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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2008/2009 

(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z.  o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 
Kontaktné údaje školy 

 
Názov školy Gymnázium Gelnica, SNP 1   

Telefónne číslo 053 4821 296 
Faxové číslo 053 4821 406 

Elektronická adresa gym@gymgl.sk  
Internetová adresa http://www.gymgl.sk  

Zriaďovateľ 

 
Úrad Košického samosprávneho kraja,  
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice; 
Odbor školstva  
 

Riaditeľ školy RNDr. Dušan Andraško.  0910 873 025 
  
RNDr. Anna Slovenkaiová  Zástupcovia riaditeľa 
  

Hlavný majster   
Rada  školy Ján Macko, RNDr. (predseda) 053 4821 296 

   
Poradný orgán školy   

 
Certifikát kvality: škola v súčasnosti nevlastní certifikát kvality 
 
I. poslanie  a vízia  
 
SWOT analýza školy: 
 
Silné stránky: 

• Moderná zrekonštruovaná škola 
• Kvalifikovaný tím učiteľov 
• Partnerské kontakty s  nemeckou školu 
• Možnosť získania Sprachdiplomu 
• Ponuka štúdia štyroch cudzích jazykov  
• Alternatívny učebný plán 
• Zapájanie sa do projektov v oblasti IKT 

 

Slabé stránky: 
• Chýbajúci lektor nemeckého jazyka na 

prípravu  Sprachdiplomu 
• Vybavenosť učební modernou 

počítačovou technikou  
 

Príležitosti: 
• Zapojiť sa do projektov - získať 

financie  z fondov EU 
 

Ohrozenie: 
• Klesajúci počet žiakov v regióne 

 

 
 

mailto:gym@gymgl.sk
http://www.gymgl.sk
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Vízia školy : 
 

Víziou školy je udržať silné konkurencie-schopné stredné školstvo v oblasti všeobecného 
vzdelania v okrese Gelnica, pripravujúce študentov na vysokoškolské štúdium. Zároveň však 
chceme, aby naša škola plnila úlohu nielen výchovno-vzdelávacej inštitúcie, ale aby sa aj stala 
spoločenským, kultúrnym a športovým centrom v regióne. V tomto zmysle je jej cieľom: 

• pripraviť na ďalšie vysokoškolské štúdium čo najvyššie percento žiakov; 
• poskytnúť kvalitné a odborné vzdelanie vo všetkých predmetoch, jazykovú 

zdatnosť a zručnosť v oblasti informačných technológií; 
• kvalitu výučby zvyšovať zavádzaním moderných foriem  a postupov; 
• pripraviť žiakov na nemeckú jazykovú skúšku Sprachdiplom KMK II; 
• neustále skvalitňovať sociálne podmienky žiakov a učiteľov; 
• zavádzať prvky humanizácie a tvorivosti do procesu vzdelávania; 
• pokračovať v projektových aktivitách. 

 
Vyhodnotenie:  

Hlavná úloha – pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium bola splnená, úspešnosť prijatia 
na VŠ bola  90,5%. 

Školský rok 2008/2009 sa niesol v duchu osláv 60. výročia založenia školy. Škola si toto 
jubileum pripomenula slávnostnou akadémiou v mesiaci september a ďalšími sprievodnými 
športovými a kultúrnymi podujatiami. Z tejto príležitosti bola vydaná aj pamätnica, ktorá zachytila 
60 – ročnú históriu a súčasnosť školy. Na týchto aktivitách účinkovali žiaci školy a zúčastnili sa ich 
mnohé osobnosti z radov absolventov a bývalých učiteľov školy, ale aj spomedzi rodičov a kolegov 
z okresu Gelnica. Uvedené oslavy významným spôsobom prispeli k napĺňaniu vízie školy ako 
kultúrneho, spoločenského a športového centra. 

Ďalším naplnením tejto vízie bolo zrealizovanie všetkých plánovaných výchovno-
vzdelávacích aktivít a podujatí sformulovaných v programe školy: 

• Vzdelávacie podujatia 
o Pamätný  deň holokaustu 
o Zaujímaví ľudia v škole – besedy v triedach  na aktuálne témy  (Šikanovanie na 

školách, Právne vedomie mladého človeka, Mladí ľudia v EU, Komunikácia, 
Dopravná výchova) 

o Týždeň slovenských knižníc – nočné čítanie 
o Literárno – historické exkurzie – Kežmarok, Martin 
o Exkurzia Kovohuty Krompachy a Calmit Margecany, Chemosvit Svit. 
o Poznávame krajiny Európy – Poľsko - Krakov, Osvienčim , Vielička 
o Vzdelávacie podujatie Dni vedy a techniky – vedecká hračka 
o Týždeň protidrogových aktivít                          

• Olympiády a súťaže – BO, GO. CHO. ONJ, OAJ, MO , SOČ, Olympiáda ľudských 
práv, matematické súťaže – Klokan, Pytagoriáda , Genius logicus , Hviezdoslavov 
Kubín, Matičná jeseň 

• Kultúrne podujatia 
o Vianočná koleda,  
o Dni gymnázia - Tvorivé dielne,  
o návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku 
o Veľmi hodnotnou akciou bol 2. ročník študentského plesu, ktorí pripravili 

študenti 3. ročníka. 
• Športové súťaže – zapojenie sa do všetkých súťaží organizovaných KŠU. Z príležitosti 

osláv 60. výročia sa uskutočnil  volejbalový turnaj o pohár riaditeľky školy , triedne 
turnaje. Veľmi peknou športovou akciou bol Olympijský deň na škole, ktorého sa 
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zúčastnil aj účastník Olympijských hier Matúš Užák.  Beseda tohto olympionika so 
žiakmi bola veľmi zaujímavá a hodnotná. 

• Kurzy - Zrealizoval sa lyžiarsky kurz v stredisku Nálepkovo, Kurz ochrany človeka 
a prírody, ktorý prebiehal formou stretnutí s profesionálmi -  Prvá pomoc / zástupca 
ČK, PO požiarny zbor mesta Gelnica. 

 
Hlavný cieľ v učebnom procese – zlepšiť  študijné výsledky, dochádzku žiakov a čistotu 

tried sa darí postupne plniť – zaviedli sa formy súťaží tried v čistote, sprísnila sa kontrola 
dochádzky a uvoľňovanie žiakov z vyučovania, zavádza sa elektronická žiacka knižka. V tejto 
oblasti je potrebná užšia spolupráca a pochopenie zo strany rodičov, čo je v mnohých prípadoch 
veľkým problémom. Záujem rodičov o štúdium detí výrazne klesá. Študijné výsledky žiakov nie sú 
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi odlišné, sú uvedené v tabuľkách. Pozitívne hodnotíme aj 
malý počet porušení školského poriadku, znížených známok zo správania a udelenia výchovných 
opatrení. 

V sociálnej oblasti boli pre učiteľov organizované rôzne kultúrne, spoločenské a športové 
podujatia – zájazd do Budapešti, rekondičné pobyty vo vitálnom svete, volejbalový turnaj, oslavy 
Dňa učiteľov. 
 
Poslanie školy: 

 
Poslaním školy je v spolupráci s rodičmi žiakov vychovávať zodpovedných, celoživotne sa 

vzdelávajúcich žiakov, vyzbrojiť ich mravnými postojmi, ideálmi a hodnotovým systémom, 
schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami potrebnými na úspešný život v neustále sa meniacej, 
učiacej sa, kultúrne rozmanitej, globálnej spoločnosti. Činnosť školy je postavená na našom 
presvedčení, že  

• takmer každý človek sa môže učiť; 
• ľudia sa učia rôznym tempom a rôznym spôsobom; 
• sebadôvera ovplyvňuje učenie; 
• za vzdelávanie sú zodpovední žiaci, rodičia, škola, miestna komunita a spoločnosť; 
• každý človek má svoju hodnotu, rešpektovanie individuality a rôznosti je dôležitou 

životnou zručnosťou; 
• dôležitou súčasťou vzdelávania je uvedomovanie a chápanie globálnych problémov; 
• vo vyučovacom procese je nevyhnutné spájať vedomosti s tvorivosťou; 
• pokrok vo vzdelávaní si vyžaduje inovácie a modernizácie vyučovacieho procesu; 
• zdravý životný štýl je súčasťou mladého človeka, jeho neodmysliteľnou súčasťou je aj 

pozitívny vzťah k športu, kultúre a estetike; 
• kvalitná výchova a vzdelávanie si vyžadujú účasť na mimoškolských, humanitárnych 

a miestnych aktivitách;  
• priateľská škola, založená na dôvere a pocite bezpečia vytvára optimálne prostredie 

(zdravú klímu) pre rozvoj tvorivej osobnosti žiakov; 
• otvorená a správne načasovaná komunikácia vytvára zdravé partnerstvo medzi učiteľmi, 

žiakmi a rodičmi. 
 
Vyhodnotenie:  

Významným medzníkom v napĺňaní poslania školy bolo zavedenie nového Školského 
vzdelávacieho programu „Kľúč k vzdelaniu“ do vyučovacieho procesu na škole. Vypracovali sa 
učebné osnovy a učebné plány v 1. ročníkoch a v triede Príma. Veľkou prekážkou pri vytváraní 
ŠkVP však bol nedostatok vzdelávacích podujatí a metodických materiálov pre učiteľov. 
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Zavádzanie programu do praxe často zlyhávalo na absencii nových učebníc a nedostatku 
elektronických materiálov na internete. 

V oblasti modernizácie učebného procesu a vzdelávania učiteľov sme pripravili učebňu 
s modernou projektovou technikou, interaktívnou tabuľou, zriadila sa nová učebňa výpočtovej 
techniky, počítače boli zakúpené s príspevkov rodičov.  
 
Zámery školy: 
 

Hlavným zámerom do budúcnosti je úspešná a funkčná škola rešpektujúca podmienky 
regiónu a vychádzajúca z požiadaviek sociálnych partnerov, ktorých je nutné priviesť k väčšej 
spolupráci so školou. Podľa nášho presvedčenia sú totiž za vzdelávanie zodpovední nielen žiaci, 
rodičia a škola, ale aj miestna komunita a spoločnosť.  

Tento zámer je možné napĺňať aj prostredníctvom osobnosti učiteľa. Ten by mal nielen 
dopredu viesť študentov k aplikácii získaných kompetencií v praxi, či k pochopeniu nutnosti 
celoživotného vzdelávania sa, ale ich aj po štúdiu nasmerovať, naďalej im pomáhať v ďalšej ceste 
a priviesť ich aj k ďalšej spolupráci v prospech školy, ale aj širšej komunity. 

Kľúčové prvky stratégie školy 
• zabezpečiť pre každého žiaka optimálne podmienky učenia; 
• pravidelne hodnotiť efektívnosť vyučovacieho procesu; 
• pri zavádzaní inovácií  prihliadať na naše možnosti; 
• reagovať na všetky aktuálne javy v spoločnosti; 
• netolerovať používanie alkoholu, nelegálnych drog, záškoláctvo, verbálne 

prejavy a správanie smerujúce k znižovaniu ľudskej dôstojnosti, ľudských práv, 
fyzické zastrašovanie a násilie;  

• hospodáriť s vyrovnaným finančným rozpočtom, finančné prostriedky čerpať 
efektívne a účelne; 

• podporovať kariérny rast učiteľov; 
• zmeniť metódy a formy vzdelávania /nedirektívny spôsob výchovy/; 
• zmeniť filozofiu vzdelávania /tvorivo – humanistická  koncepcia/; 
• rozvíjať kľúčové kompetencie človeka – študenta – komunikačná 

schopnosť, personálna schopnosť, ovládať moderné informačné 
technológie, ovládať cudzie jazyky a pozitívny vzťah k športu. 

Vyhodnotenie: 
Gymnázium napĺňa svoje zámery funkčnej školy v regióne, snaží sa sledovať súčasné potreby 

a trendy v školstve. Záujmová činnosť sa realizovala prostredníctvom krúžkov, hlavne športových  
a krúžkov informatiky. 

V prijímacom konaní pre šk. rok 2009/2010 škola otvorila dve triedy štvorročného štúdia. 
Trieda príma sa neotvorila z dôvodu legislatívnych zmien v školstve – nástup žiakov do 
osemročného gymnázia  až z 5. ročníka. Pre klesajúcu demografickú krivku sa však nenaplnil 
plánovaný počet žiakov. Počet prijatých v štvorročnom štúdiu bol 38 / plán 50 žiakov /.  

Plnenie úloh stratégie školy si vyžaduje dlhší časový úsek a ich zavádzanie do života školy je 
postupné. 
 
Ciele v školskom roku 2008/2009:  
 
Takmer všetky stanovené úlohy a ciele v šk. roku 2008/2009  škola splnila úplne: 
• Otvoriť 2 triedy štvorročného štúdia – venovať veľkú pozornosť propagácii a zviditeľňovaniu 

školy, zvyšujúcou úrovňou vzdelávania zachytiť nové trendy v školstve a postupne zavádzať 
školskú reformu - cieľ splnený: 
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o V školskom roku 2008/2009 študovalo na našej škole celkovo 42 žiakov v 2 triedach 
1.ročníka štvorročného štúdia. 

o V oblasti prezentácie školy boli zrealizované tieto akcie -  Deň otvorených dverí pre 
žiakov 9. ročníka a v čase písania Monitoru  pre žiakov 8. ročníka ZŠ. Škola sa 
prezentovala pripraveným CD aj na jednotlivých školách, na burze stredných škôl, 
príspevkami do novín, publikačnou činnosťou, kultúrnymi a športovými vystúpeniami. 
Najvýznamnejšou prezentačnou akciou bola slávnostná akadémia, na ktorej sa stretli 
zástupcovia všetkých ZŠ, SŠ v regióne, zástupcovia mesta, okresu a kraja. 

• Udržať osemročné gymnázium v regióne – umožniť štúdium talentovaným žiakom ZŠ – cieľ 
splnený: 

o V školskom roku 2008/2009 študovalo na našej škole celkovo 21 žiakov v 1.ročníku 
(PRÍME) osemročného štúdia. 

• Zriadiť Štátnu jazykovú školu ako detašované pracovisko Spišskej Novej Vsi - cieľ splnený: 
o Za veľký prínos považujeme, že študenti školy ale aj dospelí sa mohli vzdelávať 

v oblasti cudzích jazykov na ŠJŠ až v šiestich oddeleniach v 2 jazykoch (ANJ, NEJ). 
• Umožniť žiakom získať nemecký jazykový diplom – za týmto účelom zlepšiť spoluprácu 

s nemeckou stranou a lektorom – cieľ čiastočne splnený: 
o Prípravu žiakov sme umožnili, spoluprácu s nemeckou stranou sa však nepodarilo 

zlepšiť – škole naďalej chýba lektor NEJ. Pretože nároky na prípravu študentov sú veľmi 
vysoké, iba jeden študent úspešne zvládol skúšky a stal sa držiteľom tohto certifikátu. 

• Udržiavať partnerské kontakty s nemeckou školu v Offenburgu - pokračovať 
v partnerských výmenách žiakov a učiteľov – cieľ splnený: 

o Kontakty s nemeckou školou v Offenburgu naďalej hodnotíme veľmi pozitívne. Aj 
v tomto šk. roku sa v máji uskutočnila partnerská výmena žiakov a učiteľov 
v Offenburgu. Návšteva nemeckej strany na Slovensku nasledovala v septembri 2009. 

• Zapojiť sa do projektov z fondov EU – pozornosť venovať výzvam pre budovanie modernej 
školy – cieľ splnený čiastočne: 

o  Bol vybudovaný nový športový areál školy – volejbalové ihrisko s umelým povrchom. 
• Umožniť a podporiť kariérny rast učiteľov – motivovať a oceniť ich osobnými príplatkami – 

cieľ splnený:  
o V oblasti vzdelávania učiteľov Mgr. Renáta Imrichová ukončila vysokoškolské štúdium 

z tretieho aprobačného predmetu slovenský jazyk. 
o 10 učiteľov sa prihlásilo na kurz ECDL. 
o Škola sa zapojila do projektu modernizácie vzdelávacieho procesu, ktorý vypísal Ústav 

informácií a prognóz školstva a MŠ SR (3 učitelia – Mgr. Emília Zoričáková -  GEO, 
Mgr. Mária Kötelešová – BIO, Mgr.Renáta Faguľová – CHE); 

o Učitelia, ktorí boli menovaní do funkcií predsedov maturitných komisií a predsedov 
predmetových komisií, sa zúčastnili školenia k maturite 2009. 

• Venovať zvýšenú pozornosť zaradeným žiakom /integrovaným/ a žiakom zo sociálne 
slabších rodín – pomôcť aj finančne cez občianske združenie a projekty – cieľ splnený 
čiastočne:  

o Počas školského roka poberalo sociálne  štipendium priemerne 6,6 žiakov, vyplatených 
bolo spolu  2 078,42  €   (62 614,44 Sk). 

o Študentka M.Horváthová absolvovala 3.ročník v zahraničí (Rakúsko) v rámci vládneho 
štipendijného programu. 

o Študentom boli predkladané rôzne možnosti a štipendijné programy, neboli však 
dotiahnuté do konca – chýba väčšia aktivita študentov a angažovanosť rodičov. 
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II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami  
 
 Počet žiakov školy spolu 317 
 Z toho dievčat 178 
 Počet tried spolu 14 
a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 317 
 Z toho dievčat 178 
 Počet tried denného štúdia 14 
b) Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 
 Z toho dievčat 0 
 Počet tried večerného štúdia 0 
c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 
0/0 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 
žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 1/1 
f) Počet žiakov v diaľkovej/dištančnej  forme štúdia 0 
 Z toho dievčat v diaľkovej/dištančnej  forme štúdia 0 
 Počet tried v diaľkovej/dištančnej  forme štúdia 0 
g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 
h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 
i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 1 
j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 0 
k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 
2 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 
m) Iný dôvod zmeny  
 
 
III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 

Gymnázium v Gelnici  prijímalo na štvorročné štúdium žiakov bez prijímacích pohovorov na 
základe počtu získaných bodov za:  

• MONITOR (testovanie žiakov 9. ročníkov) - z počtu percent dosiahnutých v 
predmetoch matematika a slovenský jazyk sa určí priemerný počet percent a podľa 
tabuľky sa prideľujú body. Maximálny počet bodov bol 30. 

• PROSPECH - Zo známok koncoročných vysvedčení v 7., 8. ročníku a známok 
polročného vysvedčenia v  9. ročníku bol vypočítaný priemer a podľa tabuľky 
pridelené body za priemer v každom ročníku. Známka z predmetov  slovenský jazyk 
a matematika na daných vysvedčeniach nesmela byť horšia ako dobrý a hodnotenie 
správania na daných vysvedčeniach nesmelo byť menej uspokojivé. Hodnotenie 
správania uspokojivé sa mohlo vyskytnúť len raz. Maximálny počet bodov bol 60. 

• SÚŤAŽE – Žiakovi, ktorý sa zúčastnil na olympiáde, vedomostnej súťaži, literárnej 
súťaži, v regionálnom, krajskom a  celoslovenskom kole získal umiestnenie do 3. 
miesta, boli pridelené body. Maximálny počet bodov bol 10. 

Podľa počtu získaných bodov boli žiaci zoradení do tabuľky od maximálneho počtu bodov až 
po minimálny počet.  
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 1.kolo 2.kolo 
kód Odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

Zapí-
saní 

Stav k 
15.9.2009 

7902500 gymnázium 60 59 59 0 0 38 38 
 
 
IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania  
 
Priemerný prospech za školu: 
 

1,89 

Priemerný počet vymeškaných hodín na 
žiaka za školu: 

99,81 

Priemerný počet neospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

0,86 

Priemerný počet ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

98,96 

 
 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2008/09 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 

prospech počet vymeškaných hodín na 
žiaka za rok  

s 
vyznamenaním 

veľmi 
dobre prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

Roč-
ník 

Počet 
žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov % Počet 

žiakov % Počet 
žiakov % Počet 

žiakov % 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 
1. 42 14 33 20 48 8 19 0 0 4328 103,05 0 0 
2. 51 15 29 11 22 25 49 0 0 5379 105,47 37 0,73 
3. 50 11 22 11 22 28 56 0 0 7436 145,80 178 3,56 
4. 45 14 31 16 36 14 31 1 2 4330 89,11 177 3,93 

Spo-
lu 188 54 29 58 31 75 40 1 2 21473 114,22 392 2,09 
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2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2008/09 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 8 rokov 

prospech počet vymeškaných hodín na 
žiaka za rok 

 

s 
vyznamenaním 

veľmi 
dobre prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  21 12 57 9 43 0 0 0 0 1280 60,95 0 0 
2.  23 11 48 2 9 10 43 0 0 1515 65,87 1 0,04 
3.  17 4 24 5 29 8 47 0 0 1498 88,12 2 0,12 
4.   25 12 48 7 28 6 24 0 0 2003 80,12 6 0,24 
5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7. 23 10 43 4 17 9 39 0 0 1746 75,91 1 0,04 
8. 21 6 29 5 24 10 48 0 0 2075 98,81 4 0,19 
Spolu 130 55 42 32 25 43 33 0 0 10117 77,82 14 0,11 

 
 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2008/09 
v učebných odboroch  s dĺžkou štúdia 3. roky v dennej forme štúdia 

prospech počet vymeškaných 
hodín na žiaka za rok 

 

s vyznamenaním veľmi 
dobre prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.               
2.               
3.               
Spolu              
 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2008/09 
v iných formách štúdia  

prospech počet vymeškaných 
hodín na žiaka za rok 

 

s vyznamenaním veľmi 
dobre prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.               
2.               
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3.               
4.                
Spolu              

 
5. Výsledky záverečných skúšok  v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2008/2009 : 

 
PsV PVD P N Spolu 

konali ZS 
Kód 
odboru 

Názov odboru 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 
            
            
            
            
            
celkom            

 
6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2008/2009 

 
P N Spolu Kód 

odboru 
Názov odboru 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 
7902500 gymnázium 43 0 1 0 44 0 
7902573 gymnázium - 

cudzie jazyky 
21 0 0 0 21 0 

spolu  64 0 1 0 65 0 
 

7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2008/2009 
 

PsV PVD P N Spolu 
konali ZS 

Kód 
odboru 

Názov odboru 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 
            
            
            
            
            
celkom            
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V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 
plánov 
 

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
           v školskom roku 2008/2009 

Vzdelávacie  programy 
Školy 
  1. 2. 3. 4. 7. 8. Spolu 
Študijné odbory - denné 
štúdium /SOŠ-kategória 

Číslo 
schvaľovacej 
doložky MŠ SR  

trie
dy 

žiac
i 

trie
dy 

žiac
i 

trie
dy 

žiac
i 

 trie
dy 

žiac
i 

trie
dy 

žiac
i 

trie
dy 

žiac
i 

 trie
dy žiaci 

7902500 – štvorročné 
štúdium 

ŠVP 2 42           2 42 

7902500 – štvorročné 
štúdium 

č. 3597/1990-20   2 51 2 51 2 45     6 147 

7902500 – osemročné 
štúdium ŠVP 1 21           1 21 

7902573 – osemročné 
štúdium č. 3625/1994 -212   1 23 1 17 1 25 1 23 1 21 5 109 

Celkom 3 63 3 74 3 68 3 70 1 23 1 21 14 319 
 

 

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých 
ročníkoch v školskom roku 2008/2009 Vzdelávacie  programy 

školy 
  1. 2. 3. Spolu 
Učebné odbory/SOŠ-
kategória 

Číslo schvaľovacej 
doložky MŠ SR triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy 

 žiaci 

          
          
          
celkom         
 

 
            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
           v školskom roku 2008/2009 

Vzdelávacie  programy 
školy 
  1. 2. 3. 4. Spolu 
Ostatné formy štúdia 
(upraviť tabuľku 
podľa potrieb)/SOŠ-
kategória 

Číslo schvaľovacej 
doložky MŠ SR triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

            
            
            
            
            
            
Celkom           
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VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium. 
 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2008/2009 podiel absolventov na trhu práce  
 pokračujú v 

štúdiu 
vojenská 

služba 
(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2009 

nezamestnaní 
k 30.9.2009 

celkom 

počet žiakov v 
študijných 
odboroch 

59 0 5 1 65 

 
počet žiakov 
v učebných  
odboroch 

0 0 0 0 0 

 
spolu 

počet žiakov 59 0 5 1 65 
 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 
po ukončení školského roku 2008/2009 

Kód odboru s 
názvom 

pokračujú v 
štúdiu 

vojenská 
služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2009 

Nezamestnaní 
k 30.9.2009 

celkom 

7902500 41 0 2 1 44 
7902573 18 0 3 0 21 

 
VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
zamestnancov školy  
 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: do 30 
rokov 31- 40 41- 50 51- 60 nad 60 

rokov 
Spolu 

všetkých 
Priemerný 

vek 
Počet: 3 8 3 12 1 27 44,62 

z toho žien: 3 5 3 11 0 22  
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

z toho externých 1 
kvalifikovaných 25 

nekvalifikovaných 1 
doplňujúcich si kvalifikáciu 1 

s 1. kvalifikačnou skúškou 22 
s 2. kvalifikačnou skúškou 0 

Počet všetkých 
učiteľov:  

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 
Priemerný počet žiakov na učiteľa 10,85 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 Počet majstrov 

odborného výcviku:  
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na majstra OV 0 
z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 
Počet  

vychovávateľov:  
 so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 
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Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 0 
 
 
Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 
Vek: do 30       nad 60 Spolu Priemerný 

  rokov 31-40 41-50 51-60 rokov všetkých vek 
Počet: 0 2 3 5 0 10 48,5 
z toho žien: 0 2 3 4 0 9 48,2 
 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 Počet 
nepedagogických 
zamestnancov:  so stredoškolským vzdelaním 4 

 
 
Odbornosť odučených hodín 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

 
Predmety 

 

 
Počet hodín 

týždenne Počet hodín % Počet hodín % 
Spoločenskovedné 96,5 86,0 89,12 10,5 10,88 
Cudzí jazyk 169,0 147,0 86,98 22,0 13,02 
Prírodovedné  212,5 207,5 97,65 5,0 2,35 
Odborné (výchovy) 92,0 92,0 100,00 0,0 0,00 
Spolu  
 

570,0 532,5 93,42 37,5 6,58 

 
   
VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 
Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia Názov  osvedčenie, 

certifikátu 
Počet 
učiteľov 

Poznámka 

Školenie predsedov ŠMK a 
PMK 

NÚCEM Bratislava osvedčenie 
o spôsobilosti na 
výkon funkcie 

9 BLH, FAG, 
FAR, HEL, 
SVI, SLO, 
MAC,ZOR, 
ŽAK 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov 
všeobecnovzdelávacích 
predmetov v oblasti 
ukončovania štúdia na SŠ 

ŠPÚ Bratislava osvedčenie 
o absolvovaní 
vzdelávania 

1 KÁ 

Priebežné vzdelávanie – 
základný kurz ANJ 

ŠJŠ Spišská Nová Ves, 
Detašované pracovisko 
Gelnica 

osvedčenie 1 AND 

MS Windows 2003 – 
inštalácia, správa, údržba 
(Vzdelávanie správcov sietí) 

IT Learning Slovakia, 
s.r.o. Bratislava 

certifikát 1 AND 

Priebežné vzdelávanie – 
Nové trendy vo vyučovaní 
chémie 

MPC Bratislava, 
Alokované pracovisko 
Prešov 

osvedčenie 1 FAG 

Adaptabilita na nové výzvy – OZ Apel Bratislava prebieha (bude 10 AND, FAG, 
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vzdelávanie učiteľov 
v oblasti IKT 

ukončené ECDL 
certifikátom) 

FAR, SLO, 
KRI, LAC, 
MAC,MOL, 
VAK,ZOR 

International Summer 
Seminar for Educators,  

International School for 
Holocaust Studies Yad 
Vashem, Jerusalem 

certifikát 1 KRI 

Letná škola Moderných 
učiteľov 2009 (innovative 
teachers) 

P-MAT n.o., Microsoft 
Slovakia Bratislava 

Certifikát o 
absolvovaní 

1  KRI 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov 
CJ „Brána jazykov pre 
učiteľov otvorená“ – 
zahraničná stáž 

MPC Bratislava, 
Alokované pracovisko 
Banská Bystrica 

Osvedčenie o 
absolvovaní 

1  MOL 

Vzdelávanie k I.kvalif. 
skúške 

MPC Bratislava, 
Alokované pracovisko 
Prešov 

Osvedčenie 1 LAC 

Vzdelávanie k II.kvalif. 
skúške 

MPC Bratislava, 
Alokované pracovisko 
Prešov 

Prebieha (bude 
ukončené 
osvedčením) 

1  MOL 

 
IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,  
 
Slávnostná akadémia k 60. výročiu založenia školy ........................... september 2008 
Deň otvorených dverí  pre 9. roč. ZŠ ............................................................................ október 2008 
Prezentácia CD na rodičovských združeniach ZŠ 9.ročník........................................  november 2008 
Deň otvorených dverí pre 8. ročník  .............................................................................. február 2009 
Deň Zeme – brigádnická činnosť ....................................................................................... apríl 2009 
Návšteva partnerskej školy Offenburg, Nemecko     ............................................................máj 2009 
Deň gymnázia ................................................................................................................26. jún 2009 
Dopisovateľská činnosť – miestne noviny .......................................................................... priebežne 
Humanitárne aktivity -  Deň narcisov, Biela pastelka, Úsmev ako dar, Na kolesách proti rakovine 
 
Úspešné umiestnenia v súťažiach 

súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.
Č. 

názov súťaže pri individuálnych súťažiach 
meno žiaka a trieda 

súťaž 
konaná dňa krajská úroveň 

Celoslovenská 
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1. Olympiáda v ANJ 
Barbora Krajníková 
(Kvarta) 

Marec 
2009 8.miesto     

2. 
Matematická olympiáda 
kategória B Ščitov Fedor (II.B) 7.4.2009 

18.-22. miesto 
(úspešný rieš.)     

 3. 
Biologická olympiáda 
kategória A  Miroslava Vojnovská (IV.B)   

9.miesto 
(úspešná rieš.)     

 4. SOČ 
Natália Kandrová 
(Septima)   3.miesto     

 5. Šach 
Peter Petko, Milan Turzák 
(Septima) 7.11.2008 2. a 4. miesto     

 

Iné súťaže  

P.
Č 

názov súťaže pri individuálnych súťažiach 
meno žiaka a trieda súťaž konaná dňa krajská úroveň 

Celoslovenská 
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 
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1. Mladý Európan  
 H.Varga (III.A), V.Ujcák 
(III.A), M.Vojnovská (IV.B) Apríl 2009  6.miesto     

2. 
Košická matičná 
jeseň   N.Petríková (Tercia) November 2008  3.miesto     

3. 
Košická matičná 
jeseň   A.Keruľová (III.A) November 2008  3.miesto     

 
Účasť v ďalších súťažiach 

Aj ďalší naši študenti sa zúčastnili súťaží na krajskej úrovni: 
• Biologická olympiáda, kategória A,B (3 študenti); 
• Chemická olympiáda, kategória C (2 študenti); 
• Geografická olympiáda (1 študent); 
• Matematická olympiáda, kategórie B,C (6 študentov); 
• Olympiáda v nemeckom jazyku (2 študenti); 
• SOČ (1 študent); 
• Olympiáda ľudských práv (1 študent); 
• Košická matičná jeseň (2 študenti); 
• Halový futbal, družstvo chlapcov 
• Volejbal, družstvo dievčat 

 
X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,  
 
Názov projektu Číslo projektu Celkový finančný 

príspevok 
Príspevok školy 
(ak bol) 

Poznámka 

Otvorená škola 
2009 -
Zašportujme si 
v našej škole 

 1660,- € – Akceptačný list 

Modernizácia 
vzdelávacieho 
procesu na SŠ 

40594/26110130084 9138,94 €  – 3 ks nootebook 
8 ks stolový počítač 
1 ks dataprojektor 

 
 
XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole v školskom roku 2008/2009.  
 

V šk. roku 2008/2009 prebehla na škole  v dňoch 27. 4. do 29.4. 2009  tematická inšpekcia, 
zameraná na stav vyučovania a učenia sa vo vybraných predmetoch. – slovenský jazyk a literatúra, 
matematika, fyzika a chémia. Testovali sa žiaci 3. ročníka, v predmetoch SJL a ANJ bol zadaný 
test. 

 
Hodnotenie: 

• silnou stránkou výchovno-vzdelávacieho procesu bolo vytvorenie priaznivej pracovnej 
atmosféry, sprístupňovanie učiva bolo zrozumiteľné, využívanie informácií z rôznych 
zdrojov bolo v menšej miere, využitie IKT bolo v predmete fyzika a chémia 

• Chýbalo diferencovanie úloh s ohľadom na rozdielne výchovno- vzdelávacie potreby 
žiakov. Žiaci 3. ročníka zvládli testy zo slovenského jazyka a literatúry na málo 
vyhovujúcej úrovni, z anglického jazyka na nevyhovujúcej úrovni.  

 
Výsledky inšpekcie boli prerokované na pedagogickej rade, PK, so závermi sa podrobne 

oboznámili všetci hospitovaní. 
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Nedostatočné výsledky z testov SJL a ANJ boli zdôvodnené vyučujúcimi v PK. Z predmetu 

ANJ boli zadané okruhy otázok z učiva, ktoré ešte nebolo prebrané, pretože na školu prichádzajú 
žiaci zo ZŠ, kde sa ANJ vôbec nevyučoval. Je veľmi náročné pripraviť ich na úroveň B2. Test bol 
pripravený pre pokročilých žiakov, písali žiaci začiatočníci. 

V predmete SJL bolo veľa otázok z predchádzajúcich ročníkov, učivo nebolo zopakované,  
vyučujúce poukázali na nesúlad hodnotenia inšpekcie so stupnicou vyjadrenou v percentách danou 
metodickými pokynmi na hodnotenie žiakov. 
 

XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.  
 

Školu tvorí pôvodná historická budova s telocvičňou, ku ktorej bola v roku 2006 dostavaná 
moderná prístavba so 6 triedami, troma kabinetmi, novou kuchyňou a školskou jedálňou. 
Rekonštrukciou prešla aj stará budova, čím škola získala veľmi dobré podmienky na realizáciu 
vyučovania, ale aj potrebné bezpečnostné vybavenie. Po celkovej rekonštrukcii spĺňa kritériá novej 
modernej školy. Škola prostredníctvom zriaďovateľa podala projekt na dokončenie aj vonkajšej 
rekonštrukcie obvodového plášťa a výmeny okien, čím by získala okrem estetickej stránky aj 
úsporu energie.  

Škola má 14 kmeňových tried, odborné učebne – fyziky, biológie, informatiky, chémie, 
polyfunkčnú učebňu s modernou didaktickou technikou  interaktívnou tabuľou a dataprojektorom. 
Túto miestnosť využívame na netradičné formy vyučovania, premietanie DVD a video filmov, 
besedy. V budove je  knižnica s knižným fondom pre slovenský jazyk,  príručné knižnice pre 
anglický, nemecký a francúzsky jazyk, posilňovňa, oddychová zóna pre žiakov vybavená 
spoločenskými hrami. Pracovným prostredím pre učiteľov je zborovňa a kabinety, ktoré sú 
vybavené didaktickou technikou. Škola je zosieťovaná, žiaci môžu využívať internet aj v učebniach 
a kabinetoch. Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať 
a vymieňať za modernejšie. Pri obnove učebných pomôcok, nákupe kníh a odbornej literatúry 
napomáhajú rodičia, sponzori a finančné prostriedky získané prostredníctvom občianskeho 
združenia Elán Vital, ktoré vzniklo pri gymnáziu. 

Pre športové účely slúži telocvičňa, posilňovňa a ihriská v areáli školy. Školská záhrada je 
zatiaľ využívaná učiteľmi školy na záhradkárske účely, ale v plánoch vedenia školy je jej využitie 
na športovo-rekreačné, ale aj vzdelávacie účely. Sociálne a hygienické zariadenia spĺňajú aj 
najnáročnejšie kritériá. Žiaci majú k dispozícii teplú vodu, sprchy. 

 
Oproti predchádzajúcemu roku v školskom roku 2009/2010 na škole pribudla s veľkou 

pomocou rodičov nová veľká učebňa informatiky so 17 počítačmi pre žiakov a 1 počítačom pre 
učiteľa. V zborovni sa sprevádzkovala bezdrôtová WI-FI sieť pre učiteľov s možnosťou pripojenia 
aj v priľahlých učebniach školy. Taktiež sa zrealizovala výstavba moderného volejbalového 
ihriska s umelým povrchom, ktoré určite ocenia športovci školy. 

 
Hodnota hnuteľného a nehnuteľného majetku školy je  44 383 755,12  Sk.  Majetok hnuteľný 

a nehnuteľný bol upravený o hodnotu novej prístavby a rekonštrukcie budovy. 
 
 
XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy, a to 
 
1.  Dotácie zo štátneho rozpočtu (normatívne financovanie) ..............................  11  762 313  Sk   
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Čerpanie :       Mzdy             7 585 tis. Sk 
  PF            2 697 tis. Sk 
                        Cestovné                                  51 tis. Sk 
  Energie              838 tis. Sk  
  Interiérové vybavenie               19 tis. Sk 
  Výpočtová a iná technika           7 tis. Sk  
  Všeobecný materiál                 63 tis. Sk 
   Knihy, časopisy                       14 tis. Sk 
  Pracovné odevy                         1 tis. Sk   
  Údržba      26 tis. Sk 

Nájomné                 1 tis. Sk 
Školenie      4 tis. Sk 
Všeobecné služby                    54 tis. Sk  

  Poplatky                                     2 tis. Sk 
  Stravovanie   138 tis. Sk 
  Prídel do SF     85 tis. Sk 
  Dohody     68 tis. Sk 
  Nem. dávky-náhrady    19 tis. Sk 
  Bolestné       8 tis. Sk     
                       Odstupné                                   82 tis. Sk 
 
2.  Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť .........................0 Sk 
 

3.  Vzdelávacie poukazy ................................................................................................................   
 Príjem za   9  – 12 /  2008                              49  920   Sk                                                            
 Čerpanie    24 113 Sk odmeny učiteľov za krúžky,  vrátane poistných fondov     
                                               25  807 Sk   učebné pomôcky, tonery,  cestovné, vstupenky do divadla 
 
 
  Príjem za  1 – 6 / 2009                                2 620,80 € 
  Čerpanie                              1 620,99 €    odmeny za krúžky, vrátane poistných fondov 
                                                  999,81 €   interiérové vybavenie kabinetov, cestovné, materiál 
                                                
 
4.  Finančné prostriedky získané 

• od rodičov – rodičovský príspevok (300 Sk na žiaka) ........................................ 94 800 Sk 
Tieto finančné prostriedky spravuje Rodičovská rada – realizuje financovanie súťaží, 
dopravu žiakov, exkurzie, návštevu divadelných a filmových predstavení, darčeky na 
Mikuláša a Deň detí, odmeny pre žiakov na záver školského roka, školský ples, stužková 
slávnosť, športové podujatia, súťaž v čistote tried.     

• od právnických alebo fyzických osôb ............................................................... 177 000 Sk 
o Darované prostriedky 27 tis. Sk – čerpané na výpočtovú techniku v novej učebni 

informatiky 
o Finančné prostriedky z OZ Elán vital v sume 150 000,- Sk – použité na dokončenie 

šk. ihriska 
  
5. Iné príjmy za šk. rok 2008/2009  .............................................................................. 94 000 Sk 
                                  Z toho             1 tis. Sk prenájom pozemkov 
                                                        31 tis. Sk prenájom telocvične 
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                                                        60 tis. Sk     prenájom bytu 
                                                          2 tis. Sk     predaj  vyradeného majetku 
 
Vrátené financie z vyúčtovania el. energie v sume 41 995,- Sk – použité na zakúpenie nového 
počítačového servera. 
 
 
 
V Gelnici, 15. októbra 2009              
 
 
 
 
 RNDr. Dušan Andraško 
 Riaditeľ školy 
 
 
 
 
 
Predložené Rade školy na vyjadrenie 15. októbra 2009  
 
 
 
 
 RNDr. Ján Macko 
 Predseda Rady školy 
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PRÍLOHA  
 
Úspešné umiestnenia v šk. roku 2008/2009 v súťažiach na okresnej a regionálnej úrovni 
 

súťaže 

P.Č. názov súťaže pri individuálnych súťažiach 
meno žiaka a trieda 

súťaž konaná 
dňa okresná úroveň regionálna 

úroveň 

1. Matematická 
olympiáda Erika Kišáková (Sekunda) 8.4.2009 2.miesto   

2. Matematická 
olympiáda Kristína Jendruchová (Sekunda) 8.4.2009 3.miesto   

3. Hviezdoslavov Kubín Zuzana Baldovičová (Septima) Apríl 2009 1.miesto   
4. Geografická olympiáda Denis Lörinc (Príma) Február 2009 1.miesto   
5. SOČ Kandrová Natália (Septima)    1.miesto 
6. SOČ Pankievičová Dominika (II.B)    1.miesto 
7. SOČ Kipikašová Zlatica (II.B)    1.miesto 

8. Cezpoľný beh - chlapci L. Imling, R.Rusnák (III.A) 3. október 
2008 2., 3. miesto  

9. Cezpoľný beh - 
dievčatá 

M. Vojnovská (IV.B), M. 
Trojanová (II.A), N. Kandrová 
(SEP)  

3. október 
2008 

1., 2., 3. 
miesto  

10. Cezpoľný beh  Družstvo dievčat  3. október 
2008 1. miesto  

11. Šach P.Petko, M.Turzák, M.Chovan 
(SEP) 

7. november 
2008 

1., 2., 3. 
miesto  

12. Halový futbal Družstvo chlapcov október 1. miesto  
13. Volejbal Družstvo dievčat 5. 2. 2009 1. miesto  

14. 

Plávanie  
50m VS 
50m VS 
50m prsia 
50m prsia 
100m prsia 
50m prsia 
50m prsia 

 
Norbert Ledvák – Oktáva 
Richard Andraško – 2.B 
Norbert Ledvák - Oktáva 
Stanislav Eliáš – 3.B 
Štefan Franko – Oktáva 
Ela Štrompfová – Septima 
Alžbeta Tokarčíková – 2.B 

6. 3. 2009  
2.miesto 
3.miesto 
1.miesto 
3.miesto 
3.miesto 
1.miesto 
2.miesto 

 

 
 
Účasť v ďalších súťažiach 

Okrem klasických sa naši študenti zúčastnili aj korešpondenčných, internetových či testových 
súťaží: 

• FYZ-IQ, korešpondečná súťaž (2 študenti); 
• Informatický Bobor - iBobor, internetová online súťaž (99 študentov); 
• Matematický klokan (12 študentov); 

 
 
 


