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Správa 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
 

v školskom roku 2016/2017 
 

 

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.  

          

Rada školy pracovala v školskom roku 2016/2017 v tomto zloţení: 

 

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 ţiakov  

http://www.gymvrable.sk/
mailto:sekretariat@gymvrable.sk
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Rada školy  na  riadnych zasadnutiach prerokovala a schválila: 

 úpravu v učebných plánoch č.6/2014-I., č.7/2015-I., č. 7/2016 a 8/2016 

 Výročnú správu Rady školy za školský rok 2015/2016  

 Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

v školskom roku 2015/2016 

 pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu  v školskom roku 2016/2017 

 Plán činnosti školy v  školskom roku 2016/2017  

 inovovaný Školský vzdelávací program pre študijné odbory 

o 7902 J gymnázium (4-ročné štúdium)  

o 7902 J 74  gymnázium - bilingválne štúdium (5-ročné štúdium)  

 návrh počtu  tried a počtu ţiakov prijímaných do 1. ročníka 4-ročného štúdia 

v školskom roku 2018/2019 v študijnom odbore 7902 J gymnázium (4-ročné 

štúdium) a v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium -  bilingválne štúdium (5-

ročné štúdium) 

 
  
7. 2.  Pedagogická rada  

Pedagogická rada (PR) v  minulom školskom roku zasadala  deväťkrát.  Pracovná porada sa 

uskutočnila štyrikrát. Na svojich zasadnutiach PR prerokovala:  

- Organizačné zabezpečenie školského roka 2016/2017.  Pedagogicko-organizačné pokyny 

na školský rok 2016/2017. Hlavné ciele a úlohy školy v školskom roku 2016/2017. 

- 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 2016/2017. 

- Školský vzdelávací program - učebný plán č.7/2016 – 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.8/2016 – pre študijný odbor: 7902 J 74 

gymnázium - bilingválne štúdium (5-ročné štúdium). 

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok školského roku 2016/2017. 

- Návrh Kritérií pre prijímacie konanie do 1. ročníka  pre školský rok 2017/2018 

v študijnom odbore 7902 J 74 – gymnázium - bilingválne štúdium a 7902 J – gymnázium 

so 4-ročnou dĺţkou štúdia. 

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

2015/2016. 

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roku 2016/2017. 

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

stredoškolské štúdium. 

- Správu o výsledkoch Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) vykonanej v dňoch 11. 1. 2017 – 

17.1. 2017. 

- Slávnostné zasadnutie PR a ocenenie práce učiteľov pri príleţitosti Dňa učiteľov. 

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za III. štvrťrok školského roku                                                                                                                        

2016/2017. Vlastné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených ŠŠI. 



Gymnázium, Školská 26, Vráble 
     Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017 

3 

 

 

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

gymnázia a do 1. ročníka 4-ročného gymnázia v júnovom termíne 2017. 

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

školského roku 2016/2017. 

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

zo SJL, ANJ a NEJ. 

- Výber voliteľných predmetov ţiakmi  3. a 4. ročníka pre školský rok 2017/2018. Príprava 

učebného plánu a výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2017/2018 a z  toho 

vyplývajúceho návrhu  pracovných úväzkov učiteľov. 

- Návrh na počet tried a ţiakov v 1. ročníku  pre školský rok 2018/2019 v študijnom odbore 

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

gymnázium (so 4-ročnou dĺţkou štúdia). 

-  Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok školského roku 2016/2017. 

 

Pedagogickí pracovníci sa zišli štyrikrát na pracovnej  porade, kde bolo prerokované:  

- Prerokovanie  inovovaného a revidovaných učebných plánov platných v školskom roku 

2016/2017. Plán úväzkov na školský rok 2016/2017. 

- 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 2017/2018. 

                                             

             

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 2016/2017 boli zriadené tri   

predmetové komisie: 

 

Predmetová komisia spoločenskovedných a výchovných predmetov 

(predmety: SJL, SSJ, DEJ, SED, OBN, SEO, SPS, MDV, SFI, UKL, ETV, NBV, MUV,               

TŠV) 

-  predseda PK:  PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová 

-  členovia PK: PhDr. Monika Bogyóová, PaedDr. Patrik Haller, PaedDr.Beáta Havettová, 

PaedDr.Martina Hegedűšová, PhDr. Mária Khűrová, PaedDr. Boris  Ragas 

Členovia PK: 

- na vyučovacích hodinách sa snaţili rozvíjať komunikatívne a sociálne interakčné 

spôsobilosti, interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti, schopnosť tvorivo riešiť 

problémy, spôsobilosť vyuţívať informačné technológie, čitateľskú gramotnosť, finančnú 

gramotnosť, samostatnosť a kritické myslenie, 

- systematicky pripravovali ţiakov na rôzne vedomostné súťaţe, predmetové olympiády 

a súťaţe, 

- rozvíjali občianske a právne vedomie ţiakov, motivovali ţiakov k aktívnej účasti na  

ţivote demokratickej spoločnosti, 
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- kládli dôraz na prácu s talentovanými ţiakmi, realizovali záţitkové vyučovanie, prácu 

v skupinách, čím dosiahli, ţe ţiaci samostatne vyjadrovali svoje postoje, vyjadrovali sa 

k nastoleným problémovým situáciám, 

- pouţívali alternatívne vyučovacie metódy a formy v súlade so ŠkVP, 

- zrealizovali besedu so spisovateľom Petrom Krištúfkom, celoškolské podujatie zamerané 

na rozvoj a podporu čitateľskej gramotnosti pri príleţitosti Dňa Zeme, návšteva Mestskej 

kniţnice vo Vrábľoch, návšteva divadelných predstavení, 

- v oblasti finančnej gramotnosti spolupracovali s Akadémiou rozvoja v Leviciach 

a občianskym zdruţením Mladý podnikavec, pracovníci ktorých viedli zaujímavé 

workshopy na rôzne témy z oblasti finančnej gramotnosti.   

- venovali sa problematike extrémizmu, holokaustu, 

- venovali zvláštnu pozornosť slabo prospievajúcim ţiakom, motivovali ich k aktivite, 

podľa potreby sa ţiakom venovali na individuálnych konzultáciách a doučovaniach.   

 

Ţiaci prvého  ročníka v spolupráci s Mestskou kniţnicou vo Vrábľoch absolvovali 

dejepisnú vychádzku po Vrábľoch a navštívili mestskú kniţnicu začiatkom školského roka 

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

Všeobecným cieľom vyučovacieho predmetu Telesná a športová výchova bolo osvojovať 

si, zdokonaľovať a upevňovať telovýchovné a športové zručnosti, zvyšovať pohybovú 

gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej 

pohybovej výkonnosti a zdatnosti, umoţniť ţiakom primerane sa oboznamovať s 

poznatkami, ktoré pomáhajú dobre sa starať o svoje zdravie a utvárať trvalý vzťah k 

pohybovej aktivite a športu.Vyčujúci zapájali ţiakov do športových súťaţí a podujatí. 

 

Predmetová komisia cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ, Konverzácie v cudzích jazykoch) 

- predseda PK: PaedDr. Denisa Očovayová 

 členovia PK: Mgr. Gabriela Bielaková, PaedDr. Beáta Havettová, PaedDr. Martina  

Hegedűšová, PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová, PaedDr. Eliška Matušková 

V zmysle stanovených cieľov vyučujúce na hodinách CUJ pouţívali rôzne inovatívne 

formy výučby, dramatizáciu, rolové hry, diskusiu, problémové úlohy, projekty, prezentácie, 

ale aj záţitkové učenie - vo forme vlastného umeleckého výstupu alebo návštevy výstav, 

besied a pod. 

Členovia PK: 

- pri hodnotení ţiaka zdôrazňovali pozitívny progres v rámci individuálnych schopností 

ţiaka, dali ţiakovi priestor na sebahodnotenie, ale aj vzájomné hodnotenie sa ţiakov 

jednej jazykovej skupiny, 

- podporovali a  zdôrazňovali význam výučby cudzích jazykov a zapájali ţiakov do 

rôznych tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov,    

- učili ţiakov získavať poznatky o spôsobe ţivota v iných krajinách (internet, práca so 

zahraničnou literatúrou), 

- rozvíjali čitateľskú gramotnosť a kultúru čítania, rozšírili fond školskej kniţnice  o tituly 

z cudzojazyčnej literatúry, 

- zapájali ţiakov do jazykových súťaţí a olympiády v  ANJ, do prekladateľských 

a recitačných súťaţí, 
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- pripravili literárno-hudobné predstavenie I.D triedy bilingválneho štúdia pre rodinných 

príslušníkov pod vedením ruskej lektorky PhDr. Alla Pakhritsina, CSc. 

 

Vedenie školy nadviazalo intenzívnu spoluprácu s Veľvyslanectvom Ruskej Federácie 

v SR a s Ruským centrom vedy a kultúry  v Bratislave, vďaka čomu boli škole darované 

študijné materiály, učebnice a beletria a poskytnutá moţnosť bezplatnej účasti na letnom 

jazykovom kurze. 

Ţiaci bilingválneho štúdia v doprovode vyučujúcej PaedDr. Elišky Matuškovej sa zúčastnili 

trojtýţdňového jazykového vzdelávacieho programu „Ruský jazyk ako prostriedok štúdia 

dejín a kultúry stredného Ruska“ vo Voroneţi (Ruská Federácia), ktorý bol organizovaný 

Veľvyslanectvom Ruskej Federácie a Voroneţskou štátnou pedagogickou univerzitou. 

Vďaka pedagógom  a študentom  VŠPU  ţiaci získali mnoţstvo poznatkov o kultúre, 

histórii, tradíciách a ţivote v Rusku. Navštívili hlavné mesto Moskvu a hrdinské mesto – 

Volgograd, múzeá, mnoţstvo pamätihodností a  prírodné rezervácie. Precvičili si a 

zdokonalili sa v ruskom jazyku a získali nové komunikatívne zručnosti, ktoré vyuţijú 

v ďalšom štúdiu.  

 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov 

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

- predseda PK: RNDr. Anna Uhríková 

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

PaedDr. Boris Ragas 

 

Minulý školský rok sme zaznamenali niekoľko úspechov v olympiáde z informatiky, 

v súťaţi i-Bobor, v C kategórii fyzikálnej olympiády, v Z9 a C kategórii matematickej 

olympiády, v astronomickej olympiáde a  v súťaţi Čo vieš o hviezdach. Zapojili sme 

ţiakov  do riešenia viacerých predmetových olympiád neţ po iné roky. Činnosti a úspechy 

našich ţiakov sme propagovali v miestnej tlači.  

Počas Týţdňa vedy a techniky sme vyuţili ponuku niekoľkých inštitúcií, ktoré prezentovali 

výsledky svojej práce a poskytli informácie o  moţnosti štúdia technických odborov 

a následne uplatnenia ich absolventov v praxi. 

 

Členovia PK  analyzovali dosiahnuté výsledky maturitných skúšok v jednotlivých 

predmetoch. Na maturitné skúšky boli ţiaci pripravovaní  na seminároch príslušných 

prírodovedných predmetov, z matematiky a chémie boli ţiaci pripravovaní formou krúţku 

a konzultácií.  

Členovia PK: 

- kládli dôraz na vyuţívanie učiva v praktickom ţivote, 

- uplatňovali vo vyučovaní záţitkové vyučovanie, podporovali tvorivosť a komunikatívnosť 

študentov, 

- vyuţívali  IKT v spojení s klasickými experimentmi, rozvíjali experimentátorskú zručnosť 

ţiakov,  

- 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.   
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- Environmentálnu výchovu rozvíjali pripomínaním významných dní prostredníctvom  

panelov vo vestibule školy a relácií v školskom rozhlase.  

 

 

 

 

7. 4.  Výchovný poradca a koordinátor prevencie  

V školskom roku 2016/2017 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, Plagát a príbeh roka 2017, Vieme, ţe ..., Zodpovedne.sk, Nehejtuj.sk 

 

Uskutočnené prednášky a besedy: 

  Adaptácia na stredoškolské štúdium, ako sa učiť. 

  AIDS - čo o ňom viem. 

  Obchodovanie s ľuďmi.  

  Extrémizmus, radikalizmus.  

  Sebapoznávanie, ţivotné hodnoty, pravidlá slušného správania. 

  Ako predchádzať nadváhe a obezite. 

  Môj názor na otázku drogových závislostí, môj postoj k legálnym drogám – alkohol,                                   

nikotín. Ako odmietnuť drogu?  

  Voľba partnera, zdravotné a psychické predpoklady na manţelstvo. 

  Nebezpečenstvá sociálnych sietí. 

  Zvládanie stresu v záťaţových situáciách. 

  Môj názor na otázku drogových závislostí, môj postoj k nelegálnym drogám. Ako 

odmietnuť drogu? 

 

Rozhlasové relácie zrealizované  pri príleţitosti určitých spomienkových udalostí 

a strategických sviatkov: 

 02.10.2016 – Medzinárodný deň bez násilia 

 18.10.2016 - Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi 

 18.11.2016 – tretí novembrový týţdeň – Európsky týţdeň boja proti drogám 

 21.11.2016 - Medzinárodný deň boja proti fajčeniu 

 27.01.2017 – Svetový deň bez internetu 

 28.01.2017 – Medzinárodný deň ochrany osobných údajov 

 31.05.2017 - Svetový deň bez tabaku 
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 26.06.2017 - Medzinárodný deň proti zneuţívaniu drog a ich nezákonnému obchodovaniu 

 
Vo funkcii koordinátora prevencie pracovala PaedDr. Martina Hegedűšová.  

Koordinátorka prevencie priebeţne monitorovala atmosféru na škole  v otázkach 

pouţívania drog, zisťovala vzťah a postoje  ţiakov k drogám, fajčeniu, poţívaniu 

alkoholických nápojov, v prípade zistenia nedostatkov navrhovala  opatrenia na ich 

riešenie, odstránenie. Pomáhala vytvárať protidrogovú atmosféru na škole organizáciou 

rôznych podujatí, napr. kultúrnych a športových aktivít, besied so zaujímavými 

osobnosťami a pod. Zabezpečovala odborné poradenstvo pre ţiakov  a ich rodičov 

(zákonných zástupcov) na predchádzanie vzniku závislostí. Sprostredkúvala spoluprácu 

školy s poradenskými zariadeniami, s políciou  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 

informovala o nevyhnutných telefonických kontaktoch, činnostiach, škodlivých následkoch 

uţívania drog, varovala pred fatálnymi následkami neúmerného a dlhodobého uţívania 

drog, podporovala negatívny postoj k drogám a kriminalite a upozorňovala 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 Strom (Mgr. Barbora Hurtišová).  

 7. 5.  Kariérny poradca  (koordinátor profesijnej orientácie)  

V školskom roku 2016/17 vo funkcii kariérneho poradcu pracovala PhDr. Mária Khűrová. 

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 bol  priebeţne obnovovaný a aktualizovaný 

podľa prichádzajúcich informačných materiálov o VŠ, 

- poskytla informácie ţiakom III.A, III.B, IV.A o moţnostiach ďalšieho štúdia aj 

individuálnymi pohovormi so ţiakmi a rodičmi, 

- zorganizovala tematickú exkurziu – AKADÉMIA,VAPAC (12. 10. 2016) v BA – 

veľtrh slovenských a zahraničných vysokých škôl, vzdelávacích inštitúcií a firiem 

ponúkajúcich prácu (zúčastnili sa jej triedy III.A, III.B, IV.A), 

- informovala ţiakov na triednických hodinách o moţnostiach štúdia na VŠ a postupe pri 

vyplňovaní  prihlášok na VŠ, 

- administratívne vysvetlila, pomohla ţiakom a usmernila ich pri vyplňovaní prihlášok 

na  VŠ a postupne kontrolovala správne vypĺňanie prihlášok, 

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

školy - poradenstvo, 
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- informovala ţiakov IV. A triedy o podujatiach Deň otvorených dverí na jednotlivých 

VŠ a univerzitách formou oznamov na informačnom paneli. Z dôvodu veľkej absencie 

ţiakov IV.A v škole sa ţiaci uvedených podujatí zúčastnili individuálne - podľa 

vlastného  záujmu,  

- v spolupráci s SPU FEM v Nitre zabezpečila účasť ţiakov na podujatí Deň 

vysokoškoláka na základe ich individuálneho záujmu,  

- zabezpečila spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie v 

Nitre (osobnostný a IQ test, individuálne vyhodnotenie a poradenstvo pre ţiakov) – pri 

usmerňovaní profesijnej orientácie a poradenskej činnosti pre ţiakov, 

- zorganizovala v spolupráci s úradom práce besedu s pracovníčkou tohto úradu so 

ţiakmi tretieho ročníka,  

- analyzovala počty úspešne prijatých maturantov IV.A, IV.B na VŠ – na začiatku 

školského roka, 

- analyzovala počty prihlásených (počet podaných prihlášok v šk. roku 2016/2017) 

ţiakov na VŠ (IV.A). 
 

7. 6.  Ţiacka školská rada  
 

V školskom roku 2016/2017  pôsobila na Gymnáziu vo Vrábľoch Ţiacka školská rada 

(ŢŠR). Na začiatku školského roka si triedne kolektívy zvolili svojich zástupcov do ŢŠR, 

ktorí si zvolili predsedníčku – Martinu Slovákovú, študentku III.B triedy, ktorá zastupovala 

ţiakov školy aj na rokovaniach rady školy. Gestorkou ŢŠR z radov pedagógov bola aj 

v tomto školskom roku PhDr. Monika Bogyóová, ktorá sa zúčastňovala všetkých zasadnutí 

ŢŠR. 

Hlavným cieľom ŢŠR bolo reprezentovať a obhajovať názory študentov na dianie v škole. 

ŢŠR zastupovala ich záujmy aj vo vzťahu k vedeniu školy. Členovia ŢŠR sa stretávali na 

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

poriadok a zároveň organizačne pripravovali plánované podujatia. Zástupcovia ŢŠR sa 

mohli vyjadriť  k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Členovia 

zorganizovali niekoľko podujatí, ktoré spestrili školský ţivot, mali podporovať 

mimoškolskú činnosť ţiakov a vytváranie priateľskej klímy na škole.  

Gestorka ŢŠR spolu s predsedníčkou ŢŠR  prediskutovali pripravované aktivity s vedením 

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 2016/2017: 
 

Trieda Meno a priezvisko  

I.A Simon Solár   

I.D  Veronika Repáňová   

II.A Milan Jašo  

II.B Hana Baťalíková   

III.A Daniela Fačkovcová  - tajomníčka ŢŠR  

III.B Martina Slováková - predsedníčka ŢŠR 
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IV.A Miriam Sádovská  
 

Členovia  ŢŠR  zorganizovali zaujímavé podujatia: Mikuláš, 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, koncoročná opekačka.  

 

V tomto školskom roku členovia ŢŠR zorganizovali pre spoluţiakov tradičné aktivity, 

ktoré sa pravidelne opakujú. Niektoré aktivity pre slabú organizáciu zo strany členov ŢŠR 

a aj malý záujem ţiakov neuskutočnili – napr. Noc v škole.  

 

b)      Údaje o počte ţiakov školy 

 
  7902 J gymnázium  

 

 

Ročník 
   Počet tried 

Počet ţiakov   

k 15. 09. 2016 k 31. 08. 2017 

1. 1 24 18 

2. 2 47 25 

3. 2 58 49 

4. 1 30 58 

spolu 6 159 150 

 

7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium  

 

 

Ročník 
   Počet tried 

Počet ţiakov   

k 15. 09. 2016 k 31. 08. 2017 

1. 1 16 16 

2. 1 0 16 

spolu 2 16 32 

 

 

 

 

c-d)  Údaje o počte prijatých ţiakov do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 

 

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

bilingválne štúdium (5-ročné štúdium) pre školský rok 2017/2018 

Dňa 11. apríla 2017 sa konali prijímacie pohovory do 1. ročníka bilingválneho 

(päťročného)  štúdia, na ktoré sa prihlásilo 22 ţiakov. 19 ţiakov konalo prijímacie skúšky, 

ktoré všetci vykonali  úspešne.  Ţiaci konali prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a  

literatúry, z matematiky a z testu všeobecných študijných predpokladov a všeobecných 

jazykových schopností. Zapísalo sa 12 ţiakov.  
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Nakoľko do triedy bilingválneho štúdia bolo moţné prijať ešte ďalších ţiakov, škola 

vyhlásila ďalšie kolo prijímacieho konania v júnovom termíne. Dňa 20. júna 2017 sa konali 

prijímacie skúšky v ďalšom termíne, do ktorého sa prihlásili 4 ţiaci.  Všetci ţiaci vykonali  

prijímacie skúšky úspešne a boli prijatí na štúdium.   

 

Prijímacie konanie do 1. ročníka študijného odboru 7902 J gymnázium (4-ročné 

štúdium) pre školský rok 2017/2018 

Do prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia sa prihlásilo 32 ţiakov. 

Z celkového počtu 3 ţiaci splnili kritériá na prijatie bez vykonania písomných prijímacích 

skúšok, keďţe v celoslovenskom testovaní ţiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v kaţdom 

predmete úspešnosť najmenej 90 %. 29 ţiakov vykonalo písomné prijímacie skúšky 

v dvoch termínoch. V prvom termíne vykonalo písomné prijímacie skúšky zo SJL a MAT 

19 ţiakov a v druhom termíne – 10 ţiakov.  V prvom kole 28 ţiakov vykonalo prijímacie 

skúšky úspešne, jeden ţiak vykonal neúspešne písomnú skúšku z matematiky.  Zapísalo sa 

16 ţiakov.   

Do prijímacieho konania v ďalšom termíne, t. j. v druhom kole  (20.06.2017) sa prihlásil 1 

ţiak, ktorý úspešne vykonal prijímacie skúšky a zapísal 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  

 

Počet 

zapísaných 

ţiakov 

 

 

 

spolu 

z toho 

bez 

PS 

7902 J 

gymnázium  
33 30 30 33 3 18 

7902  J 74  

gymnázium–

bilingválne 

štúdium 

22 19 19 19 0 16 

 

 

 

 e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov 

 

1.   Študijný prospech ţiakov 

Priemerný študijný prospech školy je 1,67%.  

 

     Tab. 1 :  Prehľad  študijného prospechu žiakov   

Školský rok 
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Priemerný študijný prospech  1,70    1,73    1,81    1,81  1,86   1,83 1,67 

Počet neprospievajúcich ţiakov  

k 31. 8. 2017 
0 1 0 3 2 2 1 

 

     Tab. 2 : Prehľad študijného prospechu žiakov z pohľadu celkového  prospechu   

 

 

Celkový študijný 

prospech 

Počet ţiakov v % 

2
0
1
0
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1
 

2
0
1
1
/1

2
 

2
0
1
2
/1

3
 

2
0
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/1
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2
0
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/1

5
 

2
0
1
5
/1

6
 

2
0
1
6
/1

7
 

Prospel s vyznamenaním 35,9 35,0 33,3 34,5 27,9 28,21 36,57 

Prospel veľmi dobre 37,5 36,4 34,9 31,8 35,4 38,46 36,57 

Prospel 26,5 27,9 31,8 31,8 35,4 32,31 26,29 

Neprospel 0 0,35 0 1,31 0,9 1,02 0,57 

 

 

V školskom roku 2016/17 výrazne vzrástol počet ţiakov s celkovým prospechom – prospel 

s vyznamenaním o 8,36 % oproti minulému školskému roku. Mierne sa zníţil počet ţiakov 

s celkovým prospechom – prospel veľmi dobre (o 1,89%)  a  o 6,02%  sa zníţil  počet 

ţiakov s celkovým prospechom – prospel (tab. 2).  V záverečnej klasifikácii v II. polroku 

školského roka neprospeli dvaja ţiaci. Jeden ţiak štvrtého ročníka neprospel z viac ako 

dvoch predmetov.  Jedna ţiačka vykonala úspešne komisionálnu skúšku a prospela. 
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      2. Údaje o študijnom prospechu v jednotlivých triedach a vyučovacích predmetoch 

 

Trieda 
 

Priemer. 
prospech 

 
 

7902 J gymnázium - Povinné všeobecnovzdelávacie predmety 

SJL 1AJ 2NJ 2RJ MAT INF OBN FYZ CHE BIO DEJ GEG ETV NBV TŠV UKL MDV MUV SFI 

I.A 1,63 2,25 1,71 1,69 1,91 2,54 1,17  1,96 1,75 1,38 1,58 2,17 1 1,43 1,17 1 
 
 1,04  

II.A 1,7 2,17 1,78  2,22 2,43 1,48  1,91 1,91 1,65 1,78 2,17 1 1,12 1,14  1 1  

II.B 1,57 2 1,75 2,04  1,71 1,46  1,71 1,88 1,83 1,46 2,08 1 1 1  1 1  

III.A 1,61 2,17 1,93 2,07  2,37 1,13 1,53 1,67 1,5 1,47 1,5 1,73   1    1,03 

III.B 1,71 2,29 1,86 1,6 2,08 2,71 1,07 1,61 1,93 1,5 1,93 1,57 1,96   1,04    1,14 

IV.A 2,06 2,7 2,1 2,5 2,11   1,63        1,38     

 

 

 Trieda 
  

Priemer. 
prospech 

   
7902 J 74 gymnázium-bilingválne štúdium - Povinné všeobecnovzdelávacie predmety 

SJL RJD KRJ RUL ROS 2AJ MAT INF FYZ CHE BIO DEJ GEG OBN UKL ETV NBV MUV TŠV 

I.D 1,15 1,56 1,44 1   1,25 1,13 1        1 1 1 1 

 

 

 
Trieda 

 

7902 J gymnázium  - Voliteľné všeobecnovzdelávacie predmety 

KAJ KRJ CVM SEM SSJ SPS SEF DEJ SED SEG SEN PRG SON SEB SEC CVB CVC CVF 

III.A 1,67   2  1,5 1,22        1    

III.B 1,64   2,18  1,31 1,5        1    

IV.B 1,83 1,25  2,38 2,67 2,13 2,09 2,25 2,22 2,71 1,5  2,14 2,54  1,12  1,56 
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2.  Dochádzka ţiakov   
 

Priemerný počet vymeškaných hodín na ţiaka za školský rok bol 119,76. Zníţil sa v 

porovnaní s minulým školským rokom, ale vzrástol počet neospravedlnených hodín (tab. 

3).  

Najniţšiu absenciu mali ţiaci I.D triedy bilingválneho štúdia. Najvyššiu absenciu  mali 

ţiaci III.B triedy štvorročného štúdia. Absencia bola zapríčinená dlhodobou 

chorobnosťou ţiakov, častými ospravedlneniami neprítomnosti ţiakov na vyučovaní 

rodičmi,  vysokým počtom hodín krátkodobej absencie ţiakov z dôvodu prechodného 

zhoršenia zdravotného stavu a z  rodinných dôvodov. 

 

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

počet  

vymeškaných 

hodín na 

ţiaka 

103,7 111,9 121,3 125,96 122,64 126,16 

 

 

119,76 

N
eo
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en
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a
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n

ci
a

 

 

počet  

hodín  

spolu 

 

63 18 70 45 91 48 

 

 

115 

priemerný 

počet 

hodín 

na ţiaka 

0,21 0,06 0,27 0,19 0,40 0,25 

 

0,66 

 

 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 923  967 6 30 38,46 40,29 78,75 

I.D     682      1007 0      0 42,63 62,94 105,57 

II.A      1293      1581 0      0 56,22 68,74 124,96 

II.B 1377 1427 0 0 57,38 59,46 116,84 

III.A 1757 1776 0      0 58,57 59,20 117,77 

III.B 2178 2424 16 2 77,79 86,57 164,36 

IV.A 2180 1387 27 34 72,67 46,23   118,9 

Spolu  10390 10569 49 66 59,37 60,39 119,76 
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3. Hodnotenie správania ţiakov a výchovné opatrenia 

  

Pochvaly  

V  školskom roku 2016/2017 bolo udelených 38 pochvál od triednych učiteľov 

a 21 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. 

 

Ţiak Minár Lukáš bol vyhlásený za Lídra školy za vzornú reprezentáciu školy 

v olympiáde z informatiky  (KK – 3.m., CK – 23.m.), v školskom kole olympiády 

v anglickom jazyku (3. miesto), v súťaţi Náboj, v informatickej súťaţi PROFIT, 

v prírodovednej tímovej súťaţi FRESH,  za prácu v časopise Ťahák, za aktívnu pomoc 

pri realizácii školských podujatí a vzornú dochádzku.  Toto ocenenie mu  bolo udelené  

primátorom  mesta Vráble – Ing. Tiborom Tóthom.  

Tab. 1   Prehľad udelených pochvál  v II. polroku školského  roka 2016/2017 

 

 

Trieda 

 

Pochvaly 

od triedneho  učiteľa 

Pochvaly 

od riaditeľky  školy 

I.A 5 1 

I.D 3 1 

II.A 11 2 

II.B 8 3 

III.A 8 3 

III.B 7 0 

IV.A 3 4 

Spolu 38 21 

 

Pokarhania  

V školskom roku 2016/2017 boli za  porušenie školského poriadku  udelené 

2 pokarhania od riaditeľky školy a za neospravedlnené vymeškanie vyučovania jeden  

ţiak  mal  zníţenú známku zo správania.  

 Tab. 1   Prehľad udelených výchovných opatrení v II. polroku školského  roka 

2016/2017 

  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 2      

I.D       

II.A       

II.B       
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III.A 3      

III.B 4 1     

IV.A  1  1   

Spolu 9 2  1   

4. Externé merania – maturitné skúšky 
 

V školskom roku 2016/2017 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  30  ţiakov IV. A triedy  štvorročného štúdia 

(tried.uč. PaedDr. Patrik Haller).  

Ústnej formy  internej časti  MS sa zúčastnilo 29 ţiakov. Ţiaci maturovali 

s priemerným prospechom  1,52.  

 Tab. 1:   Počet maturujúcich žiakov  

 

Počet ţiakov prihlásených na MS 30 

Počet ţiakov, ktorí neukončili posledný ročník  1 

Počet ţiakov, ktorí konali ÚFIČ 29 

Počet ţiakov, ktorí úspešne ukončili MS 29 

Počet ţiakov, ktorí majú povolené opravné MS 0 

Počet ţiakov, ktorí majú povolené opakovať celú MS (reprobovaní) 0 

 

 

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) 

1AJ – B2 30 65,2 67,6 67,2 81 1,45 

BIO 12     2,50 

DEJ 7     1,50 

FYZ 8     1,88 

GEG 7     2,17 

CHE 2     1,00 

INF 4     1,50 

MAT 3 48,9 51,1 50,8  1,33 

F    2NJ – B1 1     3,00 

OBN 14     1,29 

2RJ – B1 4     1,25 

SJL 30 69,1 70,4 69,8 73,09 1,59 
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f) Zoznam študijných odborov a ich zameraní a zoznam uplatňovaných 

učebných plánov 

 
Trieda 

Triedny učiteľ 

Študijný odbor Učebný plán 

I.D  

PaedDr. D. Očovayová  

7902 J 74 gymnázium –  

bilingválne štúdium 

Školský  vzdelávací program 

UP č. 8/2016 - I. 

I.A 

PhDr.M. Khűrová 

7902 J gymnázium Školský  vzdelávací program 

UP č. 7/2016 

II.A 

RNDr.A. Uhríková  

7902 J gymnázium Školský  vzdelávací program 

UP č. 77/2015 – I. 

II.B 

PaedDr. M. Hegedűšová 

7902 J gymnázium Školský  vzdelávací program 

UP č. 7/2015 – I. 

III.A 

 PhDr. M. Bogyóová 

7902 J gymnázium Školský  vzdelávací program 

UP č. 6/2014 – I. 

III.B 

PaedDr. B. Ragas 

7902 J gymnázium Školský  vzdelávací program 

UP č. 6/2014 – I. 

IV.A 

PaedDr. P. Haller 

7902 J gymnázium Školský  vzdelávací program 

UP č. 4/2013  

 

 

g)  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov 

pedagogických zamestnancov školy  
 

1. Počet pracovníkov k  30. 6. 2017 

 

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 2016/2017 bola 98,65% zo všetkých 

vyučovaných hodín (neodborne boli vyučované predmety:  UKL – 2 hod. a  ETV – 2 

hod. ) 

 

.  

 

3.   Zoznam učiteľov a ich aprobácia 

 

Por. Priezvisko a meno , titul Aprobácia 
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č. 

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

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

3. Bašistová Mária, PaedDr.  MAT, BIO 

4. Bielaková Gabriela, Mgr. NEJ, RUJ, DEJ 

5. Bogyóová Monika, PhDr. SJL, DEJ 

6. Franková Andrea, Mgr.  BIO, CHE  

7. Haller Patrik, PaedDr. TŠV, NBV 

8. Hegedűšová Martina, PaedDr. ANJ, PSY 

9. Hudaszek Semjanová Ivana, PhDr. SJL, OBN 

10. Khűrová Mária, PhDr. SJL, OBN 

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

12. Kreškócziová  Baráthová Zuzana, PaedDr. ANJ, SJL 

13. Očovayová Denisa, PaedDr.  NEJ, RUJ  

14. Ragas Boris, PaedDr. TŠV, GEG 

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. Učitelia sa priebeţne 

vzdelávali prevaţne individuálne, podľa aktuálnej ponuky, príp. samoštúdiom, 

keďţe poţadované programy podľa plánu kontinuálneho vzdelávania neboli 

otvorené. 

 

             Tab. 1:  Počet uskutočnených vzdelávaní 

Vzdelávanie – forma Počet 

vzdelávaných 

Z toho / počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Kontinuálne 

vzdelávanie 

Inovačné      

Špecializované      

Aktualizačné      

Individuálne vzdelávanie  16     
 

     

 Tab. 2: Prehľad uskutočnených školení a vzdelávaní 
   

Názov vzdelávania Druh 

vzdelávania  

Poskytovateľ 

 

Školiaca sa osoba 

Vymazať pamäť   individuálne 

vzdelávanie  

Česká pobočka 

ICEJ a múzeum 

holokaustu Jad 

Vašem    

PhDr.I.Hudaszek 

Semjanová   

Aktuálne otázky 

vyučovania RUJ 

individuálne 

vzdelávanie 

RCVK 

Bratislava 

PaedDr.D.Očovayová 

Mgr.G.Bielaková  

English GO individuálne 

vzdelávanie 

MPC Bratislava PaedDr.Z.Kreškócziová 

Baráthová 

Odborný seminár individuálne DKÚ Nitra  PaedDr.P.Haller  
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z NBV – metódy práce 

s biblickým textom  

vzdelávanie  

Prezentácia projektu IT 

Akadémia  
individuálne 

vzdelávanie  

UIPŠ Košice  PaedDr.I.Kreškóczi  

Vzdelávacie podujatie 

pre stredoškolských 

učit.a multiplikátorov 

 Celoštátna 

komisia ĽP 

a Národ.ústav 

celoţivotného 

vzdelávania  

PhDr.I.Hudaszek 

Semjanová   

Šoltésove dni – odborná 

konferencia učiteľov 

fyziky  

 FMFI UK, BA RNDr.A.Uhríková  

Konferencia učiteľov 

RUJ (Bibliotéka 2017) 
 Bratislava PaedDr. B.Havettová 

PaedDr. E.Matušková 

PaedDr.D.Očovayová 

Mgr. G.Bielaková  
Konferencia Asociácie 

rusistov Slovenska 
 Ruţomberok  PaedDr. B.Havettová 

PaedDr. E.Matušková  
Konferencia Asociácie 

rusistov Slovenska 
 Ruţomberok  PaedDr. E.Matušková  

PaedDr.D.Očovayová  

 

 

i)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 
1. Školské podujatia a projekty 

 

V školskom roku 2016/2017 sme na našej škole organizovali mnoţstvo zaujímavých  

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

September 

    16.9.2016 – Európsky deň športu  

    16.-30.9.2016 – výstava Anna Franková - odkaz dejín dnešku  

    23.09.2016 -  celonárodná verejná zbierka „Biela pastelka“ (Únia   nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska) 

    26.9.2016 – Európsky deň jazykov  

 

            Október 

   03.10.2016 – Študentská kvapka krvi - dobrovoľné darovanie krvi 

   06.10.2016 – UNICEF –Martin Silber- prednáška s besedou - Dve tváre jedného sveta 

   6.-7.10.2016 – celoslovenská verejná zbierka „Nezábudka“ (Liga za duševné    

      zdravie SR)  

   12.10.2016 – AKADÉMIA,VAPAC – Bratislava  

   12.10.2016 – výstava Cosmos Discovery  

   19.10.2016 - Návšteva NR SR v Bratislave  

   19.10.2016 - Návšteva divadelného predstavenia v ANJ v Bratislave 

 Seminár k ľudským právam pre učiteľov SŠ  a  multiplikátorov občianskej náuky    

v Nitrianskom kraji  

 21.10.2016 – Deň jablka 
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   24.10.2016  Medzinárodný deň školských kniţníc  

   Záloţka do kníh spája školy  

 27.10.2016 - Recitačná súťaţ V. Záborského  

    27.10.2016 – Primátorská kvapka krvi - dobrovoľné darovanie krvi 

 

November  

     3.11.2016 –  Mladý prekladateľ – krajská súťaţ 

     9. 11 2016 – prezentácia fakulty biotechnológií a potravinárstva SPU v OC Mlyny, 

Nitra 

    11.11.2016 -  Deň otvorených dverí v Arboréte Mlyňany  

    16.11.2016 – majstrovstvá SŠ v halovom futbale 

  16.11.2016 - Imatrikulácie pre ţiakov I.A a I.D  

    21.11.2016 – Olympiáda v ANJ – školské kolo 

    22.11.2016 – Návšteva divadelného predstavenia „Ťapákovci“  

    23.11.2016 – Olympiáda zo SJL  

    30.11.2016 –  Angličtinár roka -  celoslovenská súťaţ  

 

          December 

 01.12.2016 - Svetový deň boja proti AIDS 

 2.12.2016  – majstrovstvá okresu v stolnom tenise druţstiev SŠ    

 2.12.2016 – beseda s p.A.Világi o EÚ 

 2.12.2016 -  beseda s p.M.M.Šimečkom o extrémizme  

 5.12.2016 -  OĽP -  školské kolo 

 6. 12. 2016 - Matematická olympiáda (kat.A) – školské kolo 

 12.12.2016 - Vianočné aranţovanie 

 12.12.2016 – Deň otvorených dverí      

 16.12.2016 - Vianočné trhy 

 19.12.2016 - Beseda so spisovateľom  P.Krištúfkom   

 21.12.2016 - Vianočná akadémia 

 

Január 

    17., 18.1.2017 - Okresné kolo  Olympiády v anglickom jazyku 

    25.01.2017 – Návšteva divadelného predstavenia „Arkádia“ v SND v Bratislave  

    31.01.2017 - Matematická olympiáda (kat.B,C) – školské kolo 

 

Február  

    02.02.2017 – Deň ruskej kultúry 

    Olympiády zo SJL - krajské kolo 

    08.02.2017 - Olympiády ľudských práv -  krajské kolo 

    6.,9.-10.2.2017 – Biologická olympiáda – školské kolo  

    15.02.2017 – Valentínska kvapka krvi – dobrovoľné darovanie krvi 

    17.2:2017 - Rozhoduj o Európe -  regionálny seminár 

 

Marec 

    27.02.– 03.03.2017   Lyţiarsky kurz I.A, I.D v  Polomke – Bučník  

    návšteva Mestskej kniţnice vo Vrábľoch   
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    7.3.2017 – Hviezdoslavov Kubín  

    10.3.2017 – Esej J.Johanidesa  

    14.03.2017 – Prednáška FG – OZ Mladý podnikavec  

    22.3.2017 – Deň vody  

    22.,23.3.2017 - Biologická olympiáda – krajské kolo 

    23.3.2017 – Biblická olympiáda – dekanátne kolo  

    24.3.2017 – výtvarná a literárna súťaţ – Plagát roka  

 30.3.-9.5.2017 – výstava - Heydrichiáda, Návraty lidických detí   

 Vedomostná súťaţ o olympizme  

 Celoštátne kolá zo SJL a OĽP 

 

Apríl 

    7.4.2017 –  NÁBOJ – matematická súťaţ  

    11.4.2017 - Matematická olympiáda  – krajské kolo 

    20.4.2017 – vzdelávanie podujatie pre učiteľov Nitrianskeho kraja – Nástroje na 

realizáciu    Rámca kompetencií pre demokratickú kultúru  

    20.-21.4.2017 – Astronomická olympiáda – celoslovenské kolo  

    21.04.2017 – Deň Zeme a čitateľská gramotnosť  

    27.4.2017 –  Biblická olympiáda – diecézne kolo  

    27.4.2017 –  Čo vieš o hviezdach - krajské kolo 

          

Máj 

    3.5.2017 – Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike ţiakov a ţiačok SŠ 

    3., 4.5.2017 – exkurzia JE Mochovce   

     5.-10.5.2017 – zbierka Deň úsmevu  

     10.5.2017 – Fyzikálna olympiáda – krajské kolo  

    15. – 17.5.2017 – Dejepisno-geografická exkurzia Krakov, Osvienčim, Wielička  

 19.05.2017 – zbierka Modrý gombík – detský fond UNICEF 

 22.5.,25.-26.5.2017 - Kurz na ochranu ţivota a zdravia (III. A, III.B) 

 31.5.2017 –  vernisáţ výstavy obrazov  Esther Shilo –  Z papiera vystrihované  

 

Jún 

    31.5.-15.6.2017 – tvorivé dielne p. Esther Shilo 

    08.06.2017 –  Čo vieš o hviezdach -  celoslovenské kolo 

    15.6.2017  - Ţupná kalokagatia – Mladý záchranár – Levice 

    16.6.2017 – súťaţ Druţstiev prvej pomoci mladých  

    21.06.2017 – literárne pásmo – „Puškin v Boldine“ 

    21.-22.6.2017 – seminár k výstave Anna Franková   

    22.06.2017 - „Primátorská kvapka krvi“ - dobrovoľné darovanie krvi 

    27.6.2017 – divadelné predstavenie Kým kohút nezaspieva v DAB Nitra  

    26.-28.6.2017 – exkurzia Liptov   

    27.06.2017 – Návšteva divadelného predstavenia „Kým kohút nezaspieva“ v DAB 

v Nitre 

    28.06.2017 – dejepisná vychádzka po Vrábľoch  

    29.6.2017 – UNICEF  Martin Silber – beseda na tému predsudky, xenofóbia  

 29.6.2017  -  koncoročná opekačka 

 Zber plastových vrchnáčikov na pomoc hendikepovanému chlapcovi 
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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 

12.10.2016 

 

Veľtrh VŠ 

Akadémia,VAPAC 

Bratislava 

III.A,III.B,  IV.A 

výber z tried     

PhDr. M. Khűrová 

PhDr. M. Bogyóová 

PaedDr.M.Hegedűšová  

PaedDr.B.Ragas 

12.10.2016 Výstava Cosmos 

Discovery Bratislava 

II.A, II.B       RNDr.A.Uhríková  

PaedDr.P.Haller 

09.11.2016 Prezentácia fakulty 

biotechnológie 

a potravinárstvo  

SPU Nitra  

III.A,III.B       PaedDr.M.Bašistová 

RNDr.A.Uhríková  

PaedDr.B.Ragas 

27.02. – 

03.03.2017 

Lyţiarsky výchovno –

výcvikový kurz 

Polomka Bučník   

I.A, I.D      PaedDr. B. Ragas 

PaedDr. P. Haller 

PhDr.M.Khűrová   

25.04.2017  Ruské centrum vedy 

a kultúry, Bratislava 

I.D,II.A, III.A, 

IV.A  

PaedDr.D.Očovayová 

PaedDr.E.Matušková 

Mgr. G. Bielaková 

03.05.2017 JEMO Mochovce III.A         RNDr. A. Uhríková 

 

04.05.2017 JEMO Mochovce III.B         RNDr. A. Uhríková 

 

15. – 17.05. 

2017 

Exkurzia Oswienčim- 

Krakov, Wielička  

III.A, III.B        PhDr.I.Hudaszek 

Semjanová 

PhDr.M.Bogyóová 

PaedDr.B.Ragas 

26.-

28.6.2017 

Exkurzia Liptov  II.A, II.B  PaedDr. M. Hegedűšová 

RNDr. A. Uhríková 

15.07.-

07.08.2017  

Jazykový vzdelávací 

program vo Voroneţi  

I.D, I.A, III.B PaedDr.E.Matušková 

 

  

 

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: 

- 4. miesto v  celoslovenskom kole  Olympiády zo slovenského jazyka – Linda 

Valkovičová   (IV.A) 

-  Prémia - súťaţe Esej Jána Johanidesa – Miroslava Sádovská   (IV. A)  

-  v celoslovenskom kole  súťaţe Štúrovo pero - získal školský časopis Ťahák 
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   Cenu televízie Markíza  1.stupňa  

- 5. miesto v  celoslovenskom kole súťaţe Čo vieš o hviezdach – Samuel Buranský                    

(I.A) 

- 5.miesto v celoslovenskom kole Astronomickej olympiády– Samuel Buranský                     

(I.A) – postúpil do medzinárodného kola    

- 13.miesto v  celoslovenskom kole   súťaţe Čo vieš o hviezdach – Martin Max 

(III.A) 

- 3. miesto v krajskom kole Olympiády ľudských práv – Tomáš Rak  (III. A),  

v celoslovenskom kole – 3.miesto – ocenenie v súťaţi úvah 

- 3. miesto v krajskom kole súťaţe Plagát roka a príbeh roka – Miriam Sádovská   

(IV.A) 

- 4. miesto v krajskom kole Olympiády v informatike  – Michal Luley  (II. B) 

- 5. miesto v krajskom kole Olympiády v informatike  – Lukáš Minár  (III. A) 

- 6.miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády – Jakub Ganádik (II.B) 

- v celoslovenskom kole súťaţe  i-Bobor : 

s percentilom  93  – Lukáš Minár   (III.A) - úspešný riešiteľ 

s percentilom  92 – Tomáš Baránek (III.B) - úspešný riešiteľ 

s percentilom  90 –  Michal Luley (II.B) – úspešný riešiteľ  

s percentilom  89  – Adam Horka   (III.A) - úspešný riešiteľ 

s percentilom  85  – Linda Valkovičová    (IV.A) - úspešná riešiteľka 

s percentilom  80 – Lukáš Machata (IV.A) - úspešný riešiteľ 

s percentilom  69 – Viviána Fojtíková (I.D) - úspešná riešiteľka 

 

     4.  Záujmová  mimoškolská  činnosť  
 

V školskom roku 2016/2017 sme ţiakom  ponúkli  v rámci mimoškolskej činnosti 

moţnosť pracovať v  záujmových krúţkoch a vzdelávacích aktivitách:   

 

Školský časopis  Ťahák PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová   

Drama Club PaedDr.Martina Hegedűšová  

Matematický krúţok pre maturantov  RNDr. Anna Uhríková  

Matematický krúţok  PaedDr. Ivan Kreškóczi  

Volejbalový krúţok  PaedDr. Boris Ragas 

Volejbalový krúţok PaedDr. Patrik  Haller 

 

 

j)  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

 Škola sa v školskom roku 2016/2017 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  
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     Anna Franková – odkaz dejín dnešku 
Výstava prebiehala na škole od 16.- do 30. septembra 2016. Počas dvoch dní 

šestnásti študenti  tretieho ročníka ovládali osud Anny takmer do detailov hlavne 

preto, lebo boli hlavnými sprievodcami výstavy. Z Nadácie Milana Šimečku, 

ktorá bola jedným z garantov výstavy, prišiel do školy pán Peter Leponi, 

s ktorým ţiaci absolvovali toto dvojdňové školenie a dôslednú prípravu. 

Diskutovali a rozoberali problematiku celého obdobia týkajúceho sa udalostí II. 

svetovej vojny, jej príčin aj dôsledkov.  

Cieľom výstavy bolo priblíţiť ţiakom situáciu vo svete pred vypuknutím vojny, 

ukázať na pomery v Nemecku od nástupu Adolfa Hitlera k moci aţ po koniec 

vojny. Na pozadí vojnových udalostí ţiaci detailnejšie spoznávali aj ţivot Anny 

Frankovej a jej rodiny, na ktorú mali, podobne ako na milióny iných rodín 

v Európe, tieto udalosti veľký vplyv.  

V priebehu druhej polovice septembra uţ ako vyškolení sprievodcovia 

pribliţovali tieto udalosti nielen ţiakom nášho gymnázia, ale aj mnohým ţiakom 

okolitých vrábeľských škôl, ktorí boli na výstavu pozvaní.  

Výstava však nehovorila len o osude Anny a miliónov ľudí, ktorých vojna 

zasiahla. Mala aj iný rozmer - odkaz dejín dnešku. Aj preto sa ţiaci  snaţili na 

záver prehliadky zdôrazňovať to, ţe aj keď sa mladí ľudia v dnešnom svete 

stretávajú s mnoţstvom rôznych informácií, nemôţu ich  iba bezhlavo prijímať, 

ale mali by nad nimi uvaţovať a rozlišovať ich. Aj tak sa môţu pričiniť o to, aby 

sa uţ hrôzy, ktoré sa cez druhú svetovú vojnu páchali, nikdy viac nezopakovali.  

Tieto dva týţdne boli pre ţiakov, ktorí sprevádzali výstavou cennou 

skúsenosťou, zdrojom mnohých nových informácií a príleţitosťou podať ich 

ďalej, aby sa vedomie o udalostiach druhej svetovej vojny a zločinoch 

páchaných na ľuďoch aj naďalej zvyšovalo, a aby sa na ne nikdy nezabudlo. Aj 

formou rovesníckeho vzdelávania - o osudoch ľudí počas vojny -  sa dá 

predchádzať netolerancii, diskriminácii a rasovej neznášanlivosti, ktorá, 

bohuţiaľ, preţíva aj v 21. storočí. 

 

 Medzinárodný deň školských kniţníc.   
Medzinárodný deň školských kniţníc má na našom gymnáziu celkom peknú 

tradíciu. V tomto školskom roku sa konal 24. októbra a my sme sa ho zúčastnili 

uţ po ôsmy raz. Kaţdý ročník bol niečím neopakovateľný, pretoţe sme vţdy 

vymýšľali aktivity, ktoré súviseli so zadanou  témou.  

V tomto školskom roku bola téma:  Vzájomné učenie sa ţiakov v dvojiciach 

alebo v malých skupinách 

Chceli sme, aby sa všetci ţiaci zapojili do aktivít, a tak sme pripravili štyri 

zaujímavé prezentácie kníh.  

Ţiačky štvrtého ročníka si pripravili prezentáciu knihy Kto chytá v ţite. Toto 

dielo si vybrali z dvoch dôvodov. Prvým je ten, ţe patrí medzi povinnú literatúru 

a druhý bol – priblíţiť osudy  Holdena  spoluţiakom tak zaujímavo, aby si jeho 

ţivotný príbeh  prečítali tieţ.   

Ţiaci tretích ročníkov si pripravili prezentácie kníh: Ţivý bič, Jozef Mak a 

Denník Anny Frankovej.  

Nosnou témou týchto prezentácií bola vojna a osudy ľudí počas nej. Vybrali sme 

si knihy, v ktorých hlavní hrdinovia neboli na frontoch ani prvej a ani druhej 

svetovej vojny a napriek tomu zasiahla tragicky do ich osudov. Hlavní hrdinovia 

boli obyčajní ľudia, ktorí chceli preţiť svoj ţivot v pokoji, venovať sa svojim 
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záľubám, rodine...túţili preţiť pokojný a krásny ţivot, presne taký, po akom 

túţime aj my dnes. 

Ale bola tu vojna a ľudia, ktorí ju rozpútali. A tak náš Medzinárodný deň 

školských kniţníc nebol len dňom, počas ktorého sme chceli ukázať, ţe  čítanie 

je fajn vec, ale chceli sme tieţ docieliť, aby sa mladí ľudia zamysleli nad tým, ţe 

i dnes sú beţné prejavy extrémizmu, rasovej neznášanlivosti a xenofóbie. Chceli 

sme dosiahnuť, aby práve mladá generácia, ktorá poznávojnové hrôzy našťastie 

len z čítania, vedela odsúdiť tieto prejavy v súčasnosti a nepodporovala 

myšlienky, ktoré sú často zaloţené práve na takýchto názoroch.  

Okrem rovesníckych aktivít a s ním spojeným vzdelávaním, sme náš 

Medzinárodný deň školských kniţníc obohatili o Kurz tvorivého písania, 

pretoţe mnohí z nás knihy nielen čítajú, ale majú za sebou aj prvé pokusy 

s písaním poviedok.  Pozvali sme si medzi nás spisovateľku Janku Šulkovú, 

ktorá pochádza z Vrábeľ a hoci je veľmi mladá a je  študentkou na vysokej 

škole,  má uţ za sebou zopár vydaných kníh, ktoré sú úspešné. Počas dvoch 

hodín sa spolu s našimi ţiakmi venovali tvorivému písaniu a my veríme, ţe jej 

rady padnú na úrodnú pôdu.  

Ţiakom sme tieţ ponúkli moţnosť výmeny prečítaných kníh na malej školskej 

burze kníh. 

O tom, ţe všetky aktivity zaujali našich ţiakov, svedčia aj ich hodnotenia, ktoré 

nešetrili chválou. Určite sme mnohých inšpirovali a vo svojom voľnom čase 

siahnu po zaujímavej kniţke. Školský rok 2016/2017 bol Rokom čitateľskej 

gramotnosti a niesol sa pod heslom „Myslenie je pohyb“, čo znamená, ţe aj 

čítanie si vyţaduje „tréning“, pravidelnosť, sústredenosť, pozornosť 

a koncentráciu. Medzinárodným dňom  školských kniţníc sme u našich ţiakov 

takýto „tréning“ odštartovali. 

   

 Deň ruskej kultúry - 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 pre záujemcov o bilingválne štúdium. 

 

 Záloţka do knihy spája slovenské školy -  „Knihy rozprávajú príbehy“. Téma, 

ktorá sa odrazila v citátoch na tohtoročných záloţkách. Do projektu, ktorý spája 

slovenské stredné školy sme zapojili aj v tomto školskom roku a ţiaci prvých 

a druhých ročníkov vyrobili spolu 90 záloţiek, ktoré sme poslali partnerskej 

škole -  Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. 

 Heydrichiáda, Návraty lidických detí – výstava od 30.3 – do 9.5. 2017 
Putovná výstava pribliţovala obdobie druhej svetovej vojny a pôsobenia 

ríšskeho protektora pre Čechy a Moravu Reinharda Heydricha a okolnosti 

atentátu, na ktorom sa podieľali aj Slováci Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Smrť 

protektora viedla k masovému vraţdeniu na území protektorátu, aţ nakoniec 

doviedla nacistov do Lidíc. Návštevníkom sprievodcovia - 14 ţiaci tretieho 

ročníka, vyrozprávali príbehy o osudoch lidických ţien a detí, o tom, ako Lidice 

vstali z popola a smútku... Ţiaci tak opäť ukázali, ţe nie sú voči druhým a tomu, 

čo sa kedysi odohralo ľahostajní a  rozprávaním takýchto príbehov sa dá 

dosiahnuť najmä to, aby sa podobné ukrutnosti nikdy nezopakovali.  
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Veľkým plusom výstavy bola aj forma prezentácie - rovesnícke vzdelávanie, 

lebo udalosti boli podané ţiakmi – rovesníkmi pod vedením  lektorky PaedDr. 

Janky Odrobiňákovej zo Vzdelávacieho centra Múzea SNP. 

 

 Esther Shilo – z papiera vystrihované. V stredu 31. 5. 2017 sme za účasti 

izraelskej umelkyne Esther Shilo slávnostne otvorili v priestoroch Gymnázia vo 

Vrábľoch výstavu obrazov pripomínajúcich čipku. V dňoch 31. 5. a 1. 6. 2017 sa 

v tvorivých dielňach  mohli deti i dospelí zoznámiť s touto technikou naţivo. 

Výstava bola sprístupnená verejnosti v dňoch 31. 5. – 15. 6. 2017 v priestoroch 

našej školy.  Pani Ester sa síce narodila v Tel Avive, ale jej rodičia pochádzali zo 

Slovenska. V tradičnom ţidovskom umení vystrihovania obrazov z papiera patrí 

medzi popredné umelkyne a svoje diela vystavuje po celom svete. 

 16. 09. 2016 – Európsky deň športu z iniciatívy Európskej komisie na podporu 

športu a fyzickej aktivity. 

    Deň športu sme začali spoločným nástupom a otvorením, kde sme ţiakom 

pripomenuli, z koho iniciatívy sa koná táto aktivita a aký je jej cieľ. Potom 

nasledovala spoločná rozcvička všetkých ţiakov a pedagógov na hádzanárskom 

ihrisku v areáli školy. Rozcvičku si pripravili a viedli ţiaci zo IV.A triedy. Po 

nej triedy s vyučujúcimi absolvovali jednotlivé stanovištia - maratónsky beh, kde 

kaţdá dvojica z triedy zabehla stanovený úsek, zhyby na hrazde, prekáţkovú 

dráhu a streľbu na basketbalový kôš. 

    Športové aktivity sme ukončili záverečným vyhodnotením za jednotlivé 

disciplíny a vyhlásením najšportovejšej triedy. 

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

formou rôznych dobrovoľných humanitárnych zbierok v spolupráci s rôznymi 

nadáciami a organizáciami: 

Zapojili sme sa do zbierok pre: 

- Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska (zbierka Biela pastelka), ktorá 

pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím sa vyzbieralo 139 €, 

- Ligu za duševné zdravie (zbierka Nezábudka), ktorej hlavným cieľom je 

zachovanie dôstojnosti aj pre ľudí s duševnou poruchou - 140 €  

- Spoločnosť priateľov detí z detských domovov  v zbierke Úsmev ako dar  - 

161,31€  

- UNICEF v zbierke Modrý gombík. – 65,22 €  
 

 

 

 

k)  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI 
 

V školskom roku 2016/2017 bola Štátnou školskou inšpekciou - ŠIC v Nitre vykonaná  

inšpekcia -  Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy 

a vzdelávania na gymnáziu. 
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l)  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

Škola má dostatok vhodných učebných priestorov, ktoré sú situované v hlavnej 

budove školy. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v hlavnej budove školy, 

v esteticky upravených a dobre vybavených učebných  priestoroch: 8 kmeňových 

tried,  9 odborných učební  

-   2 učebne informatiky, kaţdá je vybavená  je vybavená  15  počítačovými 

pracoviskami pre ţiakov, učiteľským pracoviskom, dataprojektorom a  keramickou 

tabuľou. 

- 2 učebne cudzích jazykov (dotykové digitálne tabule eBeam),  

- chemické laboratórium – vybavené laboratórnymi stolmi s plynovými a 

elektrickými rozvodmi 

- odborná učebňa fyziky -  vybavená stolmi s elektrickými rozvodmi. Škola má 

k dispozícii technické a softvérové vybavenie na výuku fyziky. 

- odborná učebňa prírodovedných predmetov (s dotykovou digitálnou tabuľou 

eBeam),  

- odborná učebňa spoločenskovedných predmetov (s interaktívnou digitálnou 

tabuľou Promethean), 

- 1 multimediálna učebňa (s interaktívnou digitálnou tabuľou Promethean), 

- zasadačka (s interaktívnou digitálnou tabuľou Hitachi),  

- kniţnica - okrem literatúry v kniţnej podobe sa tu nachádajú aj: multimediálny 

počítač s pripojením na internet a prepojený s LCD televízorom, umoţňujúci 

premietanie  a projekciu programov aj pre viacerých ţiakov a  ţiacke počítačové 

pracoviská s pripojením na internet. Pri obnove a dopĺňaní kniţničného fondu pomáha 

škole rodičovské zdruţenie. 

- 6 učiteľských kabinetov, zborovňa, miestnosť výchovného poradcu) - vybavenie 

kabinetov a zbierok učebných pomôcok je postačujúce, ale je potrebné pomôcky 

pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie.   

Škola je sklenenou chodbou spojená so samostatnou budovou telocvične. Telocvičňa 

je dvojpodlaţná budova. Na prízemí sa nachádza športová hala, posilňovňa, 

náraďovňa, ošetrovňa, kabinet TEV, miestnosť pre správcu haly, miestnosť pre 

technické zabezpečenie areálu a plynová kotolňa. Na prvom poschodí je kabinet pre 

pedagógov, šatne (dve pre chlapcov, dve pre dievčatá) a klubovňa. 

Škola má k dispozícii vonkajšie otvorené átrium, kde sa konajú spoločné stretnutia, 

napr. pri otvorení školského roka, rozlúčke s maturantmi, pri závere školského roka 

a pod.  

Škola nemá vlastnú jedáleň, stravovanie pre ţiakov a zamestnancov je zabezpečené 

v školskej jedálni základnej školy, ktorá sa nachádza vo vedľajšej budove 

v bezprostrednej blízkosti školy. 

Na  zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu máme dobré materiálno – 

technické vybavenie: audio-technika, video a DVD prehrávače, spätné projektory, 

dataprojektory, notebooky pre učiteľov, 2 interaktívne dotykové digitálne tabule 

eBeam, interaktívna dotyková digitálna tabuľa Hitachi, 2 interaktívne dotykové 

digitálne tabule Promethean, magnetické keramické tabule, fotokopírovací stroj a pod.  

V blízkej dobe je potrebné investovať do modernizácie výpočtovej techniky. 



Gymnázium, Školská 26, Vráble 
     Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017 

27 

 

 

V rámci projektu Infovek škola získala okrem výpočtovej techniky aj prístup na 

internet a moderné softvérové vybavenie na výuku viacerých vyučovacích predmetov. 

Pri vyučovaní ako aj v mimoškolskej činnosti majú ţiaci i vyučujúci voľný prístup 

k internetu v učebniach a kabinetoch.  V súčasnosti má škola zabezpečené bezdrôtové 

pripojenie na internet tak, aby bol dostupný vo všetkých učebných priestoroch ako 

aj na chodbách školy.  

Nová moderná telocvičňa je vybavená novým športovým zariadením a učebnými 

pomôckami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2016 

( viď príloha č. 1 – Správa 

o hospodárení za rok 2016 ) 

 

N e n o r m  a t í v n e 

prostriedky z rozpočtu VUC 

 

 

352 045 

 

 

 

 

 

 

8 493 

mzdové prostriedky 232 620 

poistné a odvody 81  030 

prevádzka 38 395 

vzdelávacie poukazy 

príspevok na lyţ. 

výcvik 

za mimor. výsledky  

2 145      

5 548 

800 
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Finančné prostriedky získané od 

rodičovského zdruţenia (vo forme 

tovarov a sluţieb v uvedenej hodnote) 

3 535 

- hygienické potreby 

na toalety (papier, 

mydlá, utierky na 

ruky) 

- cestovné ţiakov 

(školské podujatia, 

súťaţe)  

-knihy, učebnice RJ  

- odmeny ţiakom za 

výsledky v súťaţiach  

- kancelárske potreby 

a zabezpečenie 

činnosti záujmových 

krúţkov  

- oprava a údrţba 

priestorov  

- propagácia školy, 

sprievodné akcie  

(bilingválne štúdium) 

 

1 053 

 

252 

 

509 

 

100 

 

267 

 

90 

 

1 264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n)  Plnenie koncepčného zámeru rozvoja školy 
 

Koncepčný zámer rozvoja školy sa nám darí aj naďalej v jednotlivých oblastiach 

školského ţivota priebeţne napĺňať : 

1. Prechod  od tradičného poňatia výchovy a vzdelávania  k tvorivo – 

humanistickému prístupu k výchove a človeku:  

-  súčasný školský vzdelávací program a UP č. 7/2016, č. 7/ 2015-I.  a č. 6/2014-I. 

pre štud. odbor 7902 J gymnázium v maximálnej moţnej miere zohľadňuje  

záujmy ţiakov, ţiakom v maturitnom ročníku boli vytvorené podmienky na 

štúdium nimi zvolených voliteľných predmetov, 

- bol úspešne zavedený nový študijný odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne 

štúdium UP 8/2016  s druhým vyučovacím jazykom ruským (5-ročné štúdium), 

v 1. ročníku študuje 16 ţiakov,  

- adekvátne metódy a spôsoby výchovy a vzdelávania (vo vyučovaní viacerých  

predmetov sa pouţívajú záţitkové, motivujúce, kreativizujúce metódy výchovy a 
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vzdelávania, kooperatívne vyučovanie, projektové a problémové vyučovanie, 

metódy vyuţívajúce IKT vo vyučovaní niektorých predmetov), 

- učitelia sa priebeţne vzdelávajú prevaţne individuálne, samoštúdiom, keďţe 

poţadované programy podľa plánu kontinuálneho vzdelávania neboli otvorené 

- vedenie školy nadviazalo intenzívnu spoluprácu s Veľvyslanectvom Ruskej 

Federacie v SR, vyučujúce sa zúčastnili  konferencií Asociácie rusistov 

Slovenska, konferencie počas výstavy Bibliotéka v Bratislave,  

- v rámci kontrolnej činnosti absentovala výraznejšia hospitačná činnosť vedenia 

školy z dôvodu vysokej vyťaţenosti riaditeľky školy v súvislosti s prípravou 

nového študijného odboru ako i faktu, ţe vzhľadom na pokles počtu tried na 7 

bola zrušená funkcia zástupkyne riaditeľky školy (činnosti ZRŠ vykonávala RŠ) 

- Opatrenie: 

Zintenzívniť, t.j. plánovať a pravidelne vykonávať 

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, 

- podľa informácií zistených k 30. septembru 2017 úspešnosť prijatia našich 

absolventov na vysoké školy v tomto roku je 86,2 % (viď bod  p) tejto správy), 

- niţšie percento úspešnosti v prijatí na vysoké škole bolo zapríčinené aj tou 

skutočnosťou, ţe v školskom roku 2016/2017 maturovali len ţiaci 1 triedy (29), 

pričom viacerí vykazovali počas štúdia priemerné aţ slabšie študijné výsledky, 

niektorí ţiaci si nepodali prihlášky na VŠ, rozhodli sa pre ročné prerušenie štúdia za 

účelom zárobku a získania jazykových skúseností v zahraničí, 

- študenti si vyberajú školy rôzneho zamerania (spoločenskovedné, prírodovedné, 

technické odbory štúdia) a sú v ďaľšom 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. 

- V spolupráci s Veľvyslanectvom RF na Slovensku sa 11 ţiakov a vyučujúca 

PaedDr. E.Matušková zúčastnili 3-týţdňového letného pobytu vo Voroneţi 

(Rusko), kde učitelia nadviazali spoluprácu a  ţiaci nadviazali aj osobné 

kontakty, v budúcom školskom roku naša škola začne spolupracovať s ruskou 

strednou školou. 
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- Nepodarilo sa nájsť vhodných partnerov a zapojiť do medzinárodného projektu 

(Erazmus+) spojeného so vzdelávacími projektami  a študentskými výmenami 

v anglofónnych krajinách 

 Opatrenie: 

Aktívne sa zapojiť do medzinárodnej spolupráce 

prostredníctvom projektu eTwinning, Erazmus+ a i. 

 

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., Mestská kniţnica, 

Mládeţnícky mestský parlament, Vzdelávacie centrum múzea SNP, Slovenský 

červený kríţ, rôzne charitatívne nadácie a pod. 

 

6.  Napriek obmedzeným finančným zdrojom vytvárame  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 najmä 

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), 

- priebeţne udrţiavame a modernizujeme odborné učebne na výuku fyziky, 

chémie, informatiky, cudzích jazykov a i. 

- v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou sa nám podarilo  získať 

finančné prostriedky  na rekonštrukciu vonkajšieho átria. 

- Nepodarilo sa nám zrekonštruovať balkón ( ţiadosť o finančné prostriedky 

podaná na NSK). 

 Opatrenie: 

Zabezpečiť rekonštrukciu  a opravu balkóna. 

 

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

     formou:  



Gymnázium, Školská 26, Vráble 
     Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017 

31 

 

 

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

propagačné materiály (informačný bulletin 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.), 

- 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 2017 získal  

v celoslovenskom kole súťaţe Štúrovo pero cenu Televízie Markíza – 1. stupňa, 

- propagácia činnosti školy – spravujeme vlastnú webovú stránku školy, 

informujeme verejnosť o uskutočnených podujatiach v miestnej tlači 

a masmédiách, 

- príprava propagačných materiálov o činnosti školy, o moţnostiach štúdia na 

škole (plagáty, perá, kalendáre s logom školy, príprava videozáznamu do TV 

Nitrička a webovú stránku školy, dni otvorených dverí a i.), 

- návšteva základných  škôl za účelom propagácie školy pre prípadných 

záujemcov o štúdium. 

 

 

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, 

- ochota pedagogického zboru hľadať nové moţnosti a ponuku školy pre záujemcov 

o štúdium (inovácia učebného plánu),  

- vysoká úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, plne kvalifikovaný pedagogický 

zbor so záujmom o  odborné vzdelávanie a osobnostný rast, 

- profesionálne výchovné poradenstvo (výchovný poradca školy, spolupráca 

s príslušnými odbornými špecializovanými poradňami), 

- veľmi dobré materiálno-technické podmienky pre štúdium  (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, 
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- vybudovaný bezbariérový prístup pre zdravotne postihnutých ţiakov a občanov 

v telocvični. 

 

Slabé stránky školy 

- škola nemá vlastnú jedáleň a školský internát (školské stravovanie je zabezpečené 

v jedálni ZŠ v bezprostrednej blízkosti školy, ubytovanie pre záujemcov 

o bilingválne štúdium  v školskom internáte SOŠ Kalná nad Hronom), 

- budova školy vyţaduje zateplenie, 

- v roku 2016/2017 pokles počtu ţiakov hlásiacich sa na vysokoškolské štúdium, 

- pomerne vysoká absencia ţiakov na vyučovaní, 

- zniţujúci sa počet ţiakov v dôsledku klesajúcej populácie. 

 

Príleţitosti na posilnenie silných a odstránenie slabých stránok školy 

- 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, 

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

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

prostriedkov na prevádzku 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,  

- 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 2017/2018 
 

Po vykonaní analýzy dosiahnutých výsledkov v školskom roku 2016/2017 boli prijaté 

nasledovné opatrenia na skvalitnenie činnosti v nasledujúcom období.  

 
Výchovno-vzdelávací  proces   
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1. Vypracovať nový učebný plán pre ţiakov štvorročného štúdia so zameraním na 

výuku ANJ a INF, zapojiť sa do projektu „IT akadémia – vzdelávanie pre 21. 

storočie“ 

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

k štúdiu,  metodická príprava vyučovacích  hodín, vlastné odborné vzdelávanie a 

pod.).    

- organizovať rôzne formy pomoci slaboprospievajúcim ţiakom (doučovanie 

spoluţiakmi, konzultácie učiteľov), ţiakom s poruchami  správania (stretnutia 

s výchovným poradcom, s  psychológom);  

- pomáhať ţiakom pri riešení študijných i osobných problémov pri zachovaní 

diskrétnosti a mlčanlivosti („skrinka“ výchovného poradcu, rubrika v časopise, 

individuálne rozhovory); 

     Z: vedúci PK, všetci vyučujúci             

3. Posilniť systematickú  odborno - metodickú, vzdelávaciu, kontrolnú a koordinačnú 

funkciu predmetových komisií.  

- zamerať sa na vedenie  učiteľov k humanizácii a demokratizácii výchovno-

vzdelávacieho procesu najmä k tvorivosti v oblasti učebných metód a foriem 

práce 

- počas výchovno vzdelávacieho procesu rozvíjať hodnotiace a sebahodnotiace  

zručnosti ţiakov;  

- pri metodickej príprave vyučovacích hodín zohľadňovať rozdielne schopnosti 

a učebné štýly ţiakov, napr. diferencovaním úloh a činností; 

- pouţívať  metódy a formy práce zamerané na rozvoj tvorivosti ţiakov 

a budovanie vnútornej motivácie k učeniu sa, k celoţivotnému vzdelávaniu sa  

- aktivizovať ţiakov v rôznych súťaţiach, predmetových olympiádach, v umeleckej 

činnosti a športových aktivitách, objavovať a rozvíjať talenty; 

- poskytnúť ţiakom moţnosť pracovať v záujmových krúţkoch, prezentovať 

výsledky vlastnej tvorivosti (školský časopis, kultúrne vystúpenia, prehliadky 

odborných prác, výstavy výtvarnej tvorby a pod.); 

Z: vedúci PK, všetci vyučujúci             

4. 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, realizovať otvorené hodiny 

v rámci jednotlivých predmetov. 

              Z: RŠ, vedúci PK 

     

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 výchovu v triede a v škole usmerňovať tak, aby podporovala 

hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj vzťahov v demokratickej 

spoločnosti 

             Z: všetci pracovníci školy                        

6. V činnosti výchovného poradcu pokračovať v plnení nasledovných úloh: 

 výchova k ľudským právam, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu, 

utváranie pozitívnej atmosféry v triednych  kolektívoch a v škole v duchu 

humanizmu  a demokracie 
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 prevencia obchodovania s dievčatami (beseda s psychológom a pod.), 

o moţných rizikách práce v zahraničí a prevencia pred neľudským 

zaobchádzaním 

 prevencia HIV/AIDS  (besedy s lekárom, psychológom, aktivity k Svetovému 

dňu boja proti HIV/AIDS a pod.) 

 aktívna spolupráca pri tvorbe vnútorných školských predpisov a opatrení tak, 

aby rešpektovali názory detí a boli plne zlučiteľné s ľudskými právami, právami 

dieťaťa a ľudskou dôstojnosťou ţiaka (napr. školský poriadok, výchovné 

opatrenia a pod.) 

 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 pedogogicko- 

psychologických poradniach 

                 Z : výchovný poradca                   

    

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),   

 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, 

 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                   

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

vzdelávania a prípravy na ďalšie štúdium a povolanie 

           Z : kariérový poradca  

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 2017/2018.  
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            Z : vedúci PK a príslušní vyučujúci   

   

10. Zapojiť sa do predmetových projektov a súťaţí: 

- Organizácia krajského kola Olympiády ľudských práv 

              Z: RŠ a PK spoločenskovedných predmetov 

- Program celoţivotného vzdelávania (podprogram  Erazmus +  na podporu 

zahraničnej spolupráce škôl), príp. vlastný projekt spolupráce so školou 

v zahraničí                                                                 Z: PK CUJ 

- programy, súťaţe a aktivity, ktoré  podporujú vyuţívanie informačných  a 

komunikačných technológií, napr. e-Twinning 

         Z: PK prírodovedných predmetov v spolupráci s  PK CUJ 

- Súťaţ mladých zdravotníkov prvej pomoci 

          Z: PK prírodovedných predmetov 

- Súťaţ Kalokagatia (organizátor NSK) 

          Z: koordinátor ÚC, vyučujúci TŠV 

- Súťaţ o najzaujímavejšie podujatie školskej kniţnice 

         Z : vedúca školskej kniţnice v spolupráci s vedúcimi PK 

- Projekt „Otvorená škola – oblasť športu“ 

          Z: vyučujúci TŠV 

11. 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, ZRŠ, vedúci PK                                                  

12. Aktívne podporovať a budovať školskú kniţnicu ako odborné, študijné, 

informačné, internetové a čitateľské centrum. 

             Z: vedúca ţiackej a učiteľskej kniţnice                           

13. 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 : 

- 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 formovať postoje,  zručnosti a 

vedomosti ţiakov v oblasti ľudských práv  

- skvalitňovanie jazykových  spôsobilostí a spôsobilostí komunikácie učiteľov 

cudzích  jazykov, prednostne – ruského jazyka 

               Z: RŠ v spolupráci s vedúcimi PK          

   

14. Zabezpečiť plnenie opatrení a odporúčaní na Štátnej školskej inšpekcie prijatých 

po vykonaní komplexnej inšpekcie v januári 2017. 

 

Organizácia  školského ţivota 
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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                    

  

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

                     Z: triedni učitelia                    

           

3. Zapojiť ţiakov a podľa moţnosti  i rodičov  do tvorby plánu práce školy, 

vnútorného poriadku školy a organizácie školského ţivota  tak, aby cítili 

spoluzodpovednosť za  priebeh vyučovacieho procesu, chod školského ţivota 

a dosiahnuté výsledky. 

                   Z: vedenie školy                      

    

4. Spolupracovať 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                             

 

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   

2. Prehodnotiť efektívnosť vyuţitia učebných priestorov a hľadať spôsob zníţenia 

nákladov na energie (kúrenie, svietenie, voda). 

Z: RŠ, hospodárka školy 

3. Hľadať cestu získania mimorozpočtových finančných prostriedkov (prenájom 

priestorov, získavanie sponzorov, účasť v projektoch) na obnovu IKT techniky 

Z: RŠ, hospodárka školy 

4. Zabezpečiť opravu balkóna na 1. poschodí. 

Z: RŠ,  hospodárka školy

               

5. Zriadiť ţiacku kniţnicu s  ruskou literatúrou, zakúpiť ruské klávesnice k PC, 

zabezpečiť učebné pomôcky na výučbu RUJ (interaktívne výučbové materiály 

a pod.) 

Z: RŠ,  vedúca PK CUJ, vyučujúce RUJ 

  

 

p) Výsledky úspešnosti pri prijímaní absolventov školy na ďalšie 

štúdium 
 

 

 

 

 

 

 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

89,1 % 

 

98,4 % 98,4 % 94,9 % 91,13%  94,92 % 86,20% 
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      Správu vypracovala: PaedDr. Eliška Matušková 

 

 

 

 

 

    Vo Vrábľoch  19. 10. 2017                                                  PaedDr. Beáta Havettová 

                                                                                                        riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY 
 

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

o hospodárení za rok 2016 

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

3. Príloha č. 3: Prehľad absolventov prijatých na vysokoškolské štúdium  
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Príloha č. 2: 

Tabuľka úspešnosti ţiakov v súťaţiach a olympiádach 

 

Súťaţe organizované MŠ SR 

 

I. Súťaţe 
organizované MŠ SR 

Úspešnosť ţiakov 

školské kolo okresné kolo krajské kolo celoslov. kolo medzinárodné kolo 

  Kateg. A:         

Olympiáda zo 
slovenského jazyka 

1.m. - Linda Valkovičová (IV.A)   1.m. - Linda Valkovičová (IV.A) 4.m. - Linda Valkovičová (IV.A)   

2.m. - Johana Chovancová (III.B)         

3.m. - Roman Petrovič (III.B)         

Kateg. B:         

1.m. - Diana Bernáthová (I.A)         

2.m. - Adam Kramár (II.A)         

3.m. - Marcel Tokár (I.A)         

Olympiáda v 
anglickom jazyku 

Kateg. 1B: Kateg. 1B:       

1.m. - Hana Bogyóová (I.D) Hana Bogyóová (I.D) - ÚR       

2.m. - Adam Laščiak (I.D)         

3.m. - Daniela Duncová (I.D)         

Kateg. 2A: Kateg. 2A:       

1.m. - Adam Kramár (II.A) 2.m. - Adam Kramár (II.A)       

2.m. - Martina Miklóšová (II.B)         

3.m. - Norbert Austen (II.A)         

3.m. - DominikBrat (II.A)         

Kateg. 2B:         

1.m. - Filip Vojčík (IV.A)         

2.m. - Barbora Kevélyová (III.A)         

3.m.- Lukáš Ťapušík (IV.A)         

3.m. - Lukáš Minár (III.A)         
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Olympiáda ľudských 
práv 

1.m. - Tomáš Rak (III:A)   3.m. - Tomáš Rak (III.A) 
Tomáš Rak - 3.m. - ocenenie v 
súťaži úvah, udelené MŠ SR   2.m. - Miriam Sádovská (IV.A)     

3.m. - Martin Max (III.A)         

Matematická 
olympiáda 

Kateg. B:   Kateg. C:     

Jakub Ganádik (II.B) - ÚR   Samuel Buranský (I.A) - ÚR     

Radovan Zuzula (II.B) ÚR.   Adam Laščiak (I.D) - ÚR     

Kateg. C:         

Samuel Buranský (I.A) - ÚR         

Adam Laščiak (I.D) - ÚR         

          

          

Ţupná kalokagatia - 
mladý záchranár 

    

6.m. - Martin Mésár (III.A), Dušan 
Bako (III.A), Natália Fernézová (II.A), 
Samuel Šípoš (II.A), Petra Bónová 

(II.B), Alina Dubovych (II.A) 

    

        

        

Olympiáda z 
informatiky 

Kategória A:   Kategória A: 

  

  
1.m. - Lukáš Minár (III.A) - ÚR    5.m. - Lukáš Minár (III.A)  

 1.m. - Michal Luley (II.B) – ÚR 

  

4.m. - Michal Luley (II.B)  
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Biologická olympiáda 

Kateg. A:   Kateg. A:     

1.-3. m. Štefan Hajdú (III.B)   Štefan Hajdú (III.B) - účasť     

1.-3.m.  Nicole Švajčíková (III:B)   Nicole Švajčíková (III:B) - účasť     

1.-3..m. Tomáš Bystrický (III.A)         

4.m. Jakub Matuška (III.A)         

5.m. Lukáš Ňurcík (III.A)         

Kateg. B:   Kateg. B:     

1.m. Jakub Ganádik (II.B)   Jakub Ganádik (II.B) - účasť     

2.m. Adam Kramár (II.A)         

3.m - 4.m. Natália Fernézová (II.A)         

3.m. - 4.m. Michaela Očovayová (II.B)         

5.m. - Radovan Šranko (II.A)         

6.m. - 7.m. - Linda Drozdáková (II.B)         

6.m. - 7.m. - Martina Miklóšová (II.B)         

          

Fyzikálna olympiáda 

Jakub Ganádik (II.B) ÚR.   Jakub Ganádik (II.B) ÚR. - 6.m.     

Lukáš Chylý (II.B) ÚR.   Lukáš Chylý (II.B) účasť     

Radovan Zuzula (II.B) ÚR.   Radovan Zuzula (II.B) účasť     

Dominik Brat (II.A) ÚR.   Dominik Brat (II.A) účasť     

Martin Max (III.A) ÚR.   Martin Max (III.A) účasť     

Lukáš Minár (II.A) ÚR.   Lukáš Minár (II.A) účasť     
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Ostatné súťaţe vyhlásené inými organizáciami 

 
II. Ostatné 

súťaţe 
vyhlásené 

inými 
organizáciami 

Úspešnosť žiakov 

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

kolo 

Štúrovo pero 

            

        Cena televízie Markíza     1. stupňa   

            

            

iBobor (súťaţ v 
informatike) 

        Lukáš Minár (III.A) - ÚR 93 percentil   

        Tomáš Baránek (III.B) - ÚR 92 percentil   

        Michal Luley (III.B) - ÚR 90 percentil   

        Adam Horka (III.A) - ÚR 89 percentil   

        Llinda Valkovičová (IV.A) - ÚR 85 percentil   

        Lukáš Machata (IV.A) - ÚR 80 percentil   

        Viviána Fojtíková (I.D) - ÚR 69 percentil   

        Adam Laščiak (I.D) - 69 percentil   

Biblická 
olympiáda 

1.m. družstvo:       
Linda Valkovičová 

(IV.A), Miriam 
Sádovská (IV.A), 

Michaela Očovayová 
(II.B) 

    6.m. družstvo:                 
Linda Valkovičová (IV.A), 
Miriam Sádovská (IV.A), 

Michaela Očovayová (II.B) 

    

        

        

        

Čo vieš o 
hviezdach 

    1.m. - Samuel Buranský (I.A) 
1.m. - Samuel Buranský 
(I.A) 5.m. - Samuel Buranský (I.A)   

    3.m. Martin Max (III.A) 3.m. Martin Max (III.A) 13.m. - Martin Max (III.A)   

    5.m. - Štefan Hajdu (III.B)       

  
 

        

súťaţ Druţstiev 
prvej pomoci 

mladých 

    účasť:       

    Hana Baťalíková (II.B) 4.m.:     

    Michal Luley (II.B) Tomáš Bystrický (III.A)     

    Martina Miklóšová (II.B) Michaela Očovayová (II.B)     
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    Daniela Matušková (II.B)       

Mladý 
prekladateľ 

      
1.m. - Bibiana Beráková 
(III.B) (nemecký jazyk)     

      

špeciálne ocenenie za 
preklad z anglického 
jazyka: Daniela 
Fačkovcová (III.A), Bianka 
Mesárošová (III.B)      

            

Angličtinár roka 

        12.m. - Lukáš Ťapušík   

            

        31. miesto - Gymnázium vo Vrábľoch   

            

            

Astronomická 
olympiáda 

domáce kolo - 
školské           

Samuel Buranský 
(I.A)       

Samuel Buranský (I.A) - 5.m. (postup do medzin. 
kola)   

Adam Laščiak (I.D)       Adam Laščiak (I.D) - účasť   

Majstrovstvá 
nitrianskeho 

okresu v 
stolnom tenise 

druţstiev 

    3.m. - družstvo:       

    

Zoltán ACS (III.A), Marcel 
Tokár (I.D), Roland 
Rajcsányi (III.B)       

            

Recitačná súťaţ 
Viliama 

Záborského 

  
1.m. - Natália Fernézová 
(II.A)         

  2.m. - Milan Jašo (II.A)         

  3.m. - Martin Marcina (II.A)         

  
čest. Uzn. -Patrik Šlachta 
(I.A)         

Hviezdoslavov 
Kubín 

  regionálne kolo:       

  próza:        

  2.m. - Natália Fernézová (II.A)       

  (pozn. postup do kraj. kola)       

  poézia:       

  3.m. - Henrieta Šípošová (IV.A)       
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Esej Jána 
Johanidesa 

        prémia:   

        Miriam Sádovská (IV.A)   

            

Lit. súťaţ L. 
Novomestského 

    
2.m. - Linda Valkovičová 
(IV.A)       

            

Plagát a príbeh 
roka 

            

      3.m. - esej     

      Miriam Sádovská (IV.A)     

Mladý Európan 

  regionálne kolo       

  5.m. - Tomáš Rak (III.A), Andrea Vrabcová (III.A),        

   Marek Nehéz (III.B)       
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Prehľad podaných prihlášok na vysoké školy v školskom roku 2016/2017 
 

           
Názov školy Odbor 

Počet 
prihlášok 

    IV.A 

Univerzita Komenského Bratislava         12 

Filozofická f.       psychológia   2 

          marketing a kom. 1 

Farmaceutická f.       farmácia   1 

  
  marketingová komunikácia   

  psychológia     

  japon.jazyk a medzik.kom.   

Lekárska f.         všeobecné lekárstvo 1 

          zubné lekárstvo   

Jesseniova lekárska f.       všeobecné lekárstvo 1 

          zubné lekárstvo   

F. matematiky,fyziky a informatiky 
  fyzika     

  poistná matematika   

 
ekonóm.a finanč. matem.   

  manažérska matematika   

  obnov.zdroje E a env.fyz.   

  MAT - Fyz. uč. 1 

Pedagogická f.       SJL-NEJ     

          ANJ - NEJ     

          logopédia   1 

Právnická f.         právo     

Prírodovedecká f. 
  biochémia     

 
biológia     

  paleobiológia   

 
medicínska biológia   

  chémia     
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F.sociálnych a ekonomických vied     ľudské zdr.a pers.manaž.   

          európske štúdiá   

          soc. a prac. psychológia   

F.telesnej výchovy a športu     šport a zdravie a TV   

          trénerstvo - uč.TV 4 

Ekonomická Univerzita Bratislava           

Národohospodárska f.       financie,bank.,invest.   

          ekon.teória a žurnalistika   

  
    

ekonómia a právo   

  
   

  poisťovníctvo   

          národné hospodárstvo   

Obchodná f. 
  podnik.v obch.a cest.ruch   

  zahranično-obch. podnik.   

F.hospodárskej informatiky     hospodárska informatika   

          manaž.rozhod.a inf.tech.   

          účtovníctvo      

F.podnikového manažmentu 
  ekon.,manažment podniku   

  finan.manažment podniku   

Slovenská technická univerzita Bratislava       5 

F. architektúry       architektúra a urbaniz. 2 

F.elektrotechniky a informatiky     aplikovaná informatika 1 

          elektronika     

          automobilová mechanika   

          robotika a kybernet. 1 

          elektotechnika    

F.chemickej a potravinárskej technológie   B-chemat     

          výživa.kozmet.a ochr.zdr.   

          biotech.a potrav.tech.   

F.informatiky a informačných  technológií 
  informatika   1 

  počítač.systémy a siete   
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Materiálovo-technologická f. v Trnave     materiálové inžinierstvo   

          pers.práca v priem.podnik   

Stavebná f.         pozem. stavby a arch.   

          technol.a manaž.stavieb   

          inž.konš.a doprav.stavby   

          stavby na tvor.a ochr.pr.   

          vodné stav.a vod.hosp.   

          výrob.syst.a manež.kval.   

          aplik.mech.a mechatr.   

          auto.,lode a spaľ.motory    

Vysoká škola múzických umení  Bratislava       1 

f. hudob. - dramat. Umenia     herectvo   1 

    
  didakt.tanca pre deti a ml.   

Slovenská zdravotnícka Univerzita Bratislava       4 

F.ošetrovateľ. a zdravot. Odbor. Š.         1 

          fyzioterapia   1 

  
    

sociál. Práca 1 

F.zdravotníctva so sídlom v BB     fyzioterapia   1 

Stredouerópska VŠ v Skalici         

  
   

  medzinárodné vzťahy     

Ţilinská u.? Ţilina            1 

F. prevádzky a ekonomiky spojov     ekonomika a manažment podniku 1 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava         

                

Filozofická f.       psychológia     

F.prírodných vied 
  aplikovaná biológa   

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečeb.rehabilitácie Piešťany         fyzioterapia     

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra         14 

Filozofická f. 
  ANJ - RJ      

  
  NEJ-SJL     
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  RUJ - NEJ     

  európske štúdia   

  kulturol.-riad.kult.a turizmu   

  preklad.a tlm.ANJ a kult.   

  marketing. komun. a rek. 1 

  prekl.a tlm.ANJ a Tal.kult.   

  preklad a tlmoc. RJ-NEJ   

Pedagogická f. 
  šport - rekreácia   

  uč. Hud.- dramat.umenia 1 

  prekl.a tlmoč.pre reg. ANJ   

  ANJ a kultúra   

  ANJ a literatúra   

   hudob umenie 1 

  predšk.a element.pedag.   

  bezp.a ochr.zdr.pri práci   

F.prírodných vied 
  matematika- Fyz 1 

  geografia - vých.k obč.   

  geografia - pedagogika   

  biológia - ANJ   1 

  biológia - CHE   1 

  aplikovaná informatika 3 

  biológia     

  enviromentalistika   

  geografia  - TV 3 

  mat. a inf. metódy v ekon.   

  mat.a inf.metódy v inf.   

  bezp.a ochr.zdr.pri práci   

F.sociálnych vied a zdravotníctva 
  psychológia   2 

  sociálna práca   

  bezp.a ochr.zdr.pri práci   

F.stredoeurópskych štúdií     region.cest.ruch   
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Slovenská Poľnohospodárska Univerzita Nitra      6 

                

F.agrobiológie a potravinových zdrojov 
  manažment rastl.výroby   

  manažment živoč.výroby   

  hipológia     

  udrž.poľnoh.a rozv.vidiek   

  všeob.poľnohosp.   

  výživa ľudí     

F.biotechnológie a potravinárstva     agrobiotechnológie   

          vinárstvo     

          aplikovaná biológia   

          bezp.a ochrana potravín   

F.ekonomiky a manažmentu 
  medz.podn.v agr.komod.   

  inter.busin.in agr.comod   

  manažment podniku 1 

  ekonomika podniku   

  obchodné podnikanie   

  účtovníctvo     

  kvant. metódy v ekonómii   

  ekon.a manaž.agrosekt.   

  uč.prakt.a poľnoh.predm.   

        

F.európskych štúdií a regionálneho rozvoja   európsk.rozvoj.programy   

          regionálny rozvoj   

          manaž. rozvoja vidieka   

          enviroment.manažment   

          ochrana pred hosp.katas.   

          manažment prír. zdrojov   

Technická f. 
  manažér.kvality práce   

  manaž.kvality produkcie   

  kvalita produkcie   
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  prevádzk. bezpeč.techn.   

  poľnohospod.technika   

  poľnohosp.tech.a kom.č.   

  prev. doprav. a man. stroj   

  technika pre obnov.zdroje   

  technika sprac.poľn.stroj   

  
výrob. technolog. Pre automobil. 
P. 1 

  infor.a riadiace systémy   

  spoľ.a bezp.tech.systém.   

  inf.a aut.tech. v kval.prod.   

  prevádzka výrob.techniky   

F.záhradníctva a krajinného inžinierstva 
  záhradná a kraj.architekt. 2 

  záhradníctvo 2 

  pozem. úpravy a geg. inf. 

    systémy   

  biotech.park.a kraj.úprav   

  krajinné inžinierstvo   

                

Katolícka Univerzita  Ruţomberok           

f. zdravotníctva       urgentná zdravot.starost.   

  
    

verejné zdravotníctvo     

  
    

radiol.technika   

  
    

laborat.a vyšetr.metódy     

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica         

Pedagogická f. 
   

  psychológia     

  
   

  pedagogika     

F.humanitných vied       
  ANJ-História   

  
  

    
  ANJ- NEJ prekl.tlmoč.   

  
  

    
  TEV- história   

        
  história     
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  európske kult.štúdiá   

F.prírodmých vied 
      

  enviromentálna chémia   

  
      

  forenz.a krim.chémia   

  
   

  geograf.a krajinná ekológ.   

  
      

  aplikovaná geológia   

        
  matematika     

Ekonomická f. 
  cestovný ruch   

  ekonom.a manaž.podniku   

  financie,bankov., invest.   

  reg. rozvoj a ver. správa   

F.politických vied a medzinárodných vzťahov 
  politológia     

          medzinárodné vzťahy   

          európske štúdiá   

                

Právnická f.         právo     

                

Akadémia ozbrojených síl gen.M. R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši             

  
    

manaž.vojenskej organiz.   

  
    

elektronické systémy   

  
    

vojen.spoj.a inf.systémy   

  
    

zbraň.syst,zbrane,časti   

  
    

počít.syst.siete a služby   

Akadémia umení Banská Bystrica         1 

F.hud. - dramat. Umenia       herectvo   1 

                

Technická Univerzita Zvolen           

                

Lesnícka f.         aplik.zoolog.a poľovníctvo   

          lesníctvo     

Drevárska f.       ekonomika a  manažment   
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          ochrana osôb a majetku   

          drevárske technológie   

F.ekológie a environmentalistiky     ekológia a envirom.ochr.   

F.environmentálnej a výrobnej techniky     výrobná technika   

          doprav.a manip.technika   

          priemys.inžinierstvo   

Univerzita Veterinárskeho Lekárstva Košice         

          všeob.veterinár.lekárstvo   

Akadémia policajného zboru Bratislava         

          bezpečnostnoprávna 
  

          ochrana osôb a majetku 

          bezpečnostnopráv.služby 

             vo verejnej správe 

Paneurópska VŠ, Bratislava         1 

f. masmédií         dizajn médií   1 

                

. 
    

      

  
    

      

Univerzita T. Baťu, Zlín           4 

f. multimediál. kom. 
   

marketingová kom. 2 

f. technologická 
   

procesné inž. 2 

Masarykova u.,  Brno           3 

F. športových štúdií 
   

regenerácia a výživa v športe 1 

          manažment športu 1 

Filozofická f.         ANJ a združené umenovedné š. 1 
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