170.10 

Zostatok v pokladni k 1.9.2018  547.10 

Zostatok fin. prostriedkov k 1.9.2018 celkom 9 717.20 

   

Príjmy   

Príjmy z rodičovského príspevku  5 448.00 

Príjmy spolu 5 448.00 

   

Výdaje   

Stužkové slávnosti  400.00 

Maturity 300.00 

Príspevky na aktivity Žiackej školskej rady 280.00 

Súťaže a cestovné pre žiakov 1 206.71 

Príspevok na kurz pohybových aktivít 420.00 

Príspevok na didaktické pomôcky a vybavenie školy  2 688.00 

Príspevok na hygienické potreby 616.41 

Darčekové poukážky n účasť v školských súťažiach 599.94 

Príspevok na podporu projektov 344.08 

Iné výdavky 322.46 

Výdaje spolu 7 177.60 

   

Príjmy spolu 5 448.00 

Výdaje spolu 7 177.60 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami  v šk. roku 2018/19 -1 729.60 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami  v šk. roku 2018/19  

CELKOM (zostatok na zač. roka + príjmy – výdaje) 7 987,60 
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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 Gymnázium 2015 

aj iŠkVP IT Akadémia 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. Škola prijala na 
výuku anglického jazyka absolventku VŠ – splnila podmienky adaptačného vzdelávania 
a aktívne sa zapojila do diania v predmete – príprava medzinárodného projektu Erasmus+. 
 
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 2018/2019 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 z predchádzajúcich projektov – separácia 

elektroodpadu, starostlivosť o okolie školy – environmentálne vzdelávanie v projekte 

Biodiverzita do škôl – Nadácia Ekopolis.   
 

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 2018/2019 sme 

podali 4 projektov,  2boli úspešne prijaté a budú realizované v roku 2018/2019 ďalšie 2, 
čakáme na schválenie. 
 

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 – 

v školskom roku 2018/19 sa vzdelávalo  5 učiteľov prírodovedných predmetov. 
 
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  Odboru školstva  NSK 
a tiež s metodickým oddelením OŠ NSK a vedúcimi OÚ odboru školstva Nitra, 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 
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. 
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V školskom roku 2018/2019 sa štyria žiaci vzdelávali podľa  ŠVVP. Dvaja žiaci prvého ročníka  
a dvaja žiaci druhého ročníka – mali upravené podmienky vyučovacieho procesu  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 Biela pastelka, 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 

 dobrá spolupráca s radou rodičov 

 tradície školy, dobré meno 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 

 rezervy v realizácii projektov, 
v ktorých možno získať finančné 
prostriedky pre školu 
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 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  
 

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 
gymnázia v médiách, na webovej 

 nepriaznivý demografický vývoj 
populácie a tým aj nedostatok 

žiakov 

 nepriaznivá ekonomická situácia 
v regióne 

 nízky, nedostačujúci normatív na 
žiaka 

 zvyšovanie výdavkov na 
prevádzku 
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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 

 

 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 

Zodp.: vedenie školy, všetci vyučujúci 
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 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 94,6  %. Z 56 absolventov, ktorí sa 
uchádzali o vysokoškolské štúdium, bolo prijatých 53.  

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

VŠ IV.A IV.B 

Univerzita KF  Nitra     4 9 

Univerzita Komenského  Bratislava    2 10 

STU Bratislava 4 5 

SPU Nitra   1 

EU Bratislava 2 1 

Trnavská univerzita Trnava  3  

UK Praha 1  

Univerzita P. J.Šafárika  Košice  1  

MU Brno, ČR  1 

University college of Northern Denmark Aalborg  1 

Paneurópska VŠ Bratislava 1  

TU Žilina 4  

Študijný jazykový pobyt v zahraničí 2 1 

Nezaradení 2 1 

 Spolu 
26 30 

 

 

 

 



                                        Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/2019 

 

 57 

§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 12:40. 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  15 krúžkov (z toho 3 zameraných na 
šport, 10 malo teoretické zameranie, 2 praktické zameranie), vzdelávacie poukazy si v našej škole 
uplatnilo 191 žiakov, čo predstavuje 84,89% 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 Vedúci 

Geografický krúžok 7 PaedDr. Viera Šedíková 

Herný krúžok 11 Mgr. Monika Taligová 

Krúžok olympiády 
ľudských práv 

15 Mgr. Alena Končalová 

Poznávame minulosť 11 Mgr. Jana Magdolenová 

Krúžok ruského 
jazyka  

23 PaedDr. Anna Havetová 

Literárny AJ 4 Mgr. Monika Taligová 

Matematický 1 11 Mgr. Peter Černo 

Matematický 2 15 RNDr. Monika Gáliková 

Matematický 3 9 RNDr. Klement Chren 

Nemecká jazyková 
kaviareň 

10 Mgr. Viera Mihalková 

Prírodovedný 10 Mgr. Jozefína Kováčová 

Šachový 12 Mgr. Ľuboš Debnár 
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Športový 38 Mgr. Ľudmila Minárová 

Volejbal 34 Mgr. Viera Mihalková 

Zdravotný 13 RNDr. Monika Gáliková 

 Spolu 220   

 

§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 2018/2019 šesťkrát. Na svojom prvom zasadnutí, ktoré sa 
konalo v októbri, bol vypracovaný návrh plánu práce RR, bola vypracovaná správa o hospodárení za 
rok 2017/2018 a pripravený návrh rozpočtu pre rok 2018/2019. 

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 2017/2018, 
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 návrh na odsúhlasenie členského príspevku na jednu rodinu pre šk. rok 2018/2019, 
 návrh rozpočtu RZ na šk. rok 2018/2019, 
 návrh plánu práce RZ v šk. roku 2018/2019. 

V novembri 2018 sa konalo tretie zasadnutie RR, na ktorom sa prerokovali pripomienky z triednych 

schôdzok RZ. 
V marci 2019 sa konalo ďalšie zasadnutie, na ktorom sa riešila dochádzka a prospech žiakov. 
V apríli 2019 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 2018/2019. 

 

Žiacka školská rada 

 

Členovia ŽŠR: 
 Viktória Dubcová, II.A (predseda) 

 Laura Kozolková, VII.D (podpredseda) 
 Milota Švecová, IV.A 

 Šimon Gajdoš, IV.B 

 Martina Gutmanová, IV.B 

 Kamila Grešková, III.A 

 Viktória Hochreiterová, III.B 

 Barbora Muchová, II.A 

 Daniela Kmeťová, II.B 

 Radoslav Šindler, I.A 

 Valentína Bugárová, 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 
10 zasadnutí ŽŠR. Zasadnutia sa konali vždy pred pripravovanou akciou. 

V školskom roku 2018/2019 sme zorganizovali  nasledovné akcie: 
• Športový maratón (september) 

Začiatok školského roka sme začali športovým maratónom v telocvični, ktorý trval 4 hodiny. Celý 
deň sme cvičili v rytme zumby, aerobiku a samozrejme nechýbalo ani posilňovanie celého tela. 
Vydržali len tí najlepší. 

 Jablčníkový deň (október) 

V októbri sme pre našich spolužiakov vytvorili súťaž v pečení jablčníkov ku príležitosti Dňa jabĺk. 
Súťažné koláče, ale i výherné, mohli počas prestávky ochutnať študenti aj profesori. Víťazi dostali 
diplom a cenu, aby nezabudli na prvý ročník našej súťaže. 

• 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. 

 Retro deň (október) 
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Pri spomienke 100. výročia vzniku Československa sme sa na jeden deň obliekli do babkiných šiat 
alebo do dedkovho svetra a spoločne sme zaspomínali na čase minulé. 

 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. 

 Týždeň slovenského folklóru (november) 

Aj naše gymnázium si zachováva tradície a to najmä počas týždňa slovenského folklóru. Každý deň 
chodili žiaci po chodbách ozdobení prvkami slovenského folklóru. Posledný deň väčšina prišla v 
kroji. 

 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 
vyzdobené triedy boli ocenené sladkou maškrtou, do ktorej sa pred Vianočnou akadémiou s chuťou 
pustili. 

 Pečenie medovníkov (december) 

Predvianočný čas sme si spríjemnili pečením medovníkov v školskej jedálni, kde nám ochotne 
pomáhali aj pani kuchárky. Vyzdobené medovníky sme s radosťou upiekli pre rodičov a kamarátov 
školy, ktorí sa prišli pozrieť na vianočnú akadémiu. 

 9. 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 
a tanečný parket neostal prázdny. Nechýbala taktiež fotostena, a tak si mohli študenti odniesť z plesu 
pamiatku v podobe fotky. Novinkou bola voľba kráľa a kráľovny plesu, ktorými sa stali naši 
maturanti. 

• Súťaž v prednese poézie, prózy (marec) 

Na marec mesiac kníh sme nezabudli ani my. Pripomenuli sme si ho súťažou, vďaka ktorej sme 

objavili skryté talenty našej školy. Súťaže sa zúčastnilo okolo 30 žiakov a porota bola tvorená 
učiteľmi nášho gymnázia. 

• Športový deň (máj) 

Sedenie v školských laviciach sme vymenili za futbalové a volejbalové lopty. Triedy 1.-3. ročníka 
medzi sebou súťažili vo futbale a volejbale. Zabavili sa nie len žiaci ale aj učitelia, ktorí nám tento 
deň pomohli uskutočniť. 

 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. 
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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 2018/2019 vychádzajúce z AsC Agendy.  

4. Plánu práce Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach na školský rok 2018/2019. 

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 2018/2019. 

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 2018/2019. 
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Prílohy: Úspechy žiakov 

 

Súťaž  Reprezentanti:  Obvodn

é kolo  
Okresné 
kolo  

Krajské 
kolo 

Celoslove

nské kolo 

 

 

Biologická 
olympiáda 

 

 

 

 

 

 

Andrea Káčerová   I.B 

 

 

 

Lukáš Halabuk  II.B 

 

Miroslava Halásová  II.A 

    3.m – 

úspešný 
riešiteľ 

 

 

 

8.m. 

 

 

 

 

 

 

Dejepis súťaž 
českých 
a slovenských 
gymnázií 

 Petra Astrid Michel II.A 

 Daniela Huňadyová II.A 

 Dominik Magdolen  I.A 

  

    1.m.  

 

Dejepisná 
olympiáda 

 

 

  

 Dominik Magdolen I.A  

  

  

 Adam Herda II.B 

  

  

  

  

    

1.m 

 

 

5.m. 

 

 

7.m – 

úspešný 
riešiteľ 

Slov. jazyk 

a literatúra  
olympiáda 

Adela Kramárová II.A 

  

   6.m  

 

Slov. jazyk 

a literatúra – 

Recitačná 
súťaž poézia 
Janka Kráľa 

 

 

 

 

Barbora Muchová II.A 

 

Simon Stopper II.A 

 

 

 

   

  

 3.m. 

 

3.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografická 
olympiáda 

 

 

Jakub Chrenko – III. A 

 

Juraj Gajdoš – IV. A 

  3.miesto 

 

4. miesto 

 

Úspešní žiaci v predmetových olympiádach a športových súťažiach 

Školský rok 2018/2019 
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Olympiáda 
z anglického 
jazyka 

Šimon Kéry – II.B   1. miesto 6. miesto 

Olympiáda 
z nemeckého 
jazyka 

Laura Kozolková – VII.D 

Peter Orbán – I.A 

Adam Kanyicska – I.A 

Šimon Kozolka – I.A 

 1.miesto 

 

1.miesto 

1.miesto 

 

6.miesto 

5.miesto 

4. miesto 

 

Ruský jazyk 
a literatúra - 
Jazykový kvet 

Vanda Pitterová – IV.A 

Elizabeta Debnárová – 

II.A 

Simon Stopper – II.A 

Daniela Huňadyová – II.A 

 

  1. miesto 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

2. miesto 

2. miesto 

Anglický 
jazyk 

a literatúra – 

Jazykový kvet 
– poézia a 
próza 

Samuel Valovič – VII. D 

Šimon Kéry – II.B 

Lukáš Fajna – II.B 

 

  1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

3. miesto 

Anglický 
jazyk 

a literatúra – 

Jazykový kvet 
– dráma 

Mário Ďuráč – II.B 

Lukáš Halabuk – II.B 

Adam Herda – II.B 

Denisa Hitková – II.B 

Michal Hudec – II.B 

Šimon Kéry – II.B 

  1. miesto 1. miesto 

Agenda 2030 

– agenda 

mladých 
(workshop 

OSN Viedeň) 

Lukáš Fajna – II. B 

Šimon Kéry – II. B 

   Jeden 

z ôsmich 
úspešných 
tímov 
v SR 

 Športové súťaže 
    

Cezpoľný beh A. Belmenen  1. miesto 3. miesto  

 S. Kruľák   1. miesto 3. miesto  

 T.Mesko  1. miesto 3. miesto  

Cezpoľný beh D. Kmeťová   2. miesto   

 V.Čapová  2. miesto   

 E. Barteková  2. miesto   

Bedminton J. Bartek  3. miesto   

 J. Gajdoš  3. miesto   

 T.  Trubačik  3. miesto   

Bedminton D. Kmeťová   3. miesto   

 K. Orbanová   3. miesto   

 M. Halasová  3. miesto   

Florbal  J.Bartek  3. miesto   

 J. Benčať  3. miesto   

 T. Trubáčik  3. miesto   

 M. Bernát  3.miesto   
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 S. Ferenc  3.miesto   

 J. Gajdoš  3. miesto   

 M. Jančo  3.miesto   

 A. Jelínek  3. miesto   

 A. Klikáč  3. miesto   

 M. Švába  3. miesto   

 Š. Kozolka  3. miesto   

 S. Kruľák  3. miesto   

Florbal S. Barcíková  2. miesto   

 E. Barteková  2. miesto   

 V. Čapová  2. miesto   

 K. Šabová  2. miesto   

 M. Halásová  2. miesto   

 M. Juríková  2. miesto   

 A. Lukáčová  2. miesto   

 K. Sitárová  2. miesto   

 N. Ondrejmišková  2. miesto   

 N. Tonková  2. miesto   

 D. Kmeťová  2. miesto   

Aerobik S. Brojová   účasť  

 K. Garajová   účasť  

 H. Krausová   účasť  

 A. Chrenová   účasť  

 J. Košútová   Postup 4-

10 

účasť 

 B. Muchová   účasť  

 B.Nemčeková   účasť  

 N. Tonková   účasť  

 D. Kmeťová   účasť  

 V. Dubcová    účasť 

Futsal A. Belmenen  3. miesto   

 M. Bernát  3. miesto   

 Š Kozolka  3. miesto   

 T. Mesko  3. miesto   

 R.  Koprda  3. miesto   

 M. Géci  3. miesto   

 S. Kruľák  3. miesto   

 L. Penzeš  3. miesto   

 O. Valko  3. miesto   

 J. Šabo  3. miesto   

Stolný tenis P. Kňažík  3. miesto   

 T. Trubačik  3. miesto   

 R. Šindler  3. miesto   

Stolný tenis A. Kramárova  1. miesto 5. miesto  

 J. Trubačiková  1. miesto 5. miesto  

 J. Malá  1. miesto 5. miesto  

Basketbal E. Barteková  2. miesto   
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 M. Gutmanová  2. miesto   

 S. Minárová  2. miesto   

 K. Garajová  2. miesto   

 N. Tonková  2. miesto   

 D. Kmeťová  2. miesto   

 S. Gašparíková  2. miesto   

 M. Halásová  2. miesto   

 N. Krtová  2.miesto   

 M. Milanová  2. miesto   

Basketbal A. Jelínek  1. miesto 5.miesto  

 J. Kraus  1. miesto 5.miesto  

 S. Robeš   1. miesto 5.miesto  

 J. Gajdoš  1. miesto 5.miesto  

 M. Švába  1. miesto 5.miesto  

 M. Milan  1. miesto 5.miesto  

 P. Kňažík  1. miesto 5.miesto  

 J. Hlavačka  1. miesto 5.miesto  

 R. Herda  1. miesto 5.miesto  

 S. Kruľák  1. miesto 5.miesto  

Volejbal E. Debnárová  1.miesto 5.miesto  

 H. Krausová  1.miesto 5.miesto  

 V. Dubcová  1.miesto 5.miesto  

 M. Halásová  1.miesto 5.miesto  

 S. Mišurová  1.miesto 5.miesto  

 N. Škodová  1.miesto 5.miesto  

 A. Kramárová  1.miesto 5.miesto  

 T. Milanová  1.miesto 5.miesto  

 V. Škulová  1.miesto 5.miesto  

 K. Orbanová  1.miesto 5.miesto  

 B. Muchová  1. miesto 5.miesto  

Volejbal J. Bartek  2.miesto   

 R. Furiel  2.miesto   

 T. Trubáčik  2.miesto   

 J. Gajdoš  2.miesto   

 J. Hlavačka  2.miesto   

 Š. Kozolka  2.miesto   

 Š. Kováč   2.miesto   

 O. Sládek  2.miesto   

 M. Milan  2. miesto   

 R. Šindler 
J. Šumný 

O. Kováč 

 2.miesto   

Orientačný 
beh 

N. Tonková  1.miesto   

 D. Kmeťová  1. miesto   

 J. Trubačiková  1. miesto   

 A. Obertová 

V. Čapová 

 2. miesto 

2. miesto 
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D. Hitková 2. miesto 

 T. Trubáčik  1. miesto 1. miesto 4. miesto 

 A. Belmenen  1. miesto 1. miesto 4. miesto 

 A. Jelínek  1. miesto 1. miesto 4. miesto 

 R. Koprda  1. miesto 1. miesto 4. miesto 

 Š. Gajdoš  2. miesto   

 M. Brenkus  2.miesto 1m. 

jednotlivci 

 

 M. Jančo  2. miesto   

 S. Kruľák  2. miesto   

Atletika      

Vrh guľou M. Halásová   1. miesto   

Skok do 

výšky 

P. Kňažík  1. miesto 4. miesto  

Skok do 

diaľky 

P. Kňažík 

J. Šabo 

 

 2. miesto 

3. miesto 

5. miesto  

100m  M O. Sládek  1. miesto 5. miesto  

 A. Klikáč  3. miesto   

100m Ž A. Obertová  1. miesto 6. miesto  

 V. Čapová  2. miesto   

200m M A. Klikáč  1. miesto 3. miesto  

200m Ž A. Obertová  2. miesto   

 V. Čapová  3. miesto   

400m M S. Kruľák  1. miesto 3. miesto  

400m. Ž K. Orbanová  1. miesto 4. miesto  

 B. Nemčeková  2. miesto   

 V. Récka  3. miesto   

800m M S. Kruľák  1. miesto   

 L. Penzeš  2. miesto   

800 m Ž D. Kmeťová  3. miesto   

1500m Ž E. Barteková  2. miesto   

 K. Šabová  3. miesto   

3000m M A. Belmenen  1. miesto 3. miesto  

 J. Šabo  2. miesto   

Branný súboj 
MO 

S. Beňo   2. miesto  

 A. Rajtár   2. miesto  

 L. Halabuk   2. miesto  

 M. Tonka   2. miesto  

Kalogathia D. Hitková   5. miesto  

 A. Obertová   5. miesto  

 N. Tonková   5. miesto  

 A. Jelínek   5. miesto  

 M. Brenkus   5. miesto  

 T. Trubáčik   5. miesto  

Veľký futbal A. Belmenen 

 

 2. miesto 7. miesto  
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 M. Bernát  2. miesto 7. miesto  

 M. Brenkus  2. miesto 7. miesto  

 M. Géci  2 miesto 7. miesto  

 A. Jelínek 

 

 2. miesto 7. miesto  

 A. Klikáč  2. miesto 7. miesto  

 Š. Kozolka   

2. miesto 

7. miesto  

 M. Škvarek  2. miesto 7. miesto  

 L. Penzeš 

 

 2. miesto 7. miesto  

 O. Valko  2. miesto 7. miesto  

 S. Kruľák 

 

 2. miesto 7. miesto  

 J. Šabo  2. miesto 7. miesto  

iBobor 2018 Tomáš Trubáčik, II.B   
 99. 

percentil 

 Šimon Strieška, II.B   
 97. 

percentil 

 Radoslav Šindler, I.A   
 97. 

percentil 

 Ondrej Kováč, I.B   
 95. 

percentil 

 Šimon Kéry, II.B   
 91. 

percentil 

 Veronika Vasilová, I.B   
 90. 

percent 

 Jana Trubáčiková, IV.B   
 97. 

percentil 

 Lenka Šubová, VII.D   
 87. 

percentil 

 
Jozef Lauko, III.A   

 87. 

percentil 

Expert 

geniality show 

Mário Ďuráč II.B – v téme 
Do you speak English 

Tajomstvá prírody 

    

1.miesto 

9.miesto 

Matematický 

KLOKAN 

 

Pavol  Škvarek – II.A 

Radoslav Šindler – I.A 

Lukáš Halabuk – II.B 

Alex Jelínek – II.B 

   Percentil 

85,7 

80,6 

78,8 

78,8 

 


