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Správa 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
 

v školskom roku 2015/2016 
 

 

a)  Základné identifikačné údaje o škole  
    

1. Názov školy:     Gymnázium                                     IČO:  00500780   

2. Adresa:     Školská 26, 952 80 Vráble 

3. Telefónne číslo:    riaditeľka školy: 037/783 21 30 

                            sekretariát riaditeľky školy:  037/783 21 29                

    Tel /fax:     037/783 21 30 

4. Internetová adresa:    www.gymvrable.sk  

    e-mailová adresa:             sekretariat@gymvrable.sk 

5. Zriaďovateľ školy:    Nitriansky samosprávny kraj 

 

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

    PaedDr. Eliška Matušková     - vedúci pedagogický zamestnanec pre výchovno-vzdelávací   

proces  

 

 

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

 

7. 1.  Rada školy 

 

Rada školy plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy, vyjadruje a 

presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov i zamestnancov školy v oblasti vzdelávania a 

výchovy.  

Nakoľko členstvo PaedDr. Jozefa Kyseľa v rade školy zaniklo jeho úmrtím, bola 

delegovaná ako zástupkyňa zriaďovateľa  do rady školy pani Helena Kyseľová.  

V máji 2016 sa končilo funkčné obdobie rady školy, v apríli sa uskutočnili voľby členov 

rady školy za jednotlivé skupiny (pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, 

rodičia a študenti). Ustanovujúce zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 11.05.2016, 

zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia bola zriaďovateľom podpísaná 18.05.2016. 

         Členovia rady školy v období máj 2012- máj 2016: 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený / delegovaný za 

1. PhDr. Ivana Semjanová predseda  za pedagogických zamestnancov 

2. Gabriela Majtánová  tajomník za nepedagogických zamestnancov 

3. PaedDr. Patrik Haller  za pedagogických zamestnancov 

4. Janka Macáková   za rodičov 

5. Ing. Július Ploth   za rodičov 

6. Jana Šabíková   za rodičov 

http://www.gymvrable.sk/
mailto:sekretariat@gymvrable.sk
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7. Ing. Michal Hudec  za zriaďovateľa – NSK 

8. MUDr. Helena Kováčová   za zriaďovateľa – NSK 

9. Mgr. Erika Komlóšiová   za zriaďovateľa – NSK 

10. PaedDr.Jozef  Kyseľ  za zriaďovateľa – NSK 

11. Michaela Halásová    za študentov 

 

 

Aktuálne zloţenie rady školy od 18.05.2016: 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený / delegovaný za 

1. PaedDr. Ivan Kreškóczi predseda  za pedagogických zamestnancov 

2. Gabriela Majtánová  tajomník za nepedagogických zamestnancov 

3. PaedDr. Eliška Matušková   za pedagogických zamestnancov 

4. Jozef Bartko   za rodičov 

5. Marta Bartková    za rodičov 

6. Jana Šabíková   za rodičov 

7. Ing. Michal Hudec  za zriaďovateľa – NSK 

8. Mgr. Erika Komlóšiová  za zriaďovateľa – NSK 

9. MUDr. Helena Kováčová  za zriaďovateľa – NSK 

10. Helena Kyseľová   za zriaďovateľa – NSK 

11. Martina Slováková   za študentov 

 

Rada školy  na  riadnych zasadnutiach prerokovala: 

 úpravu Štatútu rady školy - návrh doplnku do štatútu týkajúci sa hlasovania „per 

rollam“ 

 prípravu volieb zástupcov rodičov do rady školy  

 učebný plán č.7/2015 pre študijný odbor 7902 J gymnázium (4-ročné štúdium) 

v zmysle inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu  

 učebný plán pre študijný odbor 7902 J 74  gymnázium bilingválne slovensko – 

ruské (päťročné štúdium) v zmysle inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu  

 správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

v školskom roku 2014/2015 

 výročnú správu rady školy za školský rok 2014/2015  

 návrh počtu  tried a ţiakov do 1.ročníka 4-ročného štúdia v školskom roku 

2016/2017 v študijnom odbore 7902 J gymnázium (štvorročné štúdium) 

a v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium bilingválne slovensko – ruské 

(päťročné štúdium) 

 štatút RŠ  

 informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ţiakov a činnosti školy 

v školskom roku 2015/2016  
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7. 2.  Pedagogická rada  

Pedagogickú radu (PR) tvoria všetci pedagogickí zamestnanci školy. V minulom školskom 

roku zasadala  sedemkrát. Pracovná porada sa uskutočnila štyrikrát. Na svojich 

zasadnutiach PR prerokovala:  

   Organizačné zabezpečenie školského roka 2015/2016.  Pedagogicko-organizačné 

pokyny na školský rok 2015/2016. Hlavné ciele a úlohy školy v školskom roku 

2015/2016. 

   Inovovaný Štátny vzdelávací program s platnosťou od 1.9.2015 

   Pracovné úväzky učiteľov a menovanie do funkcií a poverenie vykonávaním činností 

vyplývajúcich z organizačnej štruktúry a plánu práce školy 

   Klasifikácia voliteľných predmetov v školskom roku 2015/2016 

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

rok 2014/2015 

   Školský vzdelávací program - učebný plán č.7/2015 – pre študijný odbor: 7902 J 

gymnázium s posilneným jazykovým vzdelávaním a s individuálnou profiláciou ţiakov 

vo 4.ročníku štúdia (4-ročné štúdium) 

   Školský vzdelávací program - učebný plán č.8/2015 – pre študijný odbor: 7902 J 74 

gymnázium bilingválne slovensko - ruské s 5-ročnou dĺţkou štúdia 

   Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok školského roku 2015/2016 

   Návrh Kritérií pre prijímacie konanie do 1. ročníka  pre školský rok 2016/2017 

v študijnom odbore 7902 J 74 – gymnázium bilingválne s 5-ročnou dĺţkou štúdia a 7902 

J – gymnázium so 4-ročnou dĺţkou štúdia 

   Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roku 2015/2016 

   Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiakov 1. ročníka a ich adaptácia na 

stredoškolské štúdium 

   Slávnostné zasadnutie PR a ocenenie práce učiteľov pri príleţitosti Dňa učiteľov 

   Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za III. štvrťrok školského roku                                                                                                                        

2015/2016 

   Návrh na konanie prijímacích skúšok do 1. ročníka bilingválneho slovensko-ruského 

gymnázia a do 1. ročníka 4-ročného gymnázia v júnovom termíne 2016 

   Výber voliteľných predmetov ţiakmi  3. a 4. ročníka pre školský rok 2016/2017. 

Príprava učebného plánu a výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 

2016/2017 a z  toho vyplývajúceho návrhu  pracovných úväzkov učiteľov. 

   Návrh opatrení na posilnenie disciplíny a správania ţiakov 

   Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiakov maturitného ročníka  za II. polrok 

školského roku 2015/2016 

   Vyhodnotenie EČ MS  zo SJL, ANJ, NEJ a MAT a vyhodnotenie PFIČ maturitnej 

skúšky zo SJL, ANJ a NEJ 

   Návrh na počet tried a ţiakov v 1. ročníku  pre školský rok 2016/2017 v študijnom 

odbore 7902 J 74 – gymnázium bilingválne (s 5-ročnou dĺţkou štúdia) a 7902 J – 

gymnázium (so 4-ročnou dĺţkou štúdia) 

   Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok školského roku 2015/2016. 

 

Pedagogickí pracovníci sa zišli štyrikrát na pracovnej  porade, kde boli prerokované 

nasledovné problémy: 
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   Pracovno-právne záleţitosti – oznámenie rozhodnutia riaditeľky školy  o organizačnej 

zmene – zrušenie jedného pracovného miesta učiteľa nemeckého jazyka z dôvodu 

nadbytočnosti, keďţe klesol celkový počet ţiakov, tried  a tým aj počet vyučovacích 

hodín. 

   V rámci organizačných zmien súvisiacich so zníţeným počtom tried z 8 na 7 bola 

zrušená funkcia zástupcu riaditeľa školy, ktorá bola nahradená vedúcim pracovníkom 

pedagogického úseku  s povereným výkonom špecializovaných funkcií  

   Informácie o inovovanom ŠVP.  Príprava inovovaného učebného plánu pre 1. ročník 

v školskom roku 2015/2016. Plán úväzkov na školský rok 2015/2016. 

   Informácie o rokovacom poriadku pedagogickej rady  

   Organizačné zabezpečenie Dňa otvorených dverí. 

   Oboznámenie členov maturitných komisií s platnou legislatívou upravujúcou konanie 

maturitných skúšok a školenie administrátorov a pomocného dozoru externej časti 

maturitných skúšok. 

   Priznávanie náhradného voľna a nadčasov pedagogickým pracovníkom  

   Návrh plánu úväzkov na školský rok 2016/2017 

                                             

            7. 3.  Predmetové komisie 

Predmetové komisie ako odborno-metodické orgány usmerňujú prácu učiteľov a 

zodpovedajú za kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle platných učebných 

osnov a vzdelávacích štandardov. V školskom roku 2015/2016 boli zriadené tri   

predmetové komisie: 

 

Predmetová komisia spoločenskovedných a výchovných predmetov 

(predmety: SJL, DEJ, OBN, UKL, ETV, NBV, TŠV, Mediálna výchova, Finančná 

gramotnosť a semináre) 

-  predsedníčka: PhDr. Ivana Semjanová 

-  členovia:  PhDr. Monika Bogyóová, PaedDr. Patrik Haller, PhDr. Mária Khűrová, 

PaedDr. Boris  Ragas 

Členovia PK si stanovili ciele: 

-   dosiahnuť, aby boli absolventi pripravení pre pracovný a mimopracovný ţivot v 

spoločnosti, získali nevyhnutný vzdelanostný základ pre pokračovanie vo vzdelávaní a 

pre svoj osobný a sociálny rozvoj,  

-   rozvíjať u absolventov kľúčové spôsobilostí v akademických oblastiach učenia sa tak, 

aby si mohli vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej a profesijnej kariére podľa svojich 

schopností, potrieb a záujmov, 

-   viesť ţiakov k efektívnej komunikácii, diskusii a vyjadreniu vlastného názoru. 

Tieto ciele sa v šk. roku 2015/2016 podarilo realizovať, čoho dôkazom sú i výborné 

výsledky ţiakov dosiahnuté v PFIČ MS zo SJL a tieţ výsledky v ÚFIČ MS z jednotlivých 

predmetov.  

 Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom  predmetu Telesná a športová výchova je 

umoţniť ţiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si,  zdokonaľovať a upevňovať 

telovýchovné a športové zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné 

a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti 

a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike 
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svojho tela, utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite a športu v nadväznosti na ich záujmy 

a individuálne potreby. 

      

Predmetová komisia cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ, Svet okolo nás a Konverzácie 

v cudzích jazykoch) 

- predsedníčka: PaedDr. Denisa Očovayová 

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

PaedDr. Martina Hegedűšová, PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová,  

PaedDr. Eliška Matušková 

 

Členky PK skvalitňovali výchovno-vzdelávací proces efektívnym  rozvíjaním 

komunikačných kompetencií ţiakov, uplatňovaním vlastného prístupu a schopností v 

procese výučby s dôrazom na kvalitu získaných vedomostí a zručností. Vyuţívali  

inovatívne učebné metódy a formy práce - záţitkové učenie, simulácie, dramatizáciu, 

rolové hry, čítanie ukáţok z beletrie a kompletných literárnych diel z kniţnice ANJ. 

Uplatňovali humanistický prístup, rešpektovali  autonómiu a jedinečnosť ţiaka, jeho 

individuálne stratégie a štýly učenia, vytvárali podmienky na tvorivú atmosféru a 

zvyšovanie motivácie k vzdelávaniu. Poskytovali priestor pre sebahodnotenie a 

sebareflexiu a k uvedomeniu si zodpovednosti za vlastné výkony a výsledky. Tvorba 

projektov, kvízov, diskusií, interaktívnych úloh a dramatizácie umoţňovali ţiakovi 

pracovať ako súčasť tímu a zároveň mu poskytovali priestor pre individuálnu profiláciu s 

moţnosťou zvýraznenia svojej individuality - výberom témy, spôsobom jej spracovania a 

prezentácie v súlade so záujmami ţiaka. Tento spôsob práce prispieval k jeho 

osobnostnému a sociálnemu rozvoju, k zdokonaľovaniu komunikácie, vzájomnému 

rešpektu medzi rovesníkmi a akceptovaniu iného názoru. Rozvíjaním kritického myslenia 

viedli ţiaka k väčšej samostatnosti a tvorivosti, učili ho myslieť nezávisle, zaujať vlastné 

stanovisko, názor, presvedčenie, argumentovať, diskutovať o informáciách, prepájať staré s 

novým, riešiť problémy. Najmä písomný prejav a nácvik písania rôznych slohových 

útvarov poskytol najväčšie moţnosti pre podporu a rozvoj kritického myslenia.  

Rozvíjali kľúčové kompetencie ţiakov v súlade so štátnym vzdelávacím programom.  

Pri hodnotení ţiakov vyuţívali viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite ich 

výstupov, najmä priebeţné - formatívne hodnotenie (vyzdvihovali, čo ţiaci  dokázali, 

informovali  ich čo a ako treba zlepšiť, akým smerom upriamiť ďalšiu aktivitu). 

Prierezové témy multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj a témy v KAJ a KNJ  

ponúkli  moţnosť, aby si ţiak osvojil správne postoje v oblasti ľudských práv, vedel 

rešpektovať a tolerovať individuálne, etnické, národné, náboţenské a kultúrne špecifiká a 

odlišnosti, bol schopný ţiť v multikultúrnom prostredí, mal rozvinuté sociálne cítene a 

odsudzoval všetky prejavy násilia, intolerancie, xenofóbie a rasizmu.  

Rozvíjali  regionálnu problematiku - poznávanie národnej kultúry, historických pamiatok, 

zemepisných zvláštností prostredníctvom vzdelávacieho obsahu, ktoré poskytujú učebné 

materiály CUJ. 

Podnecovali  ţiakov k samostatnému vyhľadávaniu, získavaniu a spracovaniu poznatkov  z 

rôznych zdrojov (internet, práca so zahraničnou literatúrou, doplňujúce učebné texty, 

časopisy, cudzojazyčný slovník, videokonferencia) a k navrhovaniu alebo tvorbe záverov 

na základe vlastných zistení. 
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Predmetová komisia prírodovedných predmetov 

(MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, GEG a semináre) 

-   predsedníčka: RNDr. Anna Uhríková 

-   členovia: PaedDr. Mária Bašistová, Mgr. Andrea Franková, PaedDr. Ivan Kreškóczi, 

           PaedDr. Martina Páleníková (Ragasová), PaedDr. Boris Ragas 

 

Členovia PK kládli dôraz na vyuţívanie učiva v praktickom ţivote. Uplatňovali vo 

vyučovaní záţitkové vyučovanie, podporovali tvorivosť a komunikatívnosť študentov. Pri 

vzájomnej spolupráci na projektoch  viedli ţiakov k deľbe práce, zodpovednosti za svoje 

výsledky, ku schopnosti vedieť vyjadriť svoj názor a obhájiť ho v diskusii, prijať 

konštruktívnu kritiku a hodnotiť svoje i spoluţiakove výsledky práce.  Vyuţívali  IKT 

v spojení s klasickými experimentmi. Rozvíjali experimentátorskú zručnosť ţiakov. 

Environmentálnu výchovu rozvíjali pripomínaním významných dní pre zdravý ţivot 

človeka prostredníctvom  panelov vo vestibule školy a relácií v školskom rozhlase. 

Intenzívnejšie  sa environmentálnej výchove venovali aj počas Týţdňa vedy a techniky. 

Témou uţ tradičnej interaktívnej výstavy bol „Svet papiera“. Táto téma zaujala aj okolité 

ZŠ, ktoré prijali ponuku aktívne sa jej zúčastniť prostredníctvom zaujímavých ţiackych 

projektov. 

 

7. 4.  Výchovný poradca a koordinátor prevencie  

V školskom roku 2015/2016 vo funkcii výchovného poradcu pracovala PaedDr. Martina 

Hegedűšová. Venovala sa školskému  poradenstvu v otázkach výchovy a vzdelávania detí 

a mládeţe, ţiakom s poruchami správania a učenia, ţiakom zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, ţiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným ţiakom, 

plnila úlohy v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí a mládeţe a 

poskytovala konzultácie ţiakom a ich rodičom (zákonným zástupcom) i učiteľom pri 

riešení výchovných a vzdelávacích problémov, sprostredkovala ďalšie odborné 

poradenstvo.  

Výchovná poradkyňa a koordinátorka prevencie vypracovala ročný plán práce – prednášky, 

besedy a diskusie následne zapracovali do svojich plánov triedni učitelia.  

Projekty, do ktorých sa v rámci výchovného poradenstva škola zapojila: Kampaň Červené 

stuţky, Drogový pes, Plagát a príbeh roka 2016, Vieme, ţe ..., Zdravá škola, 

Zodpovedne.sk, Nehejtuj.sk, Ako vieme, ţe to funguje? 

 

Uskutočnené prednášky a besedy: 

  Adaptácia na stredoškolské štúdium, ako sa učiť. 

  AIDS - čo o ňom viem. 

  Obchodovanie s ľuďmi.  

  Sebapoznávanie, ţivotné hodnoty, pravidlá slušného správania. 

  Ako predchádzať nadváhe a obezite. 

  Voľba partnera, zdravotné a psychické predpoklady na manţelstvo. 

  Nebezpečenstvá sociálnych sietí 

  Zvládanie stresu v záťaţových situáciách 

  Psychohygiena, rozvrh dňa 

  Aktiv(iz)uj sa! 
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Rozhlasové relácie zrealizované  pri príleţitosti určitých spomienkových udalostí 

a strategických sviatkov: 

 02.10.2015 – Medzinárodný deň bez násilia 

 18.10.2015 - Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi 

 18.11.2015 – tretí novembrový týţdeň – Európsky týţdeň boja proti drogám 

 21.11.2015 - Medzinárodný deň boja proti fajčeniu 

 27.01.2016 – Svetový deň bez internetu 

 28.01.2016 – Medzinárodný deň ochrany osobných údajov 

 31.05.2016 - Svetový deň bez tabaku 

 26.06.2016 - Medzinárodný deň proti zneuţívaniu drog a ich nezákonnému obchodovaniu 

 
Vo funkcii koordinátora prevencie pracovala PaedDr. Martina Hegedűšová.  

Koordinátorka prevencie priebeţne monitoruje atmosféru na škole  v otázkach pouţívania 

drog, zisťuje vzťah a postoje  ţiakov k drogám, fajčeniu, poţívaniu alkoholických nápojov, 

v prípade zistenia nedostatkov navrhuje opatrenia na ich riešenie, odstránenie. Pomáha 

vytvárať protidrogovú atmosféru na škole organizáciou rôznych podujatí, napr. kultúrnych 

a športových aktivít, besied so zaujímavými osobnosťami a pod. Zabezpečuje odborné 

poradenstvo pre ţiakov  a ich rodičov (zákonných zástupcov) na predchádzanie vzniku 

závislostí, na pomoc tým, u ktorých vznikol kontakt s drogami, prípadne drogová závislosť. 

Sprostredkúva spoluprácu školy s poradenskými zariadeniami, so zdravotníckymi  a inými 

odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú problematikou drogových a iných závislostí. 

Protidrogová atmosféra bola vytváraná aj nástenkami jednotlivých predmetových komisií, 

prezentujúcich zdravý spôsob ţivota, ochranu ţivotného prostredia, efektívne vyuţitie 

voľného času. Výchovná poradkyňa a koordinátorka prevencie na samostatnej nástenke 

informuje o nevyhnutných telefonických kontaktoch, činnostiach, škodlivých následkoch 

uţívania drog, varuje pred fatálnymi následkami neúmerného a dlhodobého uţívania drog, 

podporuje negatívny postoj k drogám a kriminalite a upozorňuje na kyberšikanu. 

Protidrogová atmosféra sa vytvárala aj organizáciou rôznych školských podujatí a ponukou 

na zmysluplné vyuţívanie voľného času. 

V tomto školskom roku sme aktívne spolupracovali s   Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Nitre (Mgr. Martin Rothbauer) a s  Krajským 

riaditeľstvom Policajného zboru v Nitre (Mgr. Iveta Matejová, Mgr. Eva Čakajdová,  kpt. 

Mgr. Oľga Miková) a s Občianskym zdruţením Re:colo (Mgr. Martin Horák).  

 

7. 5.  Kariérny poradca  (koordinátor profesijnej orientácie)  

V školskom roku 2015/16 vo funkcii kariérneho poradcu pracovala PaedDr. Martina 

Páleníková. Plní úlohy odborného poradenstva v oblasti profesijnej orientácie ţiakov. 

V priebehu roka kariérna poradkyňa:  

 priebeţne sledovala stav profesijnej orientácie ţiakov, usmerňovala ich v súlade s ich 

schopnosťami a záujmami, ktoré prejavovali počas štúdia, 

 informovala ţiakov 3. a 4. ročníka o moţnostiach ďalšieho štúdia na vysokých školách  

prostredníctvom nástenného panelu, ktorý priebeţne aktualizovala a tieţ 

individuálnymi pohovormi so ţiakmi a rodičmi, 
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- zabezpečila ţiakom distribúciu informačných materiálov - publikácií „Pred štartom na 

VŠ“, „Prúvodce pomaturitním vzdelaním“, „NSZ - jak na VŠ“,  

- zorganizovala tematickú exkurziu – AKADÉMIA,VAPAC (7. 10. 2015) v BA – veľtrh 

slovenských a zahraničných vysokých škôl, vzdelávacích inštitúcií a firiem 

ponúkajúcich prácu (pre ţiakov 3. a 4. ročníka), 

- informovala ţiakov na triednických hodinách o moţnostiach štúdia na VŠ a pomáhala 

s administráciou prihlášok na VŠ, 

- administratívne vysvetlila, pomohla ţiakom  maturitného ročníka a tieţ bývalým 

absolventom pri vyplňovaní prihlášok na  VŠ a postupne kontrolovala správne 

vypĺňanie prihlášok, 

- poskytovala informácie o moţnostiach nadstavbového štúdia a ako ďalej po skončení 

školy (poradenstvo), 

-  informovala ţiakov o dňoch otvorených dverí na SPU a UKF v Nitre (účasť ţiakov 

individuálne podľa ich záujmu),  

Pri usmerňovaní profesijnej orientácie a poradenskej činnosti pre ţiakov kariérová 

poradkyňa aktívne spolupracovala s  Centrom pedagogicko-psychologickej poradne a 

prevencie v Nitre (osobnostný a IQ test, individuálne vyhodnotenie a poradenstvo pre 

ţiakov). 
 

7. 6.  Ţiacka školská rada  
 

V školskom roku 2015/2016  pracovala na Gymnáziu vo Vrábľoch Ţiacka školská rada 

(ŢŠR). Hlavnou náplňou práce ŢŠR bolo reprezentovať a obhajovať názory študentov na 

dianie v škole. ŢŠR zastupovala ich záujmy aj vo vzťahu k vedeniu školy. Zástupcovia 

ŢŠR sa mohli vyjadriť  k zásadným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti 

výchovy a vzdelávania a podieľali sa na schvaľovaní a dodrţiavaní školského poriadku. Ich 

zástupkyňou v Rade školy pri Gymnáziu vo Vrábľoch – bola Martina Slováková,  

predsedníčka ŢŠR.  

Členov ţiackej rady  si v septembri zvolili triedne kolektívy. Členovia ŢŠR sa stretávali na 

zasadnutiach, na ktorých riešili aktuálne problémy, prerokovali a odsúhlasili školský 

poriadok a zároveň organizačne pripravovali plánované podujatia. Gestorkou ŢŠR z radov 

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

všetkých zasadnutí ŢŠR. Spolu s predsedníčkou ŢŠR  prediskutovali pripravované aktivity 

s vedením školy, ktoré poţiadavkám ŢŠR vychádzalo maximálne v ústrety a zabezpečilo 

im aj finančné prostriedky na realizáciu podujatí.  

Na začiatku školského roka si zvolili členov výboru a predsedníčku ŢŠR – Martinu 

Slovákovú, študentku II.B triedy, ktorá zastupovala študentov školy aj na rokovaniach rady 

školy. Členovia ŢŠR mali na webovej stránke školy svoj priestor a v škole mali nástenku. 

Na oboch informovali o pripravovaných aj uskutočnených podujatiach. 

Zloţenie ţiackej školskej rady v školskom  roku 2015/2016: 
 

Trieda Meno a priezvisko  

I.A Milan Jašo  

I.B  Hana Baťalíková   
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II.A Tomáš Rak tajomník ţiackej školskej rady 

II.B Martina Slováková predsedníčka ţiackej školskej rady 

III.A Miriam Sádovská písanie článkov o akciách ŢŠR 

IV.A Samuel Mikle správa internetovej stránky ŢŠR 

IV.B Michaela Halásová    
 

Členovia  ŢŠR  zorganizovali zaujímavé podujatia a súťaţe, ktoré spestrili študentský 

ţivot a vytvárali priestor pre mimoškolskú činnosť študentov a  priateľskú klímu na škole: 

rozhlasová relácia k 17.novembru, Mikuláš + adventný kalendár,  mikulášske rozdávanie 

darčekov, súťaţ vo vianočnom aranţovaní, účasť na Vianočných trhoch s vlastnoručne 

vyrobenými darčekmi (organizátor MsÚ Vráble), Vianočná akadémia s kultúrnymi 

vystúpeniami ţiakov, Valentínsky deň, Deň naopak, Knihy, ktoré čítame a koncoročná 

opekačka.  

 

b)      Údaje o počte ţiakov školy 

 
  Gymnázium – štvorročné štúdium 

 

 

Ročník 

Stav k 15. 09. 2015 Stav k 31. 08. 2016 

Počet 

tried 

Počet 

ţiakov 

Z toho 

integrovaných 

Počet 

tried 

Počet 

ţiakov 

Z toho 

integrovaných 

1. 2 48 0 2 48 0 

2. 2 58 0 2 57 0 

3. 1 31 0 1 29 0 

4. 2 59 0 2 59 0 

spolu 7 196 0 7 193 0 

 

 

 

c-d)  Údaje o počte prijatých ţiakov do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 

 

Prijímacie konanie do 1. ročníka študijného odboru 7902 J 74 gymnázium bilingválne 

slovensko – ruské štúdium (5-ročné štúdium) pre školský rok 2016/2017 

      Dňa 14. 04. 2016 sa konali talentové prijímacie skúšky, na ktoré sa prihlásilo 21 

ţiakov. Všetci ţiaci konali prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a  literatúry, 

z matematiky a z testu všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových 

schopností. 19 ţiakov vykonalo  prijímacie skúšky úspešne a dve ţiačky boli neúspešné 

v teste z matematiky. Zapísalo sa 13 ţiakov.  

    Nakoľko do triedy bilingválneho štúdia bolo moţné prijať ešte ďalších ţiakov, škola 

vyhlásila ďalšie kolo prijímacieho konania v júnovom termíne. Dňa 21.júna 2016 sa konali 

prijímacie skúšky v ďalšom termíne do ktorého sa prihlásili 3 ţiaci.  Všetci ţiaci vykonali  

prijímacie skúšky úspešne a boli prijatí na štúdium.   

Bilingválne štúdium bude v školskom roku 2016/17 otvorené. 
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Prijímacie konanie do 1. ročníka študijného odboru 7902 J gymnázium (4-ročné 

štúdium) pre školský rok 2016/2017 

     Do prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia sa prihlásilo 53 ţiakov. 

Z celkového počtu 53 boli 6 ţiaci prijatí bez vykonania  písomných prijímacích skúšok, 

keďţe v celoslovenskom testovaní ţiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v kaţdom predmete 

úspešnosť najmenej 90 %. 47 ţiakov bolo pozvaných na prijímacie skúšky. 45 ţiakov 

vykonalo písomné prijímacie skúšky v dvoch termínoch, 2 ţiaci sa na prijímacie skúšky 

nedostavili. V prvom termíne vykonalo písomné prijímacie skúšky zo SJL a MAT 28 

ţiakov a v druhom termíne – 17 ţiakov.  Všetci ţiaci vykonali  prijímacie skúšky úspešne.     

     Do prijímacieho konania v ďalšom termíne (21.06.2016) sa prihlásila 1 ţiačka, ktorá 

úspešne vykonali prijímacie skúšky a zapísala sa do 1.ročníka.  

 

  

1.ročník 

Počet 

prihlásených 

ţiakov 

Počet ţiakov, 

ktorí konali 

prijímaciu 

skúšku 

Počet 

úspešných 

ţiakov 

v prijímacom 

konaní 

Počet 

prijatých 

ţiakov 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

4-ročné 

štúdium 
53 45 45 26 6 

5-ročné 

bilingválne 

gymnázium 

24 24 22 16 0 

 

 

 

 e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov 

 

1.   Študijný prospech ţiakov 

Priemerný študijný prospech školy je 1,83 %. Mierne vzrástol počet ţiakov s celkovým 

prospechom – prospel s vyznamenaním. Zníţil sa počet  ţiakov s celkovým prospechom – 

prospel (tab. 2).  Dvaja  ţiaci neprospeli.   

 

     Tab. 1 :  Prehľad  študijného prospechu žiakov   

Školský rok 
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Priemerný študijný prospech  1,81 1,79 1,72 1,70 1,73 1,81 1,81 1,86 1,83 

Počet neprospievajúcich ţiakov  

k 31. 8. 2016 

10 4 4 0 1 0 3 2 2 
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     Tab. 2 : Prehľad študijného prospechu žiakov z pohľadu celkového prospechu   

 

 

Celkový študijný 

prospech 

Počet ţiakov v % 
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Prospel s vyznamenaním 38,3 36,5 36,3 35,9 35,0 33,3 34,5 27,9 28,21 

Prospel veľmi dobre 29,5 34,2 36,6 37,5 36,4 34,9 31,8 35,4 38,46 

Prospel 29,3 28,1 25,3 26,5 27,9 31,8 31,8 35,4 32,31 

Neprospel 2, 73  1,16 1,25 0 0,35 0 1,31 0,9 1,02 
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      2. Údaje o študijnom prospechu v jednotlivých triedach a vyučovacích predmetoch 

 

 Trieda 
  

Priemer. 
prospech 

  
Povinné všeobecnovzdelávacie predmety 

SJL 
  

ANJ 
  

NEJ 
  

RUJ 
  

MAT 
  

INF 
  

OBN 
 

FYZ 
  

CHE 
  

BIO 
  

DEJ 
  

GEG 
  

ETV 
  

NBV 
  

TSV 
 

UKL 
  

MDV FGR 

I.A 1,77 2,09 1,61  1,91 2,52 1,3  2,09 1,96 1,91 1,61 2,48 1 1,42 1,18 1 
  

I.B 1,69 2,28 1,92 1,88  1,88 1,2  1,8 2 1,68 1,64 2,28 1 1,36 1,17 1 
  

II.A 1,75 2,27 1,8 2,3  2,5 1,7  1,97 1,73 2,07 1,53 1,97  1,47 1,04 1 
1,07  

II.B 1,71 2,19 1,96 2,27 2 2,52 1,48  2,11 1,67 2,11 1,41 2,15 1 1,2 1,08 1 
1  

III.A 2,07 2,65 2,19 2,83 2,37 2,26 1,39 2,42 2,35 1,68 1,9 1,9 2,58   1,38  
 1,55 

IV.A 1,98 2,45 2,45 2,82 1,93   1,87    2    1,04  
  

IV.B 1,76 2,29 1,96 2,2 2,57   1,64    1,25    1  
  

 

 

 

  
Trieda 
  

Voliteľné všeobecnovzdelávacie predmety 
  

KAJ KNJ CVM SEM SSJ SPS SEF SED SEG SEN PRG SON SEB SEC CVB CVC 

III.A 2,13   
2,33 

 2,05 
 

       
  

IV.A 1,9  1,8 
1,8 

2,74 2,09 
3 

2,17 2 1,2 1,6 2,27 1,32 1,3 
1,24 1,5 

IV.B 1,82 2,4 1,5 
1,75 

2,14 1,71 
1,5 

1,25 2,33 1 1,67 1,79 1,2 1 
1 1,2 



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

13 

 

 

2.  Dochádzka ţiakov   
 

Absencia ţiakov  na vyučovaní je vysoká a  v porovnaní s minulým školským rokom sa 

ešte zvýšila. Avšak počet neospravedlnených hodín sa zníţil (tab. 3). Vysoká absencia bola 

zapríčinená chorobnosťou ţiakov, častými ospravedlneniami neprítomnosti ţiakov na 

vyučovaní rodičmi, ale vysoký je aj počet hodín krátkodobej absencie ţiakov z dôvodu 

prechodného zhoršenia zdravotného stavu, nevoľnosti a z  rodinných dôvodov. 

 

Tab. 3 :  Prehľad dochádzky žiakov – porovnanie s predchádzajúcimi rokmi 
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Priemerný 

počet  

vymeškaných 

hodín na 

ţiaka 

91,2 105,4 105,9 103,7 111,9 121,3 125,96 122,64 

 

 

126,16 

N
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v
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počet  

hodín  

spolu 

 

79,0 56,0 351,0 63 18 70 45 91 

 

 

48 

priemerný 

počet 

hodín 

na ţiaka 

0,22 0,16 1,10 0,21 0,06 0,27 0,19 0,40 

 

0,25 

 

 

 Tab. 4 :  Prehľad dochádzky jednotlivých tried 
 

Dĺžka 

štúdia 

Trieda Celkový počet 

vymeškaných 

hodín 

Z toho 

neospravedlnenýc

h hodín 

Priemerný počet 

vymeškaných  

hodín na žiaka 

I. 

polrok 

II.  

polrok 

I.  

Polrok 

II.  

polrok 

I.  

polrok 

II. 

polrok 

Spolu 

za celý 

rok 

  

4 – 

ročné 

gymn. 

I.A 1474 2043 0 0 64,09 88,83 152,92 

I.B     1364      1519 0      0 54,56 60,76 115,32 

II.A      1745      2475 0      0 58,17 82,50 140,67 

II.B 1486 2082 0 0 55,04 77,11 132,15 

III.A 2084 3074 3    45 67,23 99,16 166,39 

IV.A 1560 1437 0 0 50,32 46,35 96,67 

IV.B 1022 1236 0 0 36,50 44,14 80,64 

Spolu  10735 13866 3 45 55,05 71,11 126,16 
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3. Hodnotenie správania ţiakov a výchovné opatrenia 

  

Pochvaly  

V  školskom roku 2015/2016 bolo udelených  63 pochvál od triednych učiteľov a   16  

pochvál od  riaditeľky školy - za výborný študijný prospech, vzornú dochádzku, za 

úspešnú  reprezentáciu školy v predmetových súťaţiach a olympiádach, za aktívnu účasť 

v dobrovoľných charitatívnych podujatiach, za aktívnu prácu v školskom časopise Ťahák,   

za aktívnu prácu v ţiackej školskej rade a  prácu v triednom kolektíve. 

Kristína Vranová, ţiačka IV.A triedy, v  júni 2016  na stretnutí najúspešnejších ţiakov 

stredných škôl NSK prevzala ocenenie predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, PhD. za 

úspešnú reprezentáciu školy a Nitrianskeho samosprávneho kraja - vzhľadom  na jej 

výborné študijné výsledky a vzornú dochádzku, za úspešnú reprezentáciu školy – 1. miesto 

v celoslovenskom kole Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre,  2. miesto v literárnej 

súťaţi Plagát a príbeh roka a v literárnej súťaţi Esej Jána Johanidesa a za aktívnu prácu 

v školskom časopise Ťahák (obsadil 3. miesto v celoslovenskej súťaţi stredoškolských 

časopisov Štúrovo pero v r. 2014, 2015 a 2016). 
 

Miriam Sádovská bola vyhlásená za Lídra školy vzhľadom na jej výborné študijné 

výsledky, za reprezentáciu školy: v písaní esejí (3. miesto v súťaţi Esej Jána Johanidesa), 

v krajskom kole súťaţe Mladý Európan (4. miesto), v krajskom kole biblickej olympiády 

(6. miesto) a za úspešnú reprezentáciu školy v predmetových súťaţiach, za aktívnu účasť 

v školských podujatiach a za aktívnu prácu v triednom kolektíve. Toto ocenenie jej  bolo 

udelené  primátorom  mesta Vráble – Ing. Tiborom Tóthom.  

 

Tab. 1   Prehľad udelených pochvál  v II. polroku škol. roka 2015/2016 

 

 

Trieda 

 

Pochvaly 

od triedneho  učiteľa 

Pochvaly 

od riaditeľky  školy 

I.A 10 1 

I.B 11 1 

II.A 11 2 

II.B 5 0 

III.A 11 1 

IV.A 4 2 

IV.B 11 9 

Spolu 63 16 

 

 

Pokarhania  

V školskom roku 2015/2016 boli za  porušenie školského poriadku  udelené 2 pokarhania 

od riaditeľky školy a za neospravedlnené vymeškanie vyučovania dvaja ţiaci   mali  

zníţenú známku zo správania.  
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Tab. 1   Prehľad udelených výchovných opatrení v II. polroku školského  roka 2015/2016 

 

  Trieda Výchovné opatrenie Znížená známka zo správania 

pokarhanie 

od tried. 

učiteľa 

pokarhanie 

od riaditeľky 

školy 

vylúčenie 

zo štúdia 

2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 

I.A       

I.B       

II.A       

II.B       

III.A  2  2   

IV.A       

IV.B       

Spolu  2  2   

 

 

 

4. Externé merania – maturitné skúšky 
 

V školskom roku 2015/2016 sa maturitné skúšky konali podľa zákona NR SR č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 318//2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.  

Písomnej formy EČ MS sa zúčastnilo  spolu  59  ţiakov 4 – ročného štúdia všeobecného 

zamerania, z toho: 31 ţiakov IV. A  triedy (tried. uč. PaedDr. Martina Páleníková, od 

apríla zastup. tried. uč. PhDr. Ivana Semjanová) a  28 ţiakov IV. B  triedy  (tried. uč. 

PhDr. Mária Khűrová).  

Ústnej formy  internej časti  MS sa zúčastnilo 59 ţiakov.  Ţiaci maturovali s priemerným 

prospechom  1,52.  

 

     Tab. 1:   Počet maturujúcich žiakov  

 

Počet ţiakov prihlásených na MS 59 

Počet ţiakov, ktorí neukončili posledný ročník  0 

Počet ţiakov, ktorí konali ÚFIČ 59 

Počet ţiakov, ktorí úspešne ukončili MS 59 

Počet ţiakov, ktorí majú povolené opravné MS 0 

Počet ţiakov, ktorí majú povolené opakovať celú MS (reprobovaní) 0 
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Tab. 2:   Výsledky externej a internej časti maturitných skúšok 
            

 

Predmet 

 

Počet 

ţiakov 

Externá časť ( písomná forma ) 

priemerná úspešnosť v % 

Interná časť 

naša škola gymnáziá 

v SR 

4-ročné 

gymnáziá 

v  SR 

písomná 

forma 

v % 

ústna forma 

(priem. 

známka) 

SLJ 59 68,60 53,4 65,2 75,79 1,66 

ANJ - B 2 51 60,86 63,7 59,6 74,22 1,53 

ANJ - B 1 2     1,00 

NEJ - B 2 8 43,04 55 50,2 64,38 1,88 

NEJ - B 1 3     1,00 

MAT 8 55,83 54,3 59,4  1,25 

BIO 29     1,45 

DEJ 20     1,50 

F    FYZ 2     2,00 

GEG 8     1,88 

CHE 11     1,09 

INF 8     1,63 

OBN 24     1,42 

RUJ – B1  2     1,50 

UKL 2     1,00 
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Ţiaci aj v roku 2016 dosiahli vynikajúce výsledky v EČ MS zo slovenského jazyka 

a literatúry  - s percentilom 90,73, čo svedčí dlhodobo o vysokej kvalite vyučovania SJL.   

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výsledky dosahované v testoch zo SJL sú o to cennejšie, ţe vysoko prevyšujú očakávanú 

úroveň vedomostí ţiakov. 

NÚCEM v roku 2016 po prvýkrát uverejnil výsledky meraní pridanej hodnoty vo 

vzdelávaní zo SJL. Pridaná hodnota je určená ako rozdiel medzi skutočne dosiahnutými 

výsledkami pri výstupe zo školy (test EČ MS)) a výsledkami  na vstupe ţiakov (Testovanie 

9). 

Za tri ročníky absolventov v rokoch 2014, 2015 a 2016 spomedzi  535 hodnotených 

stredných škôl je  38 škôl  dlhodobo nad úrovňou očakávania. Z toho je 9 gymnázií – 

Gymnázium Vráble je v poradí 5. najúspešnejším gymnáziom v SR. 

V  roku 2016 sme obsadili v rebríčku najúspešnejších gymnázií dokonca 3. miesto! 

 

 

 

                           

                                                                                                                                 
 

         očakávaná hodnota   

 

 

 

 
- školy nad úrovňou očakávania 

- školy v súlade s očakávaním 

- školy pod úrovňou očakávania 
                 

  

         

 

http://www.nucem.sk/documents/25/maturita_2016/phv/Zoznam_gymnazii_prid.hodnota_2016.pdf
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f) Zoznam študijných odborov a ich zameraní a zoznam uplatňovaných 

učebných plánov 

 
Trieda 

Triedny učiteľ 

Študijný odbor Učebný plán 

I.A 

RNDr.A. Uhríková  

79 02 J gymnázium Školský  vzdelávací program 

UP č. 7/2015 

I.B 

PaedDr. M. Hegedűšová 

79 02 J gymnázium Školský  vzdelávací program 

UP č. 7/2015 

II.A 

 PhDr. M. Bogyóová 

79 02 J gymnázium Školský  vzdelávací program 

UP č. 6/2014 

II.B 

PaedDr. B. Ragas 

79 02 J gymnázium Školský  vzdelávací program 

UP č. 6/2014 

III.A 

PaedDr. P. Haller 

79 02 J gymnázium Školský  vzdelávací program 

UP č.4/2013 

IV.A 

PaedDr. M. Páleníková 

79 02 J gymnázium Školský  vzdelávací program 

UP č.3/2011 v znení úprav 

(UP č. 4/2013 a UP č. 6/2014) 

IV.B  

PhDr. M. Khűrová 

79 02 J gymnázium Školský  vzdelávací program 

UP č.3/2011 v znení úprav 

(UP č. 4/2013 a UP č. 6/2014) 

 

 

g)  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov 

pedagogických zamestnancov školy  
 

1. Počet pracovníkov k  30. 6. 2016 

 

Pracovníci 

školy 

 

Celkový počet 

Z toho 

 nekvalifikovaní doplňujúci si 

kvalifikáciu 

Pedagogickí 15 15 0 0 

Nepedagogickí 6 6 0 0 

 21 21 0 0 

 

2.    Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov  

      

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2015/2016 bola 100%, všetky predmety boli 

vyučované odborne.  

 

3.   Zoznam učiteľov a ich aprobácia 

 

Por. 

č. 

Priezvisko a meno , titul Aprobácia 

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

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

3. Bašistová Mária, PaedDr.  MAT, BIO 
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4. Bielaková Gabriela, Mgr. NEJ, RUJ, DEJ 

5. Bogyóová Monika, PhDr. SJL, DEJ 

6. Haller Patrik, PaedDr. TŠV, NBV 

7. Hegedűšová Martina, PaedDr. ANJ, PSY 

8. Khűrová Mária, PhDr. SJL, OBN 

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

10. Kreškócziová- Baráthová Zuzana, PaedDr. ANJ, SJL 

11. Očovayová Denisa, PaedDr.  NEJ, RUJ  

12. Páleníková Martina, PaedDr. CHE, BIO 

13. Ragas Boris, PaedDr. TŠV, GEG 

14. Semjanová Ivana, PhDr. SJL, OBN 

15. Uhríková Anna, RNDr. FYZ, MAT 

 

 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 
V zmysle § 35, ods. 4 zákona 319/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vytvárali sme podmienky pre 

odborný a pedagogický rast učiteľov. Jednotliví učitelia sa  v súlade  s  Plánom 

kontinuálneho vzdelávania školy zúčastňovali na metodických školeniach a seminároch 

(tab. 1).   

        

      Tab. 1:  Počet uskutočnených vzdelávaní 

Vzdelávanie – forma Počet 

vzdelávaných 

Z toho / počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Kontinuálne 

vzdelávanie 

Inovačné      

Špecializované      

Aktualizačné  1 1   

Individuálne vzdelávanie  8 8   
 

     

 

 Tab. 2: Prehľad uskutočnených školení a vzdelávaní 
   

Názov vzdelávania Druh 

vzdelávania  

Poskytovateľ 

 

Školiaca sa osoba 

Konferencia o mládeţi 

„Mládež 

a dobrovoľníctvo“  

individuálne 

vzdelávanie  

Úrad NSK, 

Gymnázium 

Šaľa   

PaedDr.B.Havettová 

PaedDr.Eliška Matušková  

Tvorba  a rozvoj 

pozitívnej klímy  

KV  

aktualizačné 

MPC 

Bratislava 

PhDr. M. Khűrová  

Pracovná porada 

výchovných poradcov 

ZŠ a riaditeľov 

gymnázií okresu Nitra  

individuálne 

vzdelávanie 

CPPPaP  PaedDr.Eliška Matušková 

Pracovná porada 

k organizovaniu 

a vyhodnocovaniu 

športových  súťaţí  

individuálne 

vzdelávanie  

OÚ Nitra   PaedDr.P.Haller 
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Seminár k ľudským 

právam pre učiteľov 

a multiplikátorov OBN 

v NSK   

individuálne 

vzdelávanie  

Krajská 

komisia OĽP  

PhDr.I.Semjanová 

PhDr. M. Bogyóová  

Učiteľské testovanie v e-

Teste   
individuálne 

vzdelávanie  

NÚCEM  RNDr. A. Uhríková  

 
Premeny vzdelávania 

v epoche obrazoviek  
individuálne 

vzdelávanie 

TREND PaedDr.B.Havettová 

PaedDr.Eliška Matušková 

Školenie o poskytovaní 

prvej pomoci  

individuálne 

vzdelávanie  

SČK Nitra  PaedDr.M.Bašistová  

 

 

 

i)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 
1. Školské podujatia a projekty 

 

V školskom roku 2015/2016 sme na našej škole organizovali mnoţstvo zaujímavých  

podujatí, ktoré boli realizované i za účasti verejných činiteľov  a  širšej verejnosti.  

September 

    17.09.2015 - celoslovenská verejná zbierka „Nezábudka“ (Liga za duševné    

      zdravie SR)  

    23.09.2015 - Rusisticko – dejepisná exkurzia Brodzany – Oponice   

    25.09.2015 - „Svetový deň mlieka“ - rozhlasová relácia, ochutnávka mliečnych 

výrobkov 

    25.09.2015 -  celonárodná verejná zbierka „Biela pastelka“ (Únia   nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska) 

     26.09. 2015  -  Svetový deň mlieka v školách  

 

Október 

   04.10.2016. - Svetový deň ochrany zvierat   

   03. – 10.10.2015   Poznávací zájazd  Londýn – Paríţ  

   07.10.2015   Akadémia VAPAC – Bratislava  

   Návšteva NR SR v Bratislave  

 Seminár k ľudským právam pre učiteľov SŠ  a  multiplikátorov občianskej náuky    

v Nitrianskom kraji  

 16.10.2015 - Svetový deň výţivy 

   19. 10. 2015 – Svetový deň výţivy, Deň jabĺk - propagácia zdravej výţivy formou  

   projektov vystavených vo vestibule školy, rozdávanie jabĺk 

   27.10.2015 - Kvapka krvi – dobrovoľné darovanie krvi 

 Medzinárodný deň školských kniţníc 

 26.10.2015   Ţivá kniţnica – beseda s absolventom nášho gymnázia Andrejom 

Botlíkom o VŠ  

 Recitačná súťaţ V. Záborského  

 Svetový deň duševného zdravia - relácia v školskom rozhlase 

 

November 
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    Primátorská kvapka krvi – dobrovoľné darovanie krvi 

    Súťaţ  iBobor 

    09.11.2015 – Akadémia k 200.výročiu narodenia Ľudovíta Štúra  

    10. – 12. 11. 2015 - Týţdeň vedy a techniky 2015  

    11.11.2015 -  Prírodovedná vedomostná súťaţ  ţiakov základných škôl  

    14.11.1015 – Oslavy 750.výročia mesta Vráble  

    20.11.2015 - Medzinárodný deň bez fajčenia – plagáty, projekty a 3D modely 

o negatívnom vplyve fajčenia na ľudský organizmus. 

    27.11.2015 – Olympiáda zo SJL  

    Imatrikulácie pre ţiakov I.A a I.B  

 

December 

 01.12.2015 - Svetový deň boja proti AIDS 

 súťaţ Mladý prekladateľ  

   08.12.2015 – Deň otvorených dverí pre ţiakov ZŠ  

 Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku  

 Školské kolo OĽP  

 Vianočné aranţovanie 

 12.12.2015    Vianočné trhy 

 14.12.2015   Beseda so spisovateľom  Lacom Keratom  

 Zbierka pre útulok v Zlatých Moravciach  

 22.12.2015 - Vianočná akadémia 

 

Január 

    Okresné kolo  Olympiády v anglickom jazyku 

    26.01.2016 – Krajské kolo Olympiády zo SJL  

 

Február  

    04.02.2016 - Krajské kolo Olympiády ľudských práv. 

    09.02.2016 - Návšteva prvého tajomníka Veľvyslanectva Ruskej federácie na   

Slovensku p. V. Kulikova – prehliadka školy, beseda so ţiakmi gymnázia  

    16.02.2016 – Valentínska kvapka krvi – dobrovoľné darovanie krvi 

    16.02.2016 – projekt Nadácie Výskum rakoviny a Ústav experimentálnej onkológie 

   SAV – VI. ročník Vedeckých dielní onkológia – „Môžeme, ja môžem“ 

 

Marec 

   29.02.– 04.03.2016   Lyţiarsky kurz I.A, I.B v  Polomke – Bučník  

 01.03.2016   Beseda so spisovateľkou Janou Tóthovou  

    03.03.2016 - „Primátorská kvapka krvi“ - dobrovoľné  darovanie krvi 

 22.03.21016 – Svetový deň vody  

 Korešpondenčná matematická súťaţ Klokan 

 

Apríl 

    01.04.2016   Exkurzia JE Mochovce  

    07.04.2016 - Svetový deň zdravia  

    22.04.2016 – Deň Zeme  
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 29.04.2016  „Let´s sing“ -  súťaţ v speve anglickej piesne 

          

Máj 

    10.05.2016 - Svetový deň – pohybom ku zdraviu  

 16. - 18.05.2016 – zbierka Modrý gombík – detský fond UNICEF 

 23.- 27.05.2016 - celoslovenská „Úsmev ako dar“ 

 Kurz na ochranu ţivota a zdravia (III. A) 

 

Jún 

    07. – 23.06.2016 – Zber papiera  

    14.06.2016  Beseda so spisovateľkou Monikou Kompaníkovou  

    14.06.2016 - Svetový deň darcov krvi  

    26.06.2015 - „Primátorská kvapka krvi“ - dobrovoľné darovanie krvi 

   28.06.2016 – Koncoročná opekačka  

   28.06.2016 – Spev piesní v cudzom jazyku (ANJ, NEJ, RUJ) 

 

Našu školu raz mesačne počas školského roka navštevoval pán Ing. M. Kalmancai 

z Akadémie rozvoja Levice so svojimi spolupracovníkmi, ktorí viedli zaujímavé 

workshopy na rôzne témy z oblasti finančnej gramotnosti.   

 

Priebeţne sa konali rozhlasové relácie pri príleţitosti významných udalostí  v školskom 

rozhlase. 

Ţiaci navštívili  divadelné predstavenia v DAB v Nitre – („Kým kohút nezaspieva“) a dve  

divadelné predstavenia v SND v Bratislave  („Nevesta hôľ“ a „Lakomec“).  

Ţiaci prvého  ročníka v spolupráci s Mestskou kniţnicou vo Vrábľoch absolvovali 

dejepisnú vychádzku po Vrábľoch a navštívili mestskú kniţnicu začiatkom školského roka 

-  oboznámili sa s prácou s informáciami v kniţnici, s jej fungovaním, sluţbami. 

 

                                                                   

2.  Výchovno-vzdelávacie exkurzie a rôzne podujatia  
 

Počas školského roka sme organizovali nasledovné podujatia, vzdelávacie exkurzie                                                                                                                                                              

a školské výlety so ţiakmi:  

 

Dátum Podujatie Účastníci Vedúci akcie/Ped.dozor 

23.09.2015 

 

Rusisticko – 

dejepisná exkurzia 

Brodzany – Oponice   

výber z tried  43 PaedDr. D. Očovayová 

Mgr. G. Bielaková  

07.10.2015 

 

Akadémia,VAPAC 

Bratislava 

III.A, IV.A, IV.B 

výber z tried    67 

PaedDr. P. Haller 

PhDr. I. Semjanová 

PhDr. M. Bogyóová 

PhDr. M. Khűrová 

03.10. – 

09.10.2015 

 

Londýn – Paríţ  výber z tried    45 PaedDr. M. Hegedűšová  

PaedDr. M. Páleníková 

PaedDr. B. Ragas 
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14.10.2015 Literárno – dejepisná 

exkurzia Uhrovec 

I.A,I.B     42 PhDr. M. Bogyóová 

PhDr. M. Khűrová 

29.02. – 

04.03.2016 

Lyţiarsky výchovno 

–výcvikový kurz 

Heľpa, Polomka  

I.A, I.B    37 PaedDr. B. Ragas 

PaedDr. P. Haller 

PaedDr. M. Hegedűšová  

01.04.2016 JEMO Mochovce III.A        32 RNDr. A. Uhríková 

 

16. – 

18.05.2016 

Exkurzia 

Oswiencim- Krakow 

III.A        21 PaedDr. P. Haller 

Mgr. G. Bielaková 

17.06.2016 Dejepisno- literárna 

exkurzia Devín,  

Bratislava  

II.A, II.B     52 PhDr. M. Bogyóová 

PhDr. M. Khűrová 

18.06.-

22.06.2016 

Exkurzia CERN 

Ţeneva  

výber z tried  RNDr. A. Uhríková 

 

28.06.2016 Koncoročný  výlet -  

Harmanecká jaskyňa   

I.A, I.B PaedDr. M. Hegedűšová 

RNDr. A. Uhríková 

  

 

3.  Predmetové súťaţe a olympiády :  
 

Počas školského roka sme  vytvárali  moţnosti a podmienky na rozvoj talentu a nadania 

ţiakov a na efektívne  vyuţívanie ich voľného času prostredníctvom zapájania sa do 

predmetových olympiád a súťaţí, pričom v mnohých ţiaci dosiahli vynikajúce  výsledky 

(viď príloha – tabuľka úspešnosti ţiakov v súťaţiach a olympiádach).  K najvýraznejším 

úspechom patrí: 

- 1. miesto v  celoslovenskom kole  Olympiády zo slovenského jazyka – Kristína 

Vranová  (IV.A) 

- 3. miesto v  celoslovenskom kole   súťaţe Esej Jána Johanidesa – Miroslava Sádovská   

(III. A  

- 3. miesto v celoslovenskom kole  súťaţe Štúrovo pero, ktoré získal školský časopis 

Ťahák 

-    12.miesto v  celoslovenskom kole   súťaţe Čo vieš o hviezdach – Martin Max (II.A) 

- 1. miesto v krajskom kole Olympiády ľudských práv – Branislav Koprda   (IV. B),  

účasť v celoslovenskom kole – 6.miesto  

- 2. miesto v krajskom kole súťaţe Plagát roka a príbeh roka – Kristína Vranová  

(IV.A) 

- 3. miesto v krajskom kole Olympiády v informatike  – Lukáš Minár  (II. A) 

- 3. miesto v krajskom kole Dejepisnej olympiády – Kristína Šabíková   (IV. B) 

- v celoslovenskom kole súťaţe  i-Bobor : 

  s percentilom  99,29 – Samuel Mikle (IV.A) - úspešný riešiteľ  

       s percentilom  97,97 – Linda Valkovičová  (III.A) – úspešná riešiteľka  

       s percentilom  97,91  – Michal Zrubec  (IV.A) - úspešný riešiteľ 

       s percentilom  91,56  – Matej Komlóši   (IV.B) - úspešný riešiteľ 

       s percentilom  88 – Tomáš Betík  (IV.A) - úspešný riešiteľ 

- v  medzinárodnej  matematickej  súťaţi  KLOKAN -  s percentilom 97 – Samuel 

Mikle (IV.A) ,  s percentilom 87,3 Adam Horka  (II.A), s percentilom 83,8 Matej 

Komlóši  (IV.B), s percentilom 82,4  - Adam Benovič  (IV.A) – všetci úspešní  

riešitelia  
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     4.  Záujmová  mimoškolská  činnosť  
 

V školskom roku 2015/2016 sme ţiakom  ponúkli  v rámci mimoškolskej činnosti 

moţnosť pracovať v  záujmových krúţkoch a vzdelávacích aktivitách:   

 

Školský časopis  Ťahák PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová   

Matematický krúţok  RNDr. Anna Uhríková  

Fyzikálny krúţok  RNDr. Anna Uhríková  

Administrácia počítačovej siete  PaedDr. Ivan Kreškóczi  

GymArt  PhDr. M.Bogyóová, PhDr. M. Khűrová  

Volejbalový krúţok  PaedDr. Boris Ragas 

Volejbalový krúţok PaedDr. Patrik  Haller 

 

 

j)  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

 Škola sa v školskom roku 2015/2016 zapojila do nasledovných  medzinárodných  a 

celoslovenských projektov: 

 Seminár k ľudským právam pre učiteľov SŠ a multiplikátorov občianskej náuky 

v Nitrianskom kraji, lektori PhDr. Dagmar Horná PhD, Ing. Viliam Figush CSc, 

PhDr. Peter Guráň PhD, PhDr. Kálmán Petocz, Ing.Mgr. Andrej Kuruc sa vyjadrili 

k problematike ľudskej dôstojnosti, demokratického občianstva, mierového 

spolunaţívania a predchádzaniu násilia v interpersonálnych a spoločenských 

vzťahoch  

 

 Medzinárodný deň školských kniţníc.  Aktivity v rámci dňa školských kniţníc: 

- Ţivá kniţnica – beseda s bývalými  študentmi gymnázia 

- Kvíz v anglickom jazyku -  „What do you know about books?“  úlohy  kvízu 

prezentované na interaktívnej tabuli, cieľom bolo zistiť vzťah ţiakov k čítaniu 

rôznych ţánrov umeleckej a vecnej literatúry, záujem o kniţnice a literárny 

prehľad. 

                   -   Pásmo o Ľudovítovi Štúrovi, v  ktorom zazneli ukáţky básní, Štúrovej slovenčiny, 

ale aj scénky a moderné piesne s danou tematikou a ukáţka z filmu 

 

 10. – 12. 11. 2015 - Týţdeň vedy a techniky 2015 
Téma: „Svet papiera“.  Projekty,  ktoré  vytvorili študenti našej školy  sprevádzali 

návštevníkov procesom vzniku, výroby a vyuţitia najrôznejších druhov papiera. 

Zároveň prezentovali moţnosti jeho recyklovania. Moţnosť zahrať sa im ponúkli 

rôzne papierové hračky a záhadná Möbiova slučka. Aj v tomto roku sme mohli 

vidieť veľmi zaujímavé práce ţiakov  okolitých základných škôl vytvorené technikou 

orgiami.  Z kaţdej zúčastnenej ZŠ sme ocenili jeden projekt.   

     

 07. - 08.12.2015 - Deň otvorených dverí - ţiaci a učitelia okolitých ZŠ sa mohli 

zabaviť pri pokusoch so zvukom a sledovať efektné chemické pokusy a mali 

moţnosť nazrieť do sveta programovania. Prírodovedné znalosti mohli uplatniť 

v prírodovednom kvíze.  
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V tomto školskom roku sme sa zamerali hlavne na prezentáciu a propagáciu ruského 

jazyka a ruskej kultúry v rôznych formách. Pripravili sme zaujímavý kultúrny 

program s recitačnými, hudobnými a divadelnými vystúpeniami ţiakov. Ţiaci 

a rodičia  si mohli prezrieť učebňu ruského jazyka s prezentáciami o pamiatkach, 

športe, gastronómii, sviatkoch a zvykoch Ruska, panely s portrétmi významných 

ruských fyzikov, chemikov, biológov a matematikov, ako aj významné úspechy 

ruskej vedy a techniky, panel s geografickými informáciami o Rusku.  

 

 Záloţka do knihy spája slovenské školy -  cieľom 4. ročníka celoslovenského 

projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými základnými školami a 

strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záloţiek do kníh. . Do 

projektu sa zapojili ţiaci prvých a druhých ročníkov. Naše kreatívne a so záujmom 

vyrobené záloţky sme poslali druţobnej škole, ktorou bolo Gymnázium arm. 

Generála Ludvíka Svobodu v Humennom.  

 Projekt – „Jeden svet na školách“ - filmový klub v spolupráci s  občianskym 

zdruţením Človek v ohrození. Filmy k problematike ľudských práv – obchodovanie 

s ľuďmi, terorizmus, práva spotrebiteľov, detská práca, utečenci.  

 Charitatívnej činnosti sa ţiaci  venovali pod vedením PhDr. M. Bogyóovej formou 

rôznych dobrovoľných humanitárnych zbierok v spolupráci s rôznymi nadáciami 

a organizáciami: 

-  17.09.2015 - celoslovenská verejná zbierka „Dni nezábudiek“ (Liga za duševné  

zdravie SR) – vyzbierali 23,68 € 

-  25.09.2015 -  celonárodná verejná zbierka „Biela pastelka“ (Únia   nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska) – vyzbierali 120,49 € 

-  18.05.2016 - zbierka „Modrý gombík“  (Detský fond UNICEF) – vyzbierali 157,25  

€ 

- 23.-27.05.2016 - celoslovenská verejná zbierka „Úsmev ako dar“ (Spoločnosť 

priateľov detí z detských domovov) – vyzbierali 177,42 € 
 

 

 

k)  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI 
 

V školskom roku 2015/2016 bola Štátnou školskou inšpekciou - ŠIC v Nitre vykonaná 

tematická inšpekcia -  Kontrola zabezpečenia a priebehu prijímacieho konania na 

gymnáziu s nasledovnými závermi: 

Prijímanie na vzdelávanie, jeho zabezpečenie a organizácia, vrátane zriadenia a činnosti 

prijímacej komisie, prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky a priebeh prijímacích skúšok 

v oboch termínoch boli v súlade s právnym predpisom. Hodnotenie prijímacích testov 

uchádzačov bolo objektívne, určené kritériá na prijatie boli dodrţané.  

 

 

l)  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

V školskom roku 2015/2016 sa výchovno-vyučovací proces realizoval v esteticky 

upravených a dobre vybavených učebných  priestoroch: 7 kmeňových tried,  10 odborných 

učební (2 učebne informatiky, 2 učebne cudzích jazykov, chemické laboratórium, odborná 

učebňa fyziky, biológie, 2 učebne s interaktívnou tabuľou, učebňa spoločenskovedných  
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predmetov), 6 učiteľských kabinetov,  miestnosť výchovného poradcu, zasadačka, kniţnica 

a telocvičňa. 

 

Na  zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu máme kvalitné materiálno – technické 

vybavenie: audio-technika, spätné projektory, dataprojektory, interaktívne dotykové 

digitálne tabule a pod. Odborné učebne sú vybavené špeciálnym zariadením (laboratórne 

stoly s potrebnými plynovými a elektrickými rozvodmi). Pri vyučovaní ako aj 

v mimoškolskej činnosti majú ţiaci i vyučujúci voľný prístup na  internet. 
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m)  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy     

 

 
Zdroj  financií Spolu v €   Z toho na 

Prostriedky  zo štátneho rozpočtu 

v rozpočtovej kapitole MŠ SR  

v kalendárnom roku 2015 

( viď príloha č. 1 – Správa 

o hospodárení za rok 2015 ) 

 

N e n o r m  a t í v n e 

 

 

 

374 337 

 

 

 

 

 

 

4 131 

mzdové prostriedky 244 166 

poistné a odvody 88 666 

prevádzka 41 505 

vzdelávacie poukazy 

odchodné 

za mimor. výsledky  

prostriedky z rozpočtu 

VUC 

1 950                   

    981                       

200                    

1 000 

Finančné prostriedky získané od 

rodičovského zdruţenia (vo forme 

tovarov a sluţieb v uvedenej hodnote 
5 497 

 

- hygienické potreby 

na toalety (papier, 

mydlá, utierky na 

ruky) 

- cestovné ţiakov 

(školské podujatia, 

súťaţe)  

- školský nábytok – 

šatne  

- odmeny ţiakom za 

výsledky v súťaţiach  

- kancelárske potreby 

a zabezpečenie 

činnosti záujmových 

krúţkov  

- oprava a údrţba 

priestorov  

- propagácia školy, 

sprievodné akcie  

(bilingválne štúdium) 

 

 

1 250 

 

 

 

363 

 

 

684 

 

315 

 

426 

 

 

 

765 

 

 

1 694 
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n)  Plnenie koncepčného zámeru rozvoja školy 
 

Koncepčný zámer rozvoja školy v jednotlivých oblastiach školského ţivota priebeţne 

napĺňame : 

1. Prechod  od tradičného poňatia výchovy a vzdelávania (encyklopedicko –    

memorovacie, direktívne) k tvorivo – humanistickému prístupu k výchove a človeku  

-  Bol zavedený inovovaný školský vzdelávací program pre 1. ročník (UP č. 7/2015) 

a boli upravené učebné plány  vyšších ročníkov pre  štud. odbor 7902 J tak, aby 

v maximálnej moţnej miere zohľadňovali  záujmy ţiakov ako aj personálne 

moţnosti školy, ţiakom v maturitnom ročníku boli vytvorené podmienky na štúdium 

nimi zvolených voliteľných predmetov. 

- V rámci prípravy nového študijného odboru 7902 J 74 gymnázium bilingválne 

štúdium slovensko-ruské (5-ročné štúdium) bol vypracovaný učebný plán č. 8/2016 

a príslušné učebné osnovy podľa inovovaného ŠVP. 

- Vo vyučovaní sú vyuţívané adekvátne metódy a spôsoby výchovy a vzdelávania (vo 

vyučovaní viacerých  predmetov sa pouţívajú záţitkové, motivujúce, kreativizujúce 

metódy výchovy a vzdelávania, kooperatívne vyučovanie, projektové a problémové 

vyučovanie, metódy vyuţívajúce IKT vo vyučovaní niektorých predmetov). 

- Učitelia sa priebeţne vzdelávajú - podľa plánu kontinuálneho vzdelávania a podľa 

aktuálnej ponuky vzdelávacích podujatí. 

 

- Je potrebné zintenzívniť hospitačnú činnosť vedenia 

školy a predsedov predmetových komisií s cieľom 

neustáleho zvyšovania kvality vyučovacieho procesu 

z hľadiska rozvoja kompetencií ţiakov vo všetkých 

vzdelávacích oblastiach. 

 

2.   Prioritnou, základnou úlohou školy je príprava pre štúdium na vysokých školách     

                   akéhokoľvek zamerania:  

 ţiakom bolo umoţnené podľa vlastného záujmu si vybrať voliteľné predmety 

v maturitnom ročníku a kvalitne sa pripraviť na maturitnú skúšku i na prijímacie 

skúšky na VŠ 

 ţiaci sa mohli  na MS pripravovať aj v krúţkoch záujmovej činnosti (INF, FYZ, 

MAT) 

 podľa informácií zistených k 30. septembru 2016 úspešnosť prijatia našich 

absolventov na vysoké školy v tomto roku je 95 % (viď bod  p) tejto správy) 

 študenti si vyberajú školy rôzneho zamerania (spoločenskovedné, prírodovedné, 

technické odbory štúdia) a sú v ďalšom štúdiu úspešní 

 

3. Podporujeme medzinárodnú a  európsku dimenziu vo vzdelávaní - organizujeme 

školské podujatia, ktoré vedú ţiakov k uvedomovaniu si svojej spolupatričnosti 

k európskemu spoločenstvu (viď bod  i) tejto správy).  

Vedieme ţiakov  k demokratickému občianstvu, k humanite, k rešpektovaniu 

všeľudských   etických hodnôt, k uznávaniu ľudských práv a slobôd – za týmto účelom 

vytvárame vhodnú  atmosféru na škole a organizujeme rôzne triedne a školské podujatia 

a aktivity (viď bod  i) tejto správy), ţiaci sa zúčastnili niekoľkých dobrovoľníckych 

charitatívnych zbierok, dobrovoľného darcovstva krvi a pod. 
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- Opakovane sa nepodarilo zapojiť do medzinárodného 

projektu (Comenius+, Erazmus+) spojeného so 

vzdelávacími projektmi a študentskými výmenami. 

 

4. Snaţíme sa dosiahnuť vyššiu  mieru účasti rodičov na správe záleţitostí výchovy 

a vzdelávania - aktívne sme spolupracovali s rodičovskou verejnosťou: 

 pravidelne sme informovali rodičov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ţiakov na 

triednych rodičovských zdruţeniach a konzultačných dňoch 

 v priamej spolupráci vedenia školy a výchovného poradcu s rodičmi ţiakov sme 

riešili výchovné problémy a prípady absencie ţiakov z vyučovania 

 aktívne sme spolupracovali s Radou Rodičovského zdruţenia, ktorá škole pomohla 

pri finančnom zabezpečení niektorých podujatí a prevádzky  školy  

  

5.  Vytvárame  podmienky na to,  aby sa ľudské a materiálne zdroje školy vyuţívali i pre 

rozvoj vzdelania a osvety v meste, obohatenie kultúrneho a športového  ţivota mesta  

 na školské podujatia, ktoré organizujeme, sme pozývali  aj zástupcov mestskej 

samosprávy a iných inštitúcií v meste, rodičov, učiteľov a ţiakov základných škôl 

a pod.  

 spolupracujeme s rôznymi organizáciami a inštitúciami, napr. s občianskym 

zdruţením Človek v ohrození, Domov sociálnych sluţieb v Klasove, Mestská 

kniţnica, Mládeţnícky mestský parlament, Slovenský červený kríţ, rôzne nadácie 

charitatívne a pod. 

 

6. Vytvárame zodpovedajúce materiálno-technické podmienky na zabezpečenie   

poţadovanej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu : 

 celoročná prevádzka fotokopírovacieho prístroja na učebné materiály potrebné pre 

výučbu, prípravu školského časopisu a pod. 

 obnova kniţného fondu  školskej kniţnice, zakúpenie odbornej literatúry do zbierky 

ruského jazyka (slovníky, metodické materiály, jazykové učebnice  a pod.) 

 prístup k internetu – pre ţiakov i učiteľov, na chodbách školy je inštalované WIFI – 

bol obmedzený prístup ţiakov na internet – len v čase veľkej prestávky 

 v spolupráci s  RZ sme zabezpečovali vybavenie toaletných zariadení pre ţiakov 

hygienickými pomôckami (papier, utierky, mydlovky) 

 v spolupráci s  RZ sme zabezpečili vybavenie novými školskými lavicami 

a stoličkami pre 1 triedu 

 priebeţne udrţiavame a modernizujeme odborné učebne na výučbu fyziky, chémie, 

informatiky, cudzích jazykov a i. 

 upravili sme vestibul školy a zriadili učebňu pre budúcu výuku ruského jazyka  

- Neuskutočnila sa  rekonštrukcia vonkajšieho 

átria a oprava balkóna. 

 

7.  Imidţ školy - pozitívne predstavujeme školu a jej činnosť, výsledky na verejnosti  

     formou:  

 prezentácia dizajnu školy – estetická úroveň priestorov a okolia školy,  propagačné 

materiály (informačný bulletin a plagáty o škole) – s finančnou podporou RZ 

 organizácia tradičných akcií a pripomienka národných tradícií (oslavy sviatkov – 

Vianoce, Veľká noc – estetická úprava a výzdoba priestorov školy, Medzinárodný 

deň študentov a pod.) 
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 udrţiavanie rituálov týkajúcich  sa ţiakov (Imatrikulácie, rozlúčka s maturantmi a 

pod.) a zamestnancov školy (vyznamenania a ocenenia najlepších pracovníkov pri 

príleţitosti  Dňa   učiteľov, ţivotné jubileum, a pod.) 

 vydávanie školského časopisu „Ťahák“, ktorý  v roku 2016 získal  3. miesto 

v celoslovenskom kole súťaţe Štúrovo pero 

 propagácia činnosti školy – spravujeme vlastnú webovú stránku školy, informujeme 

verejnosť o uskutočnených podujatiach v miestnej tlači a masmédiách. 

 

 

 

o)  Analýza činnosti školy a návrhy opatrení  

 
1.  SWOT analýza  

 

Silné stránky školy 

- aktuálne zameranie školského vzdelávacieho programu  na cudzie jazyky  s moţnosťou  

vlastnej výraznej profilácie štúdia v maturitnom  ročníku 

- vysoká úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, plne kvalifikovaný pedagogický zbor 

so záujmom o  odborné vzdelávane a osobnostný rast 

- vysoká úspešnosť v prijímaní absolventov na vysokoškolské štúdium  rôzneho 

zamerania 

- profesionálne výchovné poradenstvo (výchovný poradca školy, spolupráca 

s príslušnými odbornými špecializovanými poradňami) 

- veľmi dobré materiálno-technické podmienky pre štúdium  (moderné odborné učebne - 

jazyková, multimediálna, fyzikálna, chemická, prírodovedná, spoločenskovedná, 

výpočtovej techniky)  

- veľmi dobré podmienky na rozvoj športových a telovýchovných aktivít (telocvičňa) 

- školská kniţnica so študovňou a pripojením  na internet 

- prístup k internetu pre ţiakov a zamestnancov školy 

- kvalitný školský časopis, webová stránka školy 

- starostlivosť o talentované deti a mládeţ, ponuka mimoškolských aktivít a záujmových 

krúţkov 

- bohaté skúsenosti s organizáciou kultúrno-spoločenských a športových podujatí pre 

ţiakov a verejnosť 

- dlhoročné skúsenosti s realizáciou školských i medzinárodných projektov  

- tvorivá pracovná atmosféra, demokratický prístup k ţiakom, vzájomná spolupráca 

a porozumenie    

- veľmi dobrá spolupráca školy s orgánmi miestnej samosprávy, záujem a podpora aktivít 

školy zo strany miestnej samosprávy 

- vybudovaný bezbariérový prístup pre zdravotne postihnutých ţiakov a občanov 

v telocvični 

 

Slabé stránky školy 

- škola nemá vlastnú jedáleň (školské stravovanie je zabezpečené v jedálni ZŠ 

v bezprostrednej blízkosti školy) 

- budova školy vyţaduje zateplenie  

- pomerne vysoká absencia ţiakov na vyučovaní 

- zniţujúci sa počet ţiakov v dôsledku klesajúcej populácie 

 

Príleţitosti na posilnenie silných a odstránenie slabých stránok školy 



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

31 

 

 

- podpora  vzdelávania a odborného rastu  pedagógov, podpora vzdelávania v oblasti IKT 

a ich vyuţití vo výchovno-vzdelávacom procese 

- neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu (kontrolná činnosť vedenia 

školy a poradno-metodických orgánov riaditeľa školy) 

- zabezpečenie prevádzky školskej kniţnice a študovne  pre ţiakov  

- príprava ţiakov na predmetové súťaţe a olympiády 

- ponuka ţiakom moţnosti práce v záujmových krúţkoch 

- vytváranie správnych  návykov a  zdravého ţivotného štýlu u mladých  ľudí 

- udrţiavanie a rozvíjanie tradícií školy (školské aktivity a podujatia) 

- aktívna účasť v školských projektoch (celoslovenských i zahraničných) 

- podpora rozvoja spolupráce so zahraničnými školami  

- neustála starostlivosť o modernizáciu vybavenia a zariadenia školy, o pracovné 

podmienky učiteľov a ţiakov školy 

- dobudovanie areálu školy (sadové úpravy) 

- podpora a zlepšenie zdravotného stavu a fyzickej kondície detí a mládeţe 

- prenájom telocvične školy príp. iných miestností za účelom získania dodatočných 

prostriedkov na chod školy  

 

Riziká pre školu a jej budúci rozvoj 

- zhoršovanie kvality zabezpečenia materiálno-technických a personálnych  podmienok  

na výchovu a vzdelávanie v dôsledku zníţenia rozpočtu školy (v závislosti od počtu 

ţiakov) 

- zníţenie počtu vzdelávaných ţiakov  

- neotvorenie 1. ročníka bilingválneho štúdia 

- v prípade nedostatočnej podpory a spolupráce s rodičmi ţiakov - podceňovanie 

významu  a potreby pravidelnej dochádzky na vyučovanie s následným zvyšovaním  

absencie ţiakov a v dôsledku toho i zhoršením študijných výsledkov ţiakov 

-    vytváranie nesprávnych návykov ţivotného štýlu u detí a mladých ľudí  (moţný    

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

 

 

2. Opatrenia pre školský rok 2016/2017 
 

Po vykonaní analýzy dosiahnutých výsledkov v školskom roku 2015/2016 boli prijaté 

nasledovné opatrenia na skvalitnenie činnosti v nasledujúcom období.  

 
Výchovno-vzdelávací  proces   

 

1. Prijať vlastné opatrenia na zvýšenie kvality vedomostí ţiakov (motivácia ţiakov  

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

     Z : PK príslušných predmetov, všetci vyučujúci            T : priebeţne     

2. Usmerňovať prácu predmetových komisií tak, aby účinne pomáhali pedagógom skvalitňovať 

odbornosť a metodické zručnosti vo vyučovacom procese. 

     Z : PK príslušných predmetov                     T : september 2016 a priebeţne 

3. Podporovať a iniciovať zavádzanie a vyuţívanie inovačných pedagogických  metód a foriem 

práce vo výchovno-vzdelávacom procese s vyuţitím informačných a komunikačných 

technológií vo vyučovacom procese 

      Z : RŠ, vedúci PK       T :  priebeţne 
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4. Odborno – metodickú činnosť predmetových komisií zamerať na vedenie  učiteľov 

k humanizácii a demokratizácii vyučovacieho procesu, najmä: 

 k tvorivosti v oblasti učebných metód a foriem práce 

 k  metódam a formám hodnotenia a klasifikácie  ţiakov so zreteľom na humanizáciu 

výchovno-vzdelávacieho procesu, s vedením učiteľov i ţiakov k sebahodnoteniu 

     Z : vedúci PK                               T :  priebeţne 

5. V oblasti výchovy v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv v zmysle 

Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa  výchovu  k ľudským  právam v triede 

a v škole usmerňovať tak, aby podporovala hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj 

vzťahov v demokratickej spoločnosti 

     Z: všetci pracovníci školy                         T : priebeţne 

6. Činnosť výchovného poradcu aktualizovať v zmysle úloh vyplývajúcich z POP na rok 

2016/17, naďalej zabezpečovať: 

 prevencia, priebeţné  monitorovanie situácie a aktívna ochrana ţiakov pred neţiaducimi 

javmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovanie, psychické alebo 

fyzické týranie, delikvencia, uţívanie návykových látok, sexuálne zneuţívanie a pod. 

 priebeţné monitorovanie správania detí a jeho zmeny, priebeţne hodnotiť atmosféru 

v triedach a na škole a iniciovať opatrenia na zvyšovanie pocitu bezpečia a tvorivej 

atmosféry. V prípade podozrenia na ohrozenie mravného vývinu ţiaka riešiť problém 

v súčinnosti s vedením školy a príslušnými odbornými zariadeniami (PPP, CPPP a pod.) 

 efektívna spolupráca rodičov a školy pri riešení výchovno-vzdelávacích a iných 

problémov ţiakov (prospech, dochádzka, správanie) 

 vypracovať plán priebeţnej celoročnej práce tak, aby bol integrálnou súčasťou 

výchovno-vzdelávacieho procesu, realizovať  odborne garantované programy 

zabezpečiť spoluprácu školy a v prípade potreby aj rodičov s odbornými 

zamestnancami centier výchovnej a psychologickej prevencie pri pedagogicko- 

psychologických poradniach 

         Z : výchovný poradca                      T: september 2016 a priebeţne 

7. V oblasti práce so ţiakmi za účelom prevencie protidrogovej závislosti a kriminality 

mládeţe pokračovať v realizácii preventívneho programu školy zameraného na 

posilňovanie zdravého ţivotného štýlu ţiakov : 

 ponúknuť ţiakom zmysluplné vyuţitie voľného času (záujmové a vzdelávacie 

krúţky) 

     Z : vedúci  záujmových  krúţkov     T: priebeţne 

 realizovať aktivity a programy na prevenciu civilizačných ochorení, na podporu 

telesného a duševného zdravia, vzdelávanie v oblasti zdravej výţivy 

 organizovať kultúrno-výchovné  a športové podujatia, súťaţe pre ţiakov 

    Z : vedúci PK – podľa plánu práce PK 

 navrhovať a sledovať plnenie preventívnych opatrení (realizovať len odborne 

garantované programy), vypracovať plán priebeţnej celoročnej práce tak, aby bol 

integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, zabezpečiť spoluprácu s PPP 

a Poradenským centrom prevencie drogových  závislostí 

Z : koordinátor protidrogovej prevencie             T: september 2016 a priebeţne 

8. Sprístupňovať ţiakom všetky dostupné informácie a poradenskú sluţbu v oblasti 

vzdelávania a prípravy na ďalšie štúdium a povolanie 

     Z : kariérový poradca  T : priebeţne 
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9. Zapájať ţiakov do súťaţí a predmetových olympiád, ktorých vyhlasovateľom je 

Ministerstvo školstva SR (v spolupráci so ŠIOV, SAŠŠ) uvedených v  Pedagogicko-

organizačných pokynoch na  školský rok 2016/2017.  

     Z : vedúci PK a príslušní vyučujúci     T :  priebeţne 

10. Zintenzívniť kontrolnú a hospitačnú činnosť vedenia školy a vedúcich PK na 

vyučovacích hodinách učiteľov, na triednických hodinách, s cieľom získať čo 

najobjektívnejší prehľad o úrovni vyučovania na škole a o prístupe učiteľov k ţiakom. 

Zistené poznatky a skúsenosti z hospitácií zaradiť do rokovaní PK (napr. ako podnet na 

tému pre metodické  vzdelávanie, psychologický výcvik a pod.) a zohľadniť 

v odmeňovaní učiteľov.    

               Z : RŠ, vedúci PK                                                  T:  priebeţne 

11. Aktívne podporovať a budovať školskú kniţnicu ako odborné, študijné, informačné, 

internetové a čitateľské centrum,  

     Z : vedúca ţiackej a učiteľskej kniţnice                     T: priebeţne         

12. Vypracovať plán  kontinuálneho vzdelávania zamestnancov školy – umoţniť 

zvyšovanie, resp. rozširovanie kvalifikácie vyučujúcich a vytvárať priaznivé moţnosti 

pre ďalšie vzdelávanie všetkým vyučujúcim, zamerať sa najmä na : 

-  skvalitňovanie jazykových  spôsobilostí a spôsobilostí komunikácie učiteľov cudzích  

jazykov, prednostne – ruského jazyka 

- tvorivú prácu v zavádzaní a vyuţívaní produktívnych metód a foriem práce vo  

výchovno-vzdelávacom procese 

-   rozvoj kompetencií a spôsobilostí pedagógov formovať zručnosti a vedomosti ţiakov 

v oblasti čitateľskej gramotnosti a finančnej gramotnosti 

-  rozvoj multikultúrnych  kompetencií učiteľa a kompetencií pedagóga formovať 

postoje,  zručnosti a vedomosti ţiakov v oblasti ľudských práv  

           Z : RŠ v spolupráci s vedúcimi PK                         T :  priebeţne 

 

Organizácia  školského ţivota 

 

1. Naďalej zabezpečovať intenzívnu spoluprácu triednych učiteľov s rodičmi ţiakov, 

zabezpečiť včasnú informovanosť s cieľom pomôcť riešiť študijné problémy a zníţiť 

absenciu ţiakov (najmä  neospravedlnené vymeškávanie vyučovania). 

     Z : triedni učitelia                             T: priebeţne 

2. Zapájať rodičov do akcií organizovaných triednymi kolektívmi, školou. 

     Z : triedni učitelia                              T: priebeţne 

3. Pokračovať v spolupráci so ţiackou školskou radou pri organizácii mimovyučovacích 

aktivít a riešení otázok školského ţivota, pri hľadaní spôsobu ako zníţiť absenciu 

ţiakov na vyučovaní. 

     Z : gestor študentskej rady, RŠ                            T: priebeţne  

 

Materiálno – technické zabezpečenie vyučovania  a chodu školy 

 

1. Naďalej hľadať moţnosti zlepšenia materiálno – technického vybavenia školy, najmä  

modernizácie a aktualizácie zbierok učebných pomôcok 

 Z :  RŠ, hospodárka školy v spolupráci s vedúcimi PK   T : priebeţne 

2. Zabezpečiť opravu balkóna na 1. poschodí a rekonštrukciu vonkajšieho átria. 

Z: RŠ,  hospodárka školy              T: júl – august 2017 
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3. Pokračovať v úprave školského areálu tak, aby ho bolo moţné vyuţívať na oddych, 

mimoškolské aktivity i telovýchovné aktivity ( výsadba a úprava zelene, lavičky  a pod.). 

 Z . RŠ, PK TŠV               T: priebeţne 

4. Zabezpečiť dostatok (dostupných) učebníc pre vyučovanie podľa ŠVP 

  Z :  RŠ, správca fondu učebníc                        T : priebeţne 

 

 

 

p) Výsledky úspešnosti pri prijímaní absolventov školy na ďalšie štúdium 
      

 

 

      Správu vypracovala: PaedDr. Eliška Matušková 

 

 

 

 

 

    Vo Vrábľoch  24. 10. 2016                                                  PaedDr. Beáta Havettová 

                                                                                                        riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY 
 

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

rok 2015 

2. Príloha č. 2: Tabuľka úspešnosti ţiakov v súťaţiach a olympiádach 

3. Príloha č. 3: Prehľad absolventov prijatých na vysokoškolské štúdium  

 

 

 

 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

úspešnosť 

absolventov  

v prijatí na 

VŠ 

98 % 91,5 % 

 

89,1 % 

 

98,4 % 98,4 % 94,9 % 91,13%  94,92 % 
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Príloha č. 1 
 

         Gymnázium,  Školská 26,   Vráble 
 

 
Komentár k Výkazu k správe  o hospodárení za rok 2015 

 
V roku 2015 boli našej organizácii pridelené : 

 

Normatívne beţné výdavky vo výške 374.337  €  

 

Čerpanie k 31.12.2015:   

mzdy –   244 166,- € 

odvody -   88 666,- € 

 

prevádzka: cestovné             733,- € 

                    energie          28.071,- € 

                    materiál           3.550,- € 

                    údrţba                357,- € 

                    sluţby             8.794,- € 

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

 prevádzka  spolu              41.505.- € 

 

S p o l u vyčerpané normatívne prostriedky  374.337,-  € 

 

Nenormatívne výdavky vo výške       4.131,- € 

vzdelávacie poukazy   1.950,- € 

odchodné                             981,- €       

mimoriadne výsledky ţiakov               200,- €         

prostriedky z rozpočtu VÚC  1.000,- € 

S p o l u vyčerpané nenormatívne prostriedky 4.131,- € 

 

Celkovo pridelené finančné  prostriedky (normatívne a nenormatívne  ) za rok 2015 vo výške   

378.468,- €   boli v plnej výške  vyčerpané v súlade s rozpočtovými  pravidlami.   

 

 

 

Komentár k Výkazu k správe  o hospodárení za rok 2015 vypracovala: Gabriela Majtánová 

                                                                                                                  (hospodárka školy) 

 

 

 

 

 

Vráble, 11.03.2016                                                            ––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                PaedDr. Beáta Havettová 

                                                                                                        riaditeľka školy
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Príloha č. 2: 

Tabuľka úspešnosti ţiakov v súťaţiach a olympiádach 

 

I. Súťaže 
organizované MŠ SR 

Úspešnosť žiakov 

školské kolo okresné kolo krajské kolo celoslov. kolo medzin. kolo 

Stredoškolská 
odborná činnosť 

Miriam Sádovská (III.A) - DEJ   Miriam Sádovská (III.A) - DEJ- účasť     

Alica Melišíková (IV.A) - OBN   Alica Melišíková (IV.A) - OBN - účasť     

Olympiáda v 
informatike 

    3.m. - Lukáš Minár (II.A)     

          

          

          

Dejepisná olympiáda 
Kristína Šabíková (IV.B)   3.m. - Kristína Šabíková (IV.B)      

          

Fyzikálna olympiáda 

Adam Kramár (I.A) - ú.r.    14.m. - Jakub Ganádik (I.B) - ú.r.      

Dominik Brat (I.A) - ú.r.          

Jakub Ganádik (I.B) - ú.r         

Lukáš Chylý (I.B) - ú.r         

Michal Lüley (I.B) - ú.r         

Lukáš Minár (II.A) - ú.r         

Martin Max (II.A) - ú.r         

Tomáš Baránek (II.B) - ú.r         

Štefan Hajdú (II.B) - ú.r         

Roland Rajcsányi (II.B) - ú.r         

Olympiáda v 
anglickom jazyku 

Kategória 2A:         

1.m. - Barbora Kevélyová (II.A) 4.m. - Barbora Kevélyová       

2.m. - Lukáš Minár (II.A)         

3.m. - Adam Kramár (I.A)         

Kategória 2B:         

1.m. - Lukáš Ťapušík (III.A) 4.m. Lukáš Ťapušík       

2.m. - Filip Vojčík (III.A)         

3.m. - Matej Komlóši (IV.B)         

3.m. - Adam Benovič (IV.A)         
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Olympiáda ľudských 
práv 

1.m. - Branislav Koprda (IV.B)         

2.m. - Michaela Halásová (IV.B)   1.m. - Branislav Koprda (IV.B) 6.m. - Branislav Koprda (IV.B)   

3.m. - Miriam Sádovská (III.A)         

Olympiáda zo 
slovenského jazyka 

A kategória:         

1.m. - Kristína Vranová (IV.A)   1.m. - Kristína Vranová (IV.A) 1.m. - Kristína Vranová (IV.A)   

2.m. - Miriam Sádovská (III.A)         

3.m. - Dominika Chovancová (IV:B)         

B kategória:         

1.m. - Monika Bíňovská (II.A)         

2.m. - Kristína Kováčová (II.B)         

3.m. - Daniela Matušková (I.A)         

          

          

Matematická 
olympiáda 

A kateg.:   A kateg.:     

Linda Valkovičová (III.A) - ú.r   Linda Valkovičová (III.A) - účasť     

C kateg.:   C kateg.:     

Jakub Ganádik (I.B) - ú.r   Jakub Ganádik (I.B) - účasť     

Radovan Zuzula (I.B) - ú.r   Radovan Zuzula (I.B) - účasť     

Šimon Ördögh (I.B) - ú.r   Šimon Ördögh (I.B) - účasť     

Michal Lüley (I.B) - ú.r   Michal Lüley (I.B) - účasť     

Biologická olympiáda 
Peter Bartko (I.A) - ú.r.   Peter Bartko (I.A) - účasť     

Jakub Ganádik (I.B) - ú.r   Jakub Ganádik (I.B) - účasť     
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II. Ostatné 
súťaže 

vyhlásené inými 
organizáciami 

Úspešnosť žiakov 

školské kolo obvodné kolo okresné kolo krajské kolo celoslov. kolo 
medzinárodné 

kolo 

Hviezdoslavov 
Kubín 

Poézia:           

1.m. - Henrieta Šípošová 
(III.A)           

2.m. - Kristína Baňasová (II.A)           

3.m. - Michaela Očovayová 
(I.B)           

3.m. - Martina Slamková (I.A)           

Próza:           

1.m. - Martin Marcina (I.A)   3.m. - Martin Marcina (I.A)       

2.m. - Milan Jašo (I.A)           

3.m. - Natália Fernézová (I.A)           

Mladý 
prekľadateľ 

      
1.m. - Viktória Mlynková 
(IV.B)     

            

Štúrovo pero 
        

3.m. - časopis Ťahák 
  

Matematický 
Klokan 

        
Adam Horka (II.A) - ú.r. - 
87,3 percentil   

        
Adam Benovič (IV.A) - ú.r. - 
82,4 percentil   

        
Samuel Mikle (IV.A) - ú.r. - 
97 percentil   

        
Matej Komlóši (IV.B) - ú.r. 
83,8 percentil   

            

Angličtinár roka 

      10.m. - Filip Vojčík (III.A)     

 
    

5.m. - Gymnázium vo 
Vrábľoch     

 
          

Let ´s Sing     
3.m. - Viktória Laubertová 
(III.A)       

            

Recitačná súťaž 
Viliama 

Záborského 

  
1.m. - Henrieta Šípošová 
(III.A)         

  
2.m. - Kristína Baňasová 
(II.A)         

  3.m. - Nina Hehejíková (III.A)         
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Čo vieš o 
hviezdach? 

    1.m. - Martin Max (II.A)  3.m. - Martin Max (II.A)  12.m. - Martin Max (II.A)    

    4.m. - Štefan Hajdu (II.B)       

    5.m. - Martin Janás (III.A)       

            

            

Súťaž Družstiev 
prvej pomoci 

mladých 

  účasť - družstvo:         

  Hana Baťalíková (I.B)         

  Michaela Očovayová (I.B)         

  Daniela Matušková (I.B)         

  Linda Drozdáková (I.B)         

  Martina Miklóšová (I.B)         

  

Andrea Pintešová (I.B) 

        

Esej Jána 
Johanidesa 

            

        
3.m. Miroslava Sádovská 
(III.A)   

            

Mladý Európan 

        4.m.: družstvo:   

        Henrieta Šípošová (III.A)   

        Linda Valkovičová (III.A)   

        Filip Vojčík (III.A)   

iBobor 

        
Samuel Mikle (IV.A) - úsp. 
r.   

        99,29 % percentil   

        
Linda Valkovičová (III.A) - 
úsp. r.   

        97,97 % percentil   

        
Michal Zrubec (IV.A) - úsp. 
r.   

        97,91 % percentil   

        
Matej Komlóš (IV.B) - úsp. 
r.   

        91,56 % percentil   

        Tomáš Betík (IV.A) - úsp. r.   

        88 % percentil   
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Plagát a príbeh 
roka 

            

            

      2.m. - Kristína Vranová (IV.A)     

            

Medzinárodná 
dejepisná súťaž 
pre české a slov. 

školy 

            

      5.m - družstvo:     

      Filip Vojčík (III.A)     

      Samuel Polák (III.A)     

      Lukáš Machata (III.A)     

 
    

    

Futsal žiakov SŠ 

  1.m. 4.m.       

  Dušan Bako (II.A) Dušan Bako (II.A)       

  Adam Cigáň (II.A) Adam Cigáň (II.A)       

  Kristián Egyud (IV.A) Kristián Egyud (IV.A)       

  Ondrej Hraška (IV.B) Ondrej Hraška (IV.B)       

  Samuel Mikle (IV.A) Samuel Mikle (IV.A)       

  Martin Pauko (III.A) Martin Pauko (III.A)       

  Gabriel Péči (III.A) Gabriel Péči (III.A)       

  Mário Slamka (II.A) Mário Slamka (II.A)       

  Martin Zrubec (IV.A) Martin Zrubec (IV.A)       

  

Michal Zrubec (IV.A) Michal Zrubec (IV.A) 

      

Majstrovsvá 
Nitrianskeho 

kraja v atletike 
SŠ 

      
9.m. - Adam Cigáň (beh na 
400m)     

      
13.m. - Michal Zrubec (beh na 
100 m)     

      
Martin Pauko (beh na 200m) - 
účasť     

      
Lukáš Mižák (beh na 800m) - 
účasť     

      
Mário Slamka (beh na 800m) 
- účasť     

Stolný tenis   účasť:         
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žiakov SŠ   Zoltán Ács (II.A)         

  Roland Rajcsányi (II.B)         

  Michal Sucháň (II.A)         

  Erik Štefanec (II.A)         

Volejbal žiakov 
SŠ 

  účasť - družstvo:         

  Kristián Egyud (IV.A)         

  Ondrej Hraška (IV.B)         

  Matej Komlóši (IV.B)         

  Samuel Mikle (IV.A)         

  Martin Pauko (III.A)         

  Daniel Výberči (IV.B)         

  Michal Zrubec (IV.A)         

Kalokagatia 

    6.m. - družstvo       

    Dominik Beňuš (III.A)       

    Filip Hosťanský (III.A)       

    Laura Baková (III.A)       

    Martin Mesár (II.A)       

    Dušan Bako (II.A)       

    Natália Fernézová (I.A)       

            

Biblická 
olympiáda 

      6.m.  - družstvo:     

      Miriam Sádovská (III.A)     

      Linda Valkovičová (III.A)     

      Lucia Bujdáková (III.A)     
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Prehľad prijatých absolventov na vysokoškolské štúdium  
 

Názov školy Odbor Počet prijatých absolventov  

    IV.A IV.B Spolu 

Univerzita Komenského Bratislava     9 4 13 

F. matematiky,fyziky a informatiky 
Fyzika         

ek.  A fin. mat. 1     

aplikovaná informatika 2     

Právnická f. Právo   2     

FTVŠ trénerstvo - uč. TV 3     

Filozofická fakulta       Archeológia     1   

  
  

    preklad. -tlmoč. NEJ - švéd.   1   

          rus. a východoeuróp. Štúdiá   1   

Lekárska fakulta 
  

  všeobec. Lekárstvo   1   

Prírodovedecká f.  geog., rozvoj. Reg. A eur. Integr. 1     

Ekonomická univerzita v Bratislave       2 3 5 

Národohospodárska f.       ekonómia a právo   1 1   

Fakulta hospodár. Informatika     hospodár. informatika 1     

F. aplikovaných jazykov       Cudzie jazyky a inter. Kom   1   

F. podnik. manažmentu       ekon. Manažmentu   1   

Slovenská technická univerzita Bratislava       2 2 4 

F.chemickej a potravinárskej technológie biotechn.a potrav technol. 1     

F.informatiky a informačných  technológií 
Informatika   1 1   

Stavebná f. pozem. stavby a arch.   1   

  geodézia a kartografia       

Strojnícka f. strojár.techn. a materialy       

  auto.,lode a spaľ.motory        
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Slovenská zdravotnícka Univerzita Bratislava     1   1 

F ošetrovateľstva a zdravotníckych odbor. Štúdií Ošetrovateľstvo 1     

Trnavská Univerzita Trnava      3 5 8 

Pedagogická f.       predškolská elementárna ped. 2 1   

F. zdravotníctva a socál. Práce     verejné zdravotníctvo   2   

Právnická f. Právo   1 2   

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava     
 

  1 1 

F. masmediálnej komunikácie     masmediálna komunikácia   1   

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra     5 4 9 

Filozofická f. História         

  
preklad a tlmoc. ANJ-kult       

preklad a tlmoc. ANJ-NEJ       

preklad. A tlmoc. ANJ - RUJ 2     

Pedagogická f. 
          

F.prírodných vied 
BIO – ANJ   1     

BIO – GEG     2   

aplikovaná informatika   1   

          

          

F.sociálnych vied a zdravotníctva 
Psychológia   1 1   

          
socjálna práca 1     

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita Nitra      4 3 7 

  
ek. A fin mat.       

          

 
        

Fzáhradného a kraj. Inžinierstva krajinné inžinierstvo   1   
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  bezpeč.a kontr.potravín       

F.ekonomiky a manažmentu 
ekonomika podniku   1   

Účtovníctvo         

F.európskych štúdií a regionálneho rozvoja   verej. Správa a reg. rozvoj 1     

Technická f. 
obchod a podn. Ss tech. 1     

ochrana a bezp. Výr. tech. 1     

riad. systémy vo výr. tech   1   

inf.a riad.syst.vo výr.tech 1     

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica       1 1 

F.politických vied a medzinárodných vzťahov medzinár. vzťahy a diplom.   1   

U. veterinárneho lekárstva - Košice všeob. veter. Lek 1   1 

Technická Univerzita Zvolen         1 1 2 

Lesnícka f. protipož. Ochrana a bezp        a bezp. 1 1   

Karlova univerzita v Prahe           1 1 

Farmaceut. F. v H. Králové     Farmácia     1   

Univerzita Palackého v Olomouci         1   1 

Lekárska fakulta       všeobecné lek. 1     

Mendelova univerzita v Brne         1   1 

Záhradnícka fakulta, Ústav záhradníckeho inžinierstva   vinohradníctvo a vinárstvo 1     

Masarykova Univerzita v Brne       1 1 

ekonom. Správna f. a filozof hospod. Pol. A kultúr. Studia Číny   1   

úspešnosť absolventov na VŠ v šk. r. 2015/2016 v ak. Rok 
2016/2017      30/31 26/28  56/59 

úspešnosť absolventov na VŠ v šk. r. 2015/16 pre ak. Rok 2016/2017 96,77% 92,86% 94,92% 

 












