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1. 

a) Údaje o škole   

 
Názov: Gymnázium 
Adresa:   Školská 26, 952 80 Vráble 
Telefónne číslo: riaditeľka školy: 037/783 21 30 

sekretariát riaditeľky školy:  037/783 21 29    
Webové sídlo:   www.gymvrable.sk 
Adresa elektronickej pošty:   sekretariat@gymvrable.sk 
    

   Vedúci zamestnanci školy:  
 

PaedDr. Beáta Havettová riaditeľka školy 

PaedDr. Eliška Matušková zástupkyňa riaditeľky školy 

 

    Členovia rady školy do: 30. 05. 2021: 

 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

PaedDr. Ivan Kreškóczi predseda pedagogických zamestnancov 

Gabriela Majtánová tajomníčka nepedagogických zamestnancov 

PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová  pedagogických zamestnancov 

Ing. Marta Mácsayová  rodičov 

František Varga  rodičov 

MUDr. Viktória Verebesová  rodičov 

Mgr. Branislav Bányi   zriaďovateľa – NSK 

Ing. Michal Hudec  zriaďovateľa – NSK 

MUDr. Helena Kováčová  zriaďovateľa – NSK 

Helena Kyseľová  zriaďovateľa – NSK 

Paula Balta  študentov 

 

    Členovia rady školy od: 31. 05. 2021 

 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

Mgr.Viera Luleiová  predseda rodičov 

Gabriela Majtánová tajomníčka nepedagogických zamestnancov 

PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová  pedagogických zamestnancov 

PaedDr. Ivan Kreškóczi  pedagogických zamestnancov 

Mgr. Branislav Bányi   zriaďovateľa – NSK 

Ing. Michal Hudec  zriaďovateľa – NSK 

MUDr. Helena Kováčová  zriaďovateľa – NSK 

Helena Kyseľová  zriaďovateľa – NSK 

Rudolf Kolienek  rodičov 

Katarína Zrubcová   rodičov 

Samuel Chlpík   študentov 

http://www.gymvrable.sk/
mailto:sekretariat@gymvrable.sk


Gymnázium, Školská 26, Vráble 
 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2020/2021 

 

4 

 

b) Údaje o zriaďovateľovi 

 
Názov: Nitriansky samosprávny kraj   
Adresa:   Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
Telefónne číslo:   Telefón: 037 /6922 911 
Webové sídlo:   www.unsk.sk 
  

 

c) Informácie o činnosti rady školy  a poradných orgánov školy  
 

Rada školy 
V máji 2020 malo skončiť funkčné obdobie rady školy, vzhľadom na mimoriadnu situáciu bola 

predĺžená jej činnosť do ustanovenia novej rady školy. 

Rada školy riešila nasledovné: 

 

27.08.2020 – hlasovanie korešpondenčnou formou per rollam 

1. Prerokovanie  a schválenie úpravy učebných plánov  

- v študijnom odbore 7902 J gymnázium – UP 1/2020 s platnosťou od 01. 09. 2020 

- v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium - UP 2/2020 s platnosťou 

od 01. 09. 2020 

 

28. 10. 2020 - hlasovanie korešpondenčnou formou per rollam 

1. Prerokovanie a schválenie  znenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy v školskom roku 2019/2020. 

2. Prerokovanie Plánu činnosti školy v školskom roku 2020/2021. 

 

31. 05. 2021 

Ustanovujúce zasadnutie rady školy na funkčné obdobie 2021 -2025. 

Voľba predsedu rady školy. 

 

15.06.2021– hlasovanie korešpondenčnou formou per rollam 

1. Prerokovie  a schválenie návthu počtu tried a počtu žiakov pre školský rok  2022/2023.   

- 1 trieda v študijnom odbore 7902 J gymnázium so 4-ročnou dĺžkou štúdia  

(s počtom žiakov 17) 

- 1 trieda v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium bilingválne slovensko-ruské s 5-ročnou 

dĺžkou štúdia (s počtom žiakov 17) 

 

 

Pedagogická rada 
Pedagogická rada (ďalej PR) v  minulom školskom roku zasadala  jedenásťkrát. Na svojich 

zasadnutiach PR prerokovala:  
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28.08.2021 - organizačné zabezpečenie školského roka 2020/2021, pracovné úväzky učiteľov 

a menovanie do funkcií a poverenie vykonávaním činností vyplývajúcich 

z organizačnej štruktúry a plánu práce školy, 

- kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov, klasifikácia voliteľných predmetov 

v školskom roku 2020/2021, 

- Sprievodca školským rokom 2020/2021, a z neho vyplývajúce hlavné ciele a úlohy 

školy, Plán práce školy v školskom roku 2020/2021, 

- úpravy ŠkVP, 

23.10.2020 - Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za 

školský rok 2019/2020, 

26.11.2020 - Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok školského roku 

2020/2021, 

08.01.2021 - Kritériá pre prijímacie konanie  do 1. ročníka  pre školský rok 2021/2022 

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

gymnázium so 4-ročnou dĺžkou štúdia, 

                    -  Kritériá hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roku 

2020/2021 v období dištančného vzdelávania vzhľadom na usmernenie MŠVVaŠ 

SR 

26.01.2021  - Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za III. štvrťrok v školskom roku                                                                                                                        

2020/2021,  

11.02.2020 – Úprava Kritérií pre prijímacie konanie  do 1. ročníka  pre školský rok 2021/2022 

v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium a 7902 J gymnázium so 4-

ročnou dĺžkou štúdia, 

13.04.2020 -  Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov maturitného ročníka  za III. 

štvrťrok v školskom roku 2020/2021. 

                    -  Prerokovanie začlenenia žiakov ako integrovaných žiakov so ŠVVP. 

06.05.2021 - Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov končiacich ročníkov za II. 

polrok školského roku 2020/2021. 

10.06.2021 - Návrh počtu tried a počtu žiakov do 1. ročníka  v školskom roku  2022/2023 

v študijnom odbore 7902 J 74  gymnázium -  bilingválne štúdium  (s 5-ročnou 

dĺžkou štúdia) a 7902 J   gymnázium (so 4-ročnou dĺžkou štúdia), 

14.06.2021  -  Návrh na konanie prijímacích pohovorov do 1. ročníka bilingválneho štúdia  a do 

1. ročníka 4-ročného gymnázia v ďalšom termíne. 

25.06.2021 - Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok školského roku 

2020/2021. 

 

Predmetové komisie 
 V školskom roku 2020/2021 na škole pracovali tri predmetové komisie. Jednotlivé 

predmetové komisie pracujú podľa schváleného plánu práce PK, ktorý je súčasťou Plánu 

práce školy pre šk. rok 2020/2021. Zasadnutia sa konali online aj prezenčne podľa aktuálnej 

pandemickej situácie.  

 

Predmetová komisia spoločenskovedných a výchovných predmetov 

- predmety:  SJL, SSJ, DEJ, SED, OBN, SON, SPS, GEG, UKL, ETV, NBV, TŠV 

- predseda PK:  PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová 

- členovia PK: PhDr. Monika Bogyóová, PaedDr. Beáta Havettová, PaedDr. Eliška Matušková, 

PaedDr. Boris  Ragas, Alla Pakhritsina, CSc., Mgr. Anton Štefánek 
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Opatrenia: 

 venovať sa osobnostnému a odbornému rastu, absolvovať vzdelávanie v oblasti odbornej 

a metodickej, 

 vyhodnotiť výsledky dištančného vzdelávania žiakov v čase prerušeného vyučovania 

z dôvodu pandémie COVID-19 a prijať opatrenia na zopakovanie, precvičenie, upevnenie, 

doplnenie učiva v nasledovnom školskom roku, 

 realizovať  aktivity propagujúce školu a podnecujúce záujem o štúdium na našom 

gymnáziu,  

 vytvárať možnosti pre žiakov zúčastňovať sa  mimoškolských aktivít, súťaží, krúžkovej 

činnosti alebo  konzultácií tak pre talentovaných ako aj pre slabo prospievajúcich žiakov, 

 vzájomnou hospitačnou činnosťou zintenzívniť výmenu skúseností členov PK 

so zameraním sa na inovatívne  vyučovacie metódy, 

 vzdelávať sa vo využívaní rôznych metód práce so slabo prospievajúcimi žiakmi a metód 

zvyšujúcich motiváciu žiakov. 

 

Predmetová komisia cudzích jazykov  

- predmety: ANJ, NEJ, RUJ, RJD, RUL,VKRK, KAJ, KRJ 

- predseda PK: PaedDr. Denisa Očovayová 

- členovia PK: PaedDr. Beáta Havettová, Mgr. Eva Hudecová, PaedDr.Eliška Matušková,  Mgr. 

Ivana Šovčíková, Alla Pakhritsina, CSc., Mgr. Anna Semenová 

Opatrenia: 

 Neustále skvalitňovať výučbu CUJ, zamerať sa na odstránenie nedostatkov, dôsledkov 

dlhodobej dištančnej výučby. 

 Pripravovať mimoškolské aktivity, ktoré neformálnym spôsobom napomáhajú rozvoju 

a zdokonaľovaniu jazykových zručností. 

 Aktívne sa podieľať na propagácii našej školy  a podnecovať záujem o štúdium v oboch 

formách štúdia. 

 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov 

- predmety:  MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, SEM, SEB, SEC, IPV 

- predseda PK:  RNDr. Anna Uhríková 

- členovia PK:  PaedDr. Mária Bašistová, PaedDr. Ivan Kreškóczi, PaedDr. Martina Ragasová 

 

Opatrenia: 

 vytvoriť priestor pre pravidelné konzultácie so žiakmi, ktorých rodná reč nie je slovenčina 

 zadávať diferencované úlohy, rešpektovať potreby žiakov so špeciálnymi potrebami 

 posilniť kontrolu priebežnej prípravy žiakov na vyučovanie, zvýšiť informovanosť 

rodičov prostredníctvom IŽK najmä v prvých ročníkoch oboch foriem štúdia 

 spolupracovať s triednym  učiteľom pri riešení problémov s prospechom  

 koordinovať s ostatnými PK zadávanie projektov žiakom s cieľom ich rovnomerného 

rozloženia počas roka 

 uplatňovať metódy podporujúce samostatnosť a iniciatívnosť žiakov na vyučovaní aj 

v domácej príprave 

 reálny experiment má silný motivačný účinok, preto ho treba na vyučovaní uplatňovať 

v čo najväčšej miere 
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 vzájomnou hospitačnou činnosťou zintenzívniť výmenu skúseností členov PK s novými 

vyučovacími metódami  

 vzdelávať sa vo využívaní rôznych metód práce so slabo prospievajúcimi žiakmi a metód 

zvyšujúcich motiváciu žiakov pre štúdium zameraných na gymnázium 

 hľadať a predstaviť žiakom ľudí z praxe, ktorí sa venujú prírodným vedám a sú úspešní 

vďaka kvalitnému vzdelaniu 

 vzhľadom na malý počet žiakov v maturitnom ročníku venovať sa individuálnej príprave 

žiakov na MS z fyziky a informatiky 

 

Činnosť poradných orgánov – pedagogickej rady a predmetových komisií sa konala  podľa 

plánu online aj prezenčne podľa aktuálnej pandemickej situácie.  

 

Žiacka školská rada  

V školskom roku 2020/2021  pôsobila na Gymnáziu vo Vrábľoch Žiacka školská rada. Hlavným 

cieľom  ŽŠR bolo reprezentovať a obhajovať názory žiakov na dianie v škole. ŽŠR zastupovala 

ich záujmy aj vo vzťahu k riaditeľke školy a vedeniu školy.  

Členovia ŽŠR:  Paula Balta,  Ema Vozafová, Emma Balogová, Veronika Repáňová, Veronika    

                           Melišková, Samuel Chlpík, Bibiana Halásová 

Členovia ŽŠR sa stretávali aj na online zasadnutiach, na ktorých riešili aktuálne problémy, 

prerokovali a odsúhlasili školský poriadok a zároveň pripravovali „advetný kalendár“. 

Koordinátorkou ŽŠR z radov pedagógov bola aj v tomto školskom roku Monika Bogyóová, ktorá 

sa zúčastňovala zasadnutí ŽŠR.  

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

Viaceré podujatia, ktoré mala ŽŠR naplánované sa neuskutočnili, pretože od októbra 2020  až do 

apríla 2021 škola prešla na dištančnú formu vzdelávania. 

 

 

d)  Počet žiakov školy 
 

 

Študijný odbor 

 

Ročník 
    

Počet tried 

Počet žiakov   

k 15. 09. 2020 k 31. 08. 2021 

7902 J  

gymnázium  

 

1. 1 16 16 

2. 1 22 22 

3. 1 20 20 

4. 1 25 25 

spolu 4 83 83 

7902 J 74  

gymnázium 

 – bilingválne štúdium  

1. 1 16 16 

2. 0 0 0 

3. 1 10 10 

4.  1 15 15 

5. 1 9 9 

spolu 4 50 50 

Celkový počet za školu 8 133 133 
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e)  Počet zamestnancov školy k 30.6.2021 
 

Pracovníci školy 

Počet pracovníkov 

Fyzický stav Prepočítaný 

stav 

Pedagogickí 13 12,68 

Nepedagogickí 5 4,6 

Spolu 18 17,28 

 
                         

 

f) Údaje o  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov   
 

Kvalifikovaní PZ  spolu 13 

Začínajúci PZ 2 

Samostatný PZ 3 

PZ s 1. atestáciou 5 

PZ s 2. atestáciou 3 

 

    Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov  
V školskom roku 2020/2021 bolo odborne, t.j. plne kvalifikovanými učiteľmi, odučených 

99,29 % vyučovacích hodín. Neodborne bol vyučovaný len  predmet:  etická výchova – 2 

hodiny týždenne. 

 

   Zoznam učiteľov a ich aprobácia 
 

Por. 

č. 

Priezvisko a meno, titul Aprobácia 

1. Bašistová Mária, PaedDr.  MAT, BIO 

2. Bogyóová Monika, PhDr. SJL, DEJ 

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

4. Hudaszek Semjanová Ivana, PhDr. SJL, OBN 

5. Hudecová  Eva, Mgr.  ANJ 

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

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

8. Očovayová Denisa, PaedDr.  NEJ, RUJ  

9. Alla Pakhritsina, CSc. RUJ 

10. Ragas Boris, PaedDr. TŠV, GEG 

11. Ragasová Martina, PaedDr.  BIO, CHE  

12. Šovčíková Ivana, Mgr. ANJ 

13. Uhríková Anna, RNDr. FYZ, MAT 
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g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

Z dôvodu mimoriadneho prerušenia prezenčnej výuky ( 12. október 2020 – 19.04 2021) nebolo 

možné realizovať všetky plánované školské podujatia a aktivity so žiakmi. Niektoré z nich sa 

uskutočnili online formou a ku koncu školského roka sa niektoré podujatia organizovali 

prezenčne , v obmedzenom rozsahu pri dodržaní aktuálnych pandemických opatrení.   

September 2020 

 26.09.2020- Európsky deň cudzích jazykov  

 

Október 2020 – Prerušenie vyučovania od 12.10.2020 

 Účasť v projekte obnovy Zvolenského memoriálu „Preklad mien a hodností padlých vojakov 

na území Slovenska v II. svetovej vojne“ (v spolupráci s Veľvyslanectvom RF na Slovensku) 

                                                                   

November 2020 

 24.11.2021 - školské kolo Olympiády v anglickom jazyku    

 Domáce kolo Matematickej olympiády 

 

December 2020 

 03.12.2020 -  Školské kolo - Olympiáda z ruského  jazyka 

 07.12.2020 - Školské kolo - Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

 10.12.2020 – Školské kolo - Olympiáda ľudských práv  

 17.12.2020 – online workshop OBN –„Iba sme sa narodili“ (OZ Post Bellum) 

 

Január 2021 

 14.01.2021 – Školské kolo súťaže Ruské slovo  

 13.01.2021 - Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku  

 19. 01. 2021 - Krajské kolo Olympiády v Informatike  

 28.1.2021 – Krajské kolo súťaže Ruské slovo 

 

Február 2021 

 05.02.2021 – Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo 

 11.02.2021 -  Krajské kolo Olympiády ľudských práv   

 12.02.2021 – Školské kolo Biologickej olympiády 

 23.02.2021 – Vesmír spája -  Moskva – Bratislava – Paríž  – 60.výročie letu človeka do 

vesmíru  

 25.2.2021 – Dni ruskej kultúry – Maslenica  

 

Marec 2021 

 12.03.2021 - Krajské kolo  Olympiády v ruskom jazyku 

 10. -11.3.2021 Krajské kolo Biologickej olympiády 

 17.03.2021 – St. Patrik´s Day  

 18.03.2021 – Beseda so spisovateľkou a scenáristkou A. Sabuchovou 
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 18.03.2021 – Bulgakov a Stalin: Tvorca a vodca – medzinárodná online prednáška o 

najzaujímavejších osobnostiach literatúry 20. storočia 

 25.03.2021  - Online vzdelávanie – Ženy z transportov – múzeum holokaustu v Seredi  

Apríl 2021 

 08.-09.04.2021 – Celoslovenské kolo Olympiády v ruskom jazyku 

 08.04.2021 - Online stretnutie s prvým československým kozmonautom Vladimírom 

Remekom. 

 27.04.2021 „Mladý Európan“ – regionálne kolo 

 október – apríl 2021 –- Cena René–Anasoft litera gymnazistov (Literárne centrum 

v Bratislave) 

 október – apríl 2021 – Záložka do kníh spája školy 

        

Máj 2021 

 06.05.2021 Krajské kolo „Čo vieš o hviezdach“ 

 12.05.2021 – Krajské kolo Fyzikálnej olympiády 

 

Jún 2021 

 01.06.2021 - Imatrikulácie pre prvákov 

 05.06.2021 –  projekt VEDIEŤ VIAC (nezisková organizácia Seeds) o ochrane životného 

prostredia u nás aj vo svete, o slobode a demokracii, o prírode, tradíciách, zvykoch, o 

dodržiavaní ľudských práv, o chybách z minulosti, ktoré by sa nemuseli opakovať... 

 18.06.2021 – Prehliadka Moskvy trochu inak – kultúrne  vystúpenie žiakov 1. ročníka 

bilingválneho štúdia  

 

Júl 2021:  

 Letná škola angličtiny  

 

h) Informácie o projektoch školy  

 
V školskom roku 2020/2021 sa naša škola zapojila do nasledovných  medzinárodných a 

celoslovenských projektov: 

 Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ - reaguje na požiadavky IT 

sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Jeho 

hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a 

perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku 

a IKT 

 Projekt vydavateľstva Pearson v spolupráci s BBC  - „Big live classes“  -online hodiny 

anglického jazyka s profesormi zo Spojeného kráľovstva. 

 Projekt NSK – Kultúrne akcie mládeže – realizácia kultúrnych aktivít a vybudovanie ruskej  

školskej knižnice.  

 „Letná škola angličtiny“ – dvojtýždňový kurz pre žiakov 1. a 2. ročníka, ktorí sa chceli 

zdokonaliť v jazykových zručnostiach (pod vedením Mgr. Ivany Šovčíkovej). 
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i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciou v škole 

 
V dňoch 03. a 18. 05.2021  bola Štátnou školskou inšpekciou - ŠIC v Nitre vykonaná   

tematická inšpekcia s predmetom „Kontrola zabezpečenia, priebehu a výsledkov prijímacieho 

konania na gymnáziu“. Priebeh prijímacieho konania pre 4-ročný vzdelávací program bol 

v súlade s právnym predpisom. 

 

 

 

j) Priestorové a materiálno-technické podmienky 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.  

V súčasnosti sa aktívne využívajú: 8 kmeňových učební vybavených interaktívnymi tabuľami, 

prípadne dataprojektormi   odborné učebne – 1 učebňa informatiky, 1 chemické laboratórium, 1 

odborná učebňa fyziky, zasadačka s interaktívnou tabuľou, knižnica, zborovňa s počitačmi a 

fotokopírkou, 5 učiteľských kabinetov. 

Škola je sklenenou chodbou spojená so samostatnou budovou telocvične. Telocvičňa je 

dvojpodlažná budova. Na prízemí sa nachádza športová hala, náraďovňa, posilňovňa, ošetrovňa, 

sociálne zariadenia, 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) so sociálnymi zariadeniami, klubovňa. 

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

otvorení školského roka, rozlúčke s maturantmi, závere školského roka a pod.  

Škola nemá vlastnú jedáleň, stravovanie pre žiakov a zamestnancov je zabezpečené v školskej 

jedálni Základnej školy V. Záborského, Vráble, ktorá sa nachádza vo vedľajšej budove 

v bezprostrednej blízkosti školy. 

Na  zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu máme  dobré materiálno – technické 

vybavenie: audio-technika, dataprojektory, 1 vizualizér, 5 + 12 notebookov pre učiteľov, 5 

interaktívnych dotykových digitálnych tabúľ (2 x eBeam, 1 x Hitachi, 2 x Promethean) s 

dataprojektormi, magnetické keramické tabule, a pod.  

Odborná učebňa fyziky a chemické laboratórium sú vybavené špeciálnym zariadením 

(laboratórne stoly s potrebnými plynovými a elektrickými rozvodmi).  

Odborná učebňa prírodovedných predmetov (1. posch.) je vybavená interaktívnou dotykovou 

digitálnou tabuľou eBeam s bielou keramickou tabuľou. 

Odborná učebňa  spoločenskovedných predmetov je vybavená interaktívnou dotykovou 

digitálnou tabuľou Promethean. 

Kmeňová  učebňa IV.A triedy je vybavená multimediálnym počítačom a interaktívnou 

dotykovou digitálnou tabuľou Promethean  s bielou keramickou tabuľou.  
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V kmeňových učebniach sú umiestnené dataprojektory s notebookmi. 

Žiaci 5. ročníka bilingválneho gymnázia sa vyučujú v triede vybavenej interaktívnou tabuľou 

eBeam.  

Telocvičňa je vybavená potrebným športovým zariadením a učebnými pomôckami.  

 

V školskej knižnici sa okrem literatúry v knižnej podobe nachádza aj multimediálny počítač 

s pripojením na internet. Nachádzajú sa tu aj 4 žiacke počítačové pracoviská s pripojením na 

internet. Na obnovu a dopĺnenieí knižničného fondu pripseplo Rodičovské združenie školy. 

V apríli 2021 bola zriadená školská knižnica z finančných prostriedkov a darov NSK – 

zriaďovateľa školy, Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a Ruského centra vedy 

a kultúry v Bratislave. Na knižničné regály prispelo Rodičovské združenie školy.  

V decembri 2020 boli zakúpené notebooky pre učiteľov na zabezpečenie dištančnej formy výuky, 

je potrebné doplniť aplikačné programy (licencie balíkov Office) . Je potrebné investovať do 

modernizácie výpočtovej techniky v odbornej učebni informatiky. 

V súčasnosti má škola zabezpečený vysokorýchlostný internet dostupný vo všetkých učebných 

priestoroch ako aj na chodbách školy. Pri vyučovaní ako aj v mimoškolskej činnosti majú žiaci 

i vyučujúci voľný prístup k internetu v učebniach a kabinetoch.  

 

k) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých 

má škola nedostatky  
 

SWOT analýza  
 

Silné stránky školy 

- aktuálne zameranie inovovaného školského vzdelávacieho programu  na cudzie jazyky 

a informatiku, 

- plne kvalifikovaný pedagogický zbor so záujmom o  odborné vzdelávanie a osobnostný rast, 

- výchovné poradenstvo (výchovný poradca školy, spolupráca s príslušnými odbornými 

špecializovanými poradňami), 

- veľmi dobré priestorové a materiálno-technické podmienky pre štúdium,  

- výborné podmienky na rozvoj športových a telovýchovných aktivít, moderná telocvičňa, 

- školská knižnica so študovňou a pripojením  na internet, 

- vysokorýchlostný  internet pre žiakov a zamestnancov školy, 

- kvalitný školský časopis, webová stránka školy, 

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

krúžkov, 

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

a verejnosť, 

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

a porozumenie,    
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- veľmi dobrá spolupráca školy s orgánmi miestnej a regionálnej samosprávy, 

s Veľvyslanectvom Ruskej federácie  na Slovensku a RCVK pri zabezpečení bilingválneho 

štúdia 

- vybudovaný bezbariérový prístup pre zdravotne postihnutých žiakov 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 OA, SOŠ Levice), 

- z hľadiska energetickej efektívnosti budova školy vyžaduje zateplenie, 

- pomerne vysoká absencia žiakov na vyučovaní, 

- fyzicky opotrebované počítače,   

Príležitosti na posilnenie silných a odstránenie slabých stránok školy 

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

využití vo výchovno-vzdelávacom procese, 

- neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu (kontrolná činnosť vedenia školy 

a poradno-metodických orgánov riaditeľa školy), 

- zabezpečenie prevádzky školskej knižnice a študovne  pre žiakov, 

- príprava žiakov na predmetové súťaže a olympiády, 

- ponuka žiakom možnosti práce v záujmových krúžkoch, 

- vytváranie správnych  návykov a  zdravého životného štýlu u mladých  ľudí, 

- udržiavanie 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 žiakov školy, 

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

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

prostriedkov na prevádzku školy  

 

Hrozby pre školu a jej budúci rozvoj 

- nepriaznivý demografický vývoj v regióne  

- nedostatočný  prídel  finančných prostriedkov od zriaďovateľa vzhľadom na klesajúci počet 

žiakov školy 

- konkurencia vysokého počtu gymnázií v okrese Nitra, Zlaté Moravce, Levice a Nové Zámky 

 

 

2. 

a) Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

 
V školskom roku 2020/2021 na škole  sú traja žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 
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b), c), d)  Počet  prihlásených žiakov, počet úspešných žiakov 

v prijímacom konaní, a prijatých žiakov do prvého ročníka v 

školskom roku 2021//2022 
 

 

e) Zoznam študijných odborov a ich zameraní  

 
Šudijný odbor 7902 J gymnázium (4-ročné štúdium) so zameraním na 

informatiku a anglický jazyk 

 

Študijný odbor  7902 J 74 gymnázium -  bilingválne štúdium (5-ročné štúdium) 

s druhým vyučovacím jazykom ruským  

 

 

f)   Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 
V tomto školskom roku výchovno – vzdelávacia činnosť bola prerušená v čase od 12. októbra 

2020 do 19. apríla 2021. Vyučovanie sa uskutočnilo mimoriadnym spôsobom v súlade 

s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (COVID-19). 

 

Študijný prospech žiakov - Priemerný prospech školy je 1,52. 

Prehľad prospechu podľa študijného odboru  

 

 

 

Študijný odbor 

Počet 

prihlásených 

žiakov 

Počet 

úspešných 

žiakov v PK 

Počet prijatých 

žiakov 

 

Počet zapísaných 

žiakov 

7902 J gymnázium  
28 28 

28 9 

 

7902  J 74  

gymnázium–

bilingválne štúdium 

24 24 

 

24 17  

Študijný odbor  Priemerný študijný 

prospech 

7902 J gymnázium (4 – ročné) 1,51 

7902 J 74 gymnázium - bilingválne   štúdium (5– ročné) 1,53 
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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 IPV FYZ CHE BIO DEJ GEG OBN ETV NBV TŠV 

I.A 1,59 1,5 1,38 1,7 1,5 1,69 1,06 
 

2 1,63 1,56 1,38 2,06  abs abs abs 

II.A 1,51 1,5 1,59 1,53 1,57 1,68 1,05 
 

1,5 1,73 1,5 1,41 1,64  abs abs abs 

III.A 1,56 1,85 1,4 1,36 2,33 2,4 1 
abs 

1,5 1,35 1,35 1,35 1,8 1,7   abs 

IV.A 1,44 1,8 1,12 1,73 1,5   
 

     1,32   abs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trieda 

 

 
7902 J gymnázium  - Voliteľné všeobecnovzdelávacie predmety 

 

SSJ KAJ KRJ SEM SEC SEB SED SON SPS CVM CVB 

 
III.A  1,4  abs     abs   

IV.A 1,56 1,12 1,5 2,33 1,57 1,88 1,29 1,75  1,83 1,50 

Trieda 
 

Priemer. 
prospech 

 
 

7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium - Povinné všeobecnovzdelávacie predmety 

SJL 1RJ KRJ RUL VKR UKL 2AJ MAT INF FYZ CHE BIO DEJ GEG OBN ETV NBV TŠV 

I.D  1,64 1,69 1,5     1,63 2,31 1,06       abs abs abs 

III.D 1,65 1,6 2,1 1,3 1,2 1,1  1,2 2,5 1,1 2,4 1,8 2 1,7 1,2 1,5 abs abs abs 

IV.D 1,54 2 1,93 1,53 1,67 1,13 1,13 1,2 2,13 1 1,8 1,53 1,73 1,67 1,47 1,2   
abs 

V.D  1,19 1,56 1,33 1,11 1,11 1  1,11      1 1,11 1,44   abs 
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Trieda 

 

 
7902 J 74  gymnázium - bilingválne štúdium  - Voliteľné všeobecnovzdelávacie predmety 

 

SSJ KAJ KRJ SEM SEC SEB SED SON SPS 

 
IV.D    abs     abs 

V.D 1,11 1 1,11 2 1 1 1 1,4  
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Dochádzka žiakov   
 

 

Dochádzka žiakov 

Priemerný počet  

vymeškaných hodín na žiaka 
62,71 

Z toho 

neospravedlnená 

absencia 

Počet hodín spolu 17 

Priemerný počet hodín  

na žiaka 
0,13 

 

  

Prehľad dochádzky jednotlivých tried 
 

 

Študijný odbor 

 

Trieda 

Celkový počet 

vymeškaných 

hodín 

Z toho 

neospravedlne 

ných hodín 

Priemerný počet 

vymeškaných  

hodín na žiaka 

I. 

polrok 

II.  

polrok 

I.  

polrok 

II.  

polrok 

I.  

polrok 

II. 

polrok 

Spolu 

za celý 

rok 

7902 J 

gymnázium 

(4 – ročné) 

 

I.A 142 787 0 0 8,88 49,19 58,06 

II.A      557     968 0      0 25,32 44,00 69,32 

III.A     337     1010 0     10 16,85 50,00 66,85 

IV.A 460 505 0 0 18,40 20,20 38,60 

7902 J 74 

gymnázium 

- bilingválne   

štúdium 

(5– ročné) 

I.D 205 692 0 0 12,81 43,25 56,06 

III.D 229 623 0 0 22,90 62,30 85,20 

IV.D 303 917  7 20,20 60,67 80,87 

V.D 218 388 0 0 24,22 43,11 67,33 

Spolu 8 2451 5890 0 17 18,43 44,16 62,71 

 

  Hodnotenie správania žiakov a výchovné opatrenia 

Pochvaly  

V  školskom roku 2020/2021 bolo udelených 32 pochvál od triednych učiteľov a 20 pochvál 

od  riaditeľky školy - za výborný prospech, vzornú dochádzku, za úspešnú  reprezentáciu 

školy v predmetových súťažiach a olympiádach, za aktívnu účasť v dobrovoľných 

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

v žiackej školskej rade a  prácu v triednom kolektíve. 

Žiak Jozef Komáromy (IV.A) bol vyhlásený za Lídra školy 2020 - za výborný prospech, 

vzornú dochádzku a za vzornú reprezentáciu školy v  Olympiáde v informatike - 3. miesto 

v krajskom kole za Toto ocenenie mu  bolo udelené  primátorom  mesta Vráble – Ing. 

Tiborom Tóthom.  
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Dĺžka štúdia  

 

 

Trieda 

 

Pochvaly 

od triedneho  učiteľa 

Pochvaly 

od riaditeľky  školy 

7902 J 

gymnázium 

(4 – ročné) 

 

I.A  1 

II.A 8 2 

III.A  2 

IV.A  7 

7902 J 74 

gymnázium 

- bilingválne   

štúdium 

(5– ročné) 

I.D 16  

II.D 1 2 

III.D 2 2 

IV.D 5 5 

 Spolu 32 20 

Pokarhania  

V školskom roku 2020/2021 neboli  udelené pokarhania od riaditeľky školy.  
 

 Maturitné skúšky 

 
V školskom roku 2020/2021 maturovalo v študijnom odbore 7902 J gymnázium (4-ročné 

štúdium) spolu 25  žiakov a v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium – bilingválne 

štúdium  (5-ročné štúdium) spolu  9 žiačok. Spolu v oboch študijných odboroch  maturovalo 

34  žiakov. Všetci žiaci úspešne ukončili posledný ročník štúdia a administratívne vykonali 

maturitnú skúšku (COVID-19), t.j na základe aritmetických priemerov jednotlivých 

predmetov MS. 

 

 

 

  

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky žiakov v predmetových súťažiach a olympiádach:  
 

Počas školského roka sa žiaci zapájali do predmetových olympiád a súťaží online.  

K najvýznamnejším úspechom patria: 

- 3. miesto v celoslovenskom kole – Školský časopis Ťahák  

Predmet 

maturitnej 

skúšky 

Počet 

žiakov 

 

Priemerný prospech 

predmetov 

AJ – B2 31 1,25 

AJ – B1 2 1,00 

BIO 9 1,22 

DEJ 10 1,20 

FYZ 1 2,00 

CHE 8 1,13 

MAT 6 2,00 

2NJ – B1 1 1,00 

OBN 20 1,30 

F    RJ – B1 6 1,50 

RJ – C1 9 1,33 

SJL 34 1,74 
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- 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo – v prednese poézii Bibiana 

Halásová (III.D) a Paula Balta (IV.D)                    

- 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo – v prednese prózy Daniela 

Duncová   (V.D)                    

- 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo – v sólovom speve Veronika 

Repáňová (V.D)    

- 3. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v ruskom jazyku – Daniela Kmeťová 

(IV.D)                    

- 2. miesto v medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku Petrohradskej štátnej 

univerzity – Bibiana Halásová (III.D) 

- 2. miesto v krajskom kole Olympiády ľudských práv  - Samuel Sakáč (IV.A), 

v celoslovenskom kole - Špeciálne uznanie za úvahu od Bratislavskej medzinárodnej 

školy liberálnych štúdií   

- 4. miesto v krajskom kole Olympiády ľudských práv  - Ivan Huszár  (IV.A)  

- 1. miesto v krajskom kole súťaže „Čo vieš o hviezdach“ – Roman Špaňo                     

(I.A) 

- 3. miesto v krajskom kole Olympiády v informatike  – Jozef Komáromy  (II.A) 

- 2. miesto v krajskom kole vo Fyzikálnej olympiáde – Andrej Horehleď (III.A) 

- 1. miesto v regionálnom kole súťaže Mladý Európan – Katarína Turanová, Sabína 

Močolová, Lea Mária Kurtiniaková a 7. miesto v celoslovenskom kole  

- 6. miesto v krajskom kole Olympiády v slovenskom jazyku – Simona Kišová (II.A) 

- 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže  Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 2021 -  

Simona Kišová (II.A) 
 

 

   

g) Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon 

povolania a úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium 

 
 

Prehľad prijatých absolventov  v školskom roku 2020/2021  
 

Názov školy Odbor Počet prijatých 

    IV.A V.D 

Univerzita Komenského Bratislava   3   

Právnická f. právo 2   

Managementu 
Ekonómia a manažment 1   

Slovenská zdravotnícka univerzita 
Bratislava   1   

Lekárska 
Zubné lekárstvo 1   

Slovenská technická univerzita Bratislava   1   

Chemickej a potravin. Technológie 
Bioch.a biofyzik.chém.pre farmac.aplik 1   

Ekonomická univerzita Bratislava   3   

Medzinárodných vzťahov Medzinárodné ekonomické vzťahy 2   

Podnikového manažnentu Ekonómia a manažment podniku 1   

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava   1 1 

Filozofická Filológia 1   
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Masmediálnej komunikácie Marketingová komunikácia   1 

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra   5 2 

Filozofická  
Žurnalistika 1   

  
Prekl.a tlmočníctvo RUJ-ANJ   1 

  RUJ v interkult.a obchod.kom.s 
ukraj.jaz.   1 

Pedagogická  
Predškol.a element.pedagogika 3   

  
Šport a rekreácia 1   

Prírodných vied 
Uč. INF a FYZ 1   

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita Nitra  3 2 

Technická Riadiace systémy vo výrobnej technike 1   

Agrobiológie a potravinových zdrojov Všeobecné poľnohospodárstvo 1   

Ekonomiky a manažmentu 
Manažment podniku 1   

  Manažment podniku s koreň.jazykom 
RUJ   1 

  
Účtovníctvo   1 

Žilinská Univerzita  Žilina 
  1   

Bezpečnostného inžinierstva 
Záchranné služby 1   

University of New York in Prague   1   

Bussines 
Bussines and administration 1   

VŠ medzinár a verej.vzťahov,Praha 
    1 

  
Kariérna diplomacia   1 

VŠ ekonómie a manažmentu, Praha 
    1 

  
    1 

VUT Brno   1   

Stavební Stavební inženýrství 1   

Univerzita Palackého v Olomouci   1   

Právnická Právo a právni veda 1   

Petrohradská štátna Univerzita     1 

  Medzinárodné vzťahy   1 

Via University College, Dánsko   1   

Marketing Management Management     1   

Úspešnosť absolventov na VŠ v šk.roku 2020/21 na šk.rok 2021/22 92,00% 88,90% 

  

 23/25  8/9 

  

 31/34 

  

91,20% 

                                                                                    

                                
 

 

3.    
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a)   Informácie  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 2020 

( viď príloha č. 1 – Správa 

o hospodárení za rok 2020 ) 

 

N e n o r m  a t í v n e 

prostriedky z rozpočtu VUC 

 

 

373 455 

 

 

 

 

 

 

12 110 

mzdové prostriedky 250 569 

poistné a odvody   87 574 

prevádzka 35 312 

 

vzdelávacie poukazy 

príspevok na lyž. 

výcvik 

energie  

2 560 

    

2 550 

7 000 

Finančné prostriedky získané od 

rodičovského združenia (vo forme 

tovarov a služieb v uvedenej 

hodnote) 

2 835 

- hygienické potreby 

na toalety (papier, 

mydlá, utierky na 

ruky) 

 

- knihy, učebnice   

 

- učebnice RJ 

 /projekt NSK –  

 Kultúrne altivity 

 mládeže/ 

   

- kancelárske potreby 

a zabezpečenie 

činnosti záujmových 

krúžkov  

 

- oprava a údržba 

priestorov  

 

- propagácia školy, 

sprievodné akcie  

(bilingválne štúdium) 

 

- zariadenie do     

knižnice RJ  

 

 

 680 

 

 

700 

 

700 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

80 

 

 

350 

 

 

 

240 

 

 

      Správu vypracovala: PaedDr. Eliška Matušková 

 

 

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

    Vo Vrábľoch  12. 10. 2021                                               PaedDr. Beáta Havettová 

                                                                                                        riaditeľka školy 


