
 - 1 - 

G y m n á z i u m ,  S N P  1 ,  G e l n i c a  

 

 

 

 
 

 

 

 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 

2012/2013   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Október 2013 



 - 2 - 

Oblasti hodnotenia školy: 
 

 

 

I. Poslanie a vízia 

II. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  

III. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

IV. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 

V. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

VI. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdiu 

VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  zamestnancov škôl 

VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov škôl 

IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

X. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

XI. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

v školskom roku 2012/2013  

XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  

XIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

XIV.  Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2012/2013 

(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, SNP 1, Gelnica 

Telefónne číslo 053 / 4821 296 

Faxové číslo 053 / 4821 406 

Elektronická adresa gym@gymgl.sk  

Internetová adresa http://www.gymgl.sk  

Zriaďovateľ 

 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

 

Riaditeľ školy RNDr. Dušan Andraško.  0910 / 873 025 

Zástupkyňa riaditeľa RNDr. Anna Slovenkaiová 053 / 4821 296 

Rada  školy 
PaedDr. Daniela Molnárová 

(predsedníčka) 
053 / 4821 296 

Poradný orgán školy  Gremiálna rada  

 

Certifikát kvality: škola sa v súčasnosti pripravuje na certifikáciu ISO 9001 

 

I. poslanie  a vízia  

 
SWOT analýza školy: 

 

Silné stránky: 

 Zrekonštruované vnútorné priestory školy 

 Partnerské kontakty s nemeckou strednou 

školou 

 Ponuka výberu štúdia zo 3 cudzích 

jazykov (ANJ, NEJ, RUJ) 

 Atraktívne voliteľné predmety v III. 

ročníku štúdia 

 Vysoký počet výchovno-vzdelávacích 

aktivít rôznych zameraní 

 Aktívna Žiacka školská rada 

 Spolupráca s VŠ v Košiciach oblasti 

výučby prírodovedných predmetov 

 

Slabé stránky: 

 Chýbajúci lektor cudzieho jazyka 

 Vybavenosť niektorých kabinetov staršími 

učebnými pomôckami  

 Menšia úspešnosť vo schvaľovaní 

projektov, hlavne z fondov EÚ 

 Sociálne slabší región – menej 

sponzorov, slabšie sociálne zloženie 

obyvateľstva ... 

Príležitosti: 

 Zapojiť sa do projektov, grantov - získať 

financie  z fondov EÚ 

 Získať iného partnera na realizáciu 

bilaterálneho projektu v ANJ 

 Zapojiť sociálnych partnerov z regiónu 

Ohrozenie: 

 Klesajúci počet študentov 9. ročníka 

v regióne – zlý demografický vývoj 

 Zhoršujúca sa sociálna a vedomostná 

skladba žiakov 

 Odchod žiakov do konkurenčných škôl    

mailto:gym@gymgl.sk
http://www.gymgl.sk/
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do spolupráce  

 Zapojiť študentov a rodičov do väčšej 

participácie na vývoji a smerovaní školy 

 Ponúknuť  študentom možnosť 

certifikácie pri výučbe cudzích jazykov a 
informatiky 

vo veľkých mestách bez dohľadu rodičov 

 Odchod žiakov do škôl s „ľahším“ 

štúdiom a na odborné školy 

 Zvyšujúce sa náklady na prevádzku školy, 

najmä na energie (stará kotolňa, 
netesniace staré okná)  

 

 

 

I.2 Vízia školy  
 

Víziou školy je vytvoriť a udržať silnú konkurencieschopnú strednú školu v oblasti 

všeobecného vzdelania v štvorročnom aj osemročnom štúdiu 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 sú stanovené kľúčové ciele napĺňania vízie 

školy, ktoré sú obsiahnuté vo vyhodnotení. 

 

VYHODNOTENIE 

Cieľ I.2.1: Pripraviť na ďalšie vysokoškolské štúdium čo najvyššie percento žiakov 

Plnenie: Hlavný kľúčový cieľ vo vízii školy – pripraviť čo najvyššie percento žiakov na 

vysokoškolské štúdium bola vo veľkej miere splnená (úspešnosť prijatia na VŠ bola stále  nad 

90%).  Napriek tomu však došlo k poklesu na úroveň roku 2008/2009. Údaje boli získané 

výchovnou poradkyňou od absolventov školy v období jún – september 2013 osobne, 

telefonicky, prostredníctvom spolužiakov.  

  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

A Počet študentov 

konč. ročníkov 

66 74 48 41 64 

B Počet podaných 

prihlášok na VŠ 

63 67 47 40 57 

B1 - z toho počet 

študentov, od 

ktorých boli 

zaslané 

informácie 

o prijatí na 

štúdium 

63 65 47 41 57 

B2 - z toho počet 

študentov 

prijatých na VŠ 

57 56 41 39 52 

 Úspešnosť 

prijatia na VŠ 

(B2/B1) 

90,5 % 86,2 % 87,2 % 97,35% 91,22% 

 

Prekážky:  Stále považujeme za smerodajnejšie z hľadiska plnenia cieľov strednej školy 

to, ako úspešne študenti študujú na vysokých školách, nie to, či sa na vysokoškolské štúdia 

dostali. Za hlavné prekážky úspešnosti študentov napríklad považujeme priveľký záujem 

o humanistické smery štúdia na vysokých školách (na úkor technických a prírodných vied) 

a tým pádom vyššie (pre niektorých nesplniteľné) nároky na prijatie. Študenti potom nemajú 
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inú alternatívu, keďže si nevybrali v rámci prípravy na VŠ štúdiá ako maturitný žiaden 

prírodovedný predmet. 

Návrhy: Z hľadiska nepriaznivého vývoja je nutné naďalej venovať veľkú pozornosť 

profesijnej orientácii študentov nielen u výchovnej poradkyne, ale hlavne u triednych 

učiteľov – na triednických hodinách a rodičovských združeniach viac času venovať 

pohovorom v oblasti výberu VŠ, usmerňovať študentov nielen na zaujímavé štúdium, ale 

najmä upozorniť na možnosti uplatnenia na trhu práce po absolvovaní štúdia, vylepšiť 

spoluprácu s CPPPaP a ÚPSVaR.  

 

Cieľ I.2.2: Poskytnúť kvalitné a odborné vzdelanie vo všetkých predmetoch, obzvlášť 

jazykovú zdatnosť a zručnosť v oblasti informačných technológií 

Plnenie: Kľúčový cieľ bol napĺňaný realizovaním prevažnej väčšiny naplánovaných 

výchovno-vzdelávacích aktivít a podujatí vo vyučovacom aj voľnom čase študentov, ktoré 

boli sformulované v programe školy. Novými aktivitami oproti predchádzajúcim školským 

rokom boli napr.: 

 zavedenie nového voliteľného alternatívneho predmetu v III. ročníku – 

Praktikum z biológie a ekológie a jeho naviazanie na súťaže a aktivity 

environmentálneho charakteru, 

 zvýšenie aktivity a počtu študentov zapojených do bádateľských 

a výskumných projektov a súťaží – súťaže Scientia Pro Futuro 2012, 

Stredoškolská odborná činnosť, Štokholmská cena vody, 

 zlepšenie spolupráce s vysokými školami na príprave spoločných podujatí 

a prípravy žiakov na súťaže (PF UPJŠ Košice – 20 rokov SR v CERNe, HF TU 

Košice – príprava SOČ, PF UK Bratislava – projekt AQUA). 

 obnovenie organizácie poznávacích exkurzií do zahraničia – Veda a umenie v 

Paríži. 

Prekážky: Väčšinu naplánovaných aktivít sa podarilo zrealizovať. Niektoré podujatia sa 

neuskutočnili z časových dôvodov (konflikt termínov s inými aktivitami) alebo z dôvodu 

snehovej kalamity (napr. zrušená účasť na krajských kolách súťaží).  

Veľkou prekážkou pre poskytnutie kvalitného vzdelávania študentom je fakt, že 

prichádzajúci žiaci sú z roka na rok slabšie pripravení na štúdium na gymnáziu, sú pasívni, 

málo samostatní a vykazujú malý záujem o vyučovanie.  

Návrhy: Nízky záujem študentov o niektoré aktivity riešiť: 

 vyhľadávaním poznávacích exkurzií, ktoré sú pre žiakov atraktívne a pritom 

cenovo dostupné, 

 finančným podporovaním záujmu žiakov o rôzne súťaže preplatením 

cestovného či zápisného (RZ, OZ Elán Vital, sponzori, krúžková činnosť).  

Nízky záujem o štúdium a slabú pripravenosť žiakov riešiť: 

 zvýšením nárokov na samostatnú prácu študentov - viesť ich k schopnosti lepšej 

aplikácie poznatkov a k praktickým zručnostiam,  

 pri overovaní vedomostí žiakov venovať viac pozornosti vyjadrovacím 

a komunikačným schopnostiam žiakov, ktoré sú u mnohých študentov pri 

ústnych maturitných skúškach problémom. 

 

Cieľ I.2.3: Zvyšovať kvalitu výučby aj zavádzaním moderných foriem a postupov; 

zavádzať prvky humanizácie a tvorivosti do procesu vzdelávania; 

Plnenie: Zavádzanie moderných foriem a postupov do výučby bolo realizované v rámci 

poslednej fázy národného projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ“ 

v predmetoch matematika (FAG), chémia (KÁ) a geografia (ZOR). Učitelia týchto predmetov 



 - 6 - 

mali k dispozícii samostatnú učebňu informatiky z dataprojektorom, ktorá bola veľmi 

využívaná pri prezentáciách, online testovaní žiakov, vyhľadávaní informácií a obrazového 

materiálu a pod. Vytvorené projekty žiakov sú archivované a spoločne využívané v rámci 

vyučovacích hodín. Ďalšou pomôckou pri zvyšovaní kvality výučby bolo zavádzanie 

bádateľských metód do vyučovania v rámci Medzinárodného projektu AQUA (ŠKA) v 

spolupráci s PF UK v Bratislave ako aj realizáciou projektu Baví nás učiť sa bádaním (ŠKA) 

v rámci programu Nadácie Orange. 

PK CJ využívala na modernizáciu výučby workshopy spojené s prípravou posterov 

(Európsky deň jazykov, Blue meeting point, ,...), ale aj formou komunikačných a 

konverzačných aktivít (divadelné predstavenie v ANJ, návšteva nemeckej delegácie 

z Karpatonemeckého spolku, výmenný pobyt nem. študentov, oslava 20. výročia partnerstva 

s nem. strednou školou ...).  

PK SJL ďalej pokračovala v tvorbe praktických výstupov v rozširujúcich hodinách 

mediálnej výchovy v 3. ročníku vo forme študentských elektronických časopisov, ktorých 

printová podoba je k dispozícii aj na nástenke. Na praktické metódy vyučovania sa zamerala 

aj PK MIF, ktorá zorganizovala prehliadku žiackych pokusov Deň praktickej fyziky ako aj 

viacero exkurzií (laboratórium 3D a virtuálnej reality, planetárium v Košiciach) 

Učitelia najmä prírodovedných predmetov, slovenského jazyka a cudzích jazykov 

vzbudzujú záujem o predmet využívaním IKT vo vyučovaní – vypracovávaním projektov 

a ich archiváciou, využívaním internetu, využívaním didaktickej techniky v polyfunkčnej 

učebni. Pre podporu humanizácie výchovy a vzdelávania sa škola zapojila do viacerých 

humanitárnych aktivít a zbierok. 

Prekážky: Najväčšou prekážkou pre zavádzanie inovatívnych vyučovacích metód je 

predovšetkým nedostatok financií na nákup nových učebných pomôcok. Škola opňtovne 

vypracovala projekt Kľúč k inovatívnemu vzdelávaniu v rámci výzvy Premena tradičnej 

školy na modernú podporenú z ESF. Projekt bol predbežne schválený a po podpise zmluvy 

o spolupráci s ASFEU bude realizovaný v termíne 01/2014-04/2015.  

Návrhy: Slabú informovanosť pedagógov o inovatívnych metódach riešiť využívaním 

vzájomných  hospitácií a informovaním kolegov o získaných vedomostiach a schopnostiach 

na kreditných školeniach a kurzoch prostredníctvom pracovných porád a zasadnutí PK. 

Problémy s materiálnym zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu čiastočne riešiť: 

 dobrou spoluprácou s partnerskými organizáciami (RZ, OZ Elán Vital, 

vysoké školy), 

 vypracovávaním malých vzdelávacích projektov v spolupráci s členmi PK 

(nadácia Orange, nadácia SPP, ....), 

 oslovovaním sponzorov z radov podnikateľských subjektov v regióne a z radov 

absolventov školy. 

 

Cieľ I.2.4: Neustále skvalitňovať sociálne podmienky žiakov a učiteľov; 

Plnenie: Počas školského roka 2012/2013 poberalo sociálne  štipendium priemerne  5 

žiakov, kritériá sociálne znevýhodnených žiakov spĺňalo na škole 30 študentov. 

Aktivity pre skvalitnenie sociálnych podmienok žiakov 

 kopírovanie materiálov prostredníctvom nájomcu v priestoroch školy za 

zvýhodnenú cenu (najnižšiu v meste), 

 zapracovanie práce v učebni informatiky do plánu triednických hodín 

jednotlivých triednych učiteľov - v rámci prípravy šk. výletu, vyhľadávania 

vysokých škôl a pod. (celý školský rok), 

 podpora kultúrnych podujatí a školských výletov prostredníctvom krúžkov 

organizovaných triednymi učiteľmi. 
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Aktivity pre zlepšenie sociálnych podmienok učiteľov a vytvorenie optimálneho prostredia 

pre rozvoj: 

 volejbalový turnaj rodičov, žiakov a učiteľov organizovaný Rodičovskou radou, 

 podpora dochádzajúcich zamestnancov s nízkymi príjmami zo sociálneho fondu, 

 podpora pozostalej rodiny zamestnankyne zo sociálneho fondu, 

 oslavy Dňa učiteľov pod patronátom MsÚ Gelnica, 

 spoločenské posedenia k začiatku školského roka, k Vianociam a k ukončeniu 

školského roka. 

Prekážky: Slabé finančné možnosti na podporu podujatí pre študentov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, nízka informovanosť o rôznych štipendijných programoch. 

Návrhy: Triedni učitelia viac sa zaujímať o sociálne zázemie žiakov a citlivým 

spôsobom informovať žiakov (triednické hodiny) a rodičov (rodičovské združenia) 

o možnostiach využitia rôznych grantov a ponúk nadácií posielaných emailovou poštou. 

Zamestnanci aktívne prednášať prostredníctvom zvoleného zástupcu návrhy na relaxačné, 

poznávacie, či kultúrne podujatia pre zamestnancov. 

 

Cieľ I.2.5: Pokračovať v projektových aktivitách a spustiť nové projektové aktivity; 

Plnenie:  Pokračujeme v projekte Inovácia a zvýšenie úrovne informatizácie 

vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ SR - Infovek 2, v rámci ktorého sa v hojnej miere 

využíva wi-fi pripojenie do internetu študentmi aj učiteľmi školy. Ďalej vo 

vzdelávacom projekte Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ, v rámci ktorého na škole 

prebieha inovatívna výučba v  učebni informatiky 3. Novou projektovou aktivitou bol projekt 

AQUA v spolupráci s PF UK Bratislava, v rámci ktorého študenti mohli pozorovať iným 

spôsobom drobné bezstavovce. Významným prínosom pre samostatnú bádateľskú prácu 

žiakov, ale aj pre propagáciu školy na verejnosti bol projekt Baví nás učiť sa bádaním pod 

patronátom Nadácie Orange. 

Prekážky: Nízka angažovanosť pedagógov pri príprave projektov spôsobená aj slabými 

možnosťami finančnej motivácie od vedenia školy z dôvodu zmeny financovania stredných 

a základných škôl v roku 2013. 

Návrhy: Pre lepšiu úspešnosť podávaných projektov navrhujeme: 

 zapájať sa do menších projektov nadácií a združení, 

 ďalej hľadať partnerskú školu v EÚ na realizáciu anglického jazykového 

projektu (napr. v rámci programov COMENIUS), 

 podporovať akékoľvek vzdelávacie aktivity pedagógov v oblasti prípravy 

projektov.  

 

Cieľ I.2.6: Vytvoriť školu ako regionálnu otvorenú inštitúciu. 

Plnenie: Jedným z prostriedkov napĺňania tohto cieľa bola organizácia volejbalového 

turnaja rodičov, žiakov a učiteľov pod patronátom Rodičovskej rady. Na škole ďalej 

pôsobia 3 športové záujmové združenia občanov mesta Gelnica, ktoré využívajú telocvičňu 

školy (zumba, relaxačné cvičenia, floorbal) a ďalšie neformálne športové zoskupenia 

využívajú školské ihrisko a posilňovňu. 

Prekážky: Hlavnou prekážkou pre fungovanie školy ako otvorenej inštitúcie: 

 v jazykovej oblasti je malý záujem verejnosti o detašované pracovisko jazykovej 

školy (pravdepodobne z dôvodu veľkej konkurencie), 

 v oblasti IKT je nedostatok vhodných projektov na zapojenie školy bez nutnosti 

zriadenia podnikateľskej činnosti školy, 

 v športovej oblasti je využívanie školského ihriska v popoludňajších hodinách 

nepovolenými skupinami, ktoré vedie k znečisťovaniu okolia školy a devastácii 

vybavenia.  
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Návrhy:  

 zabezpečiť vzdelávanie žiakov (prípadne učiteľov) v oblasti IKT  v spolupráci 

s niektorým Centrom odborného vzdelávania, 

 znečisťovanie školského ihriska riešiť podľa finančných možností inštalovaním 

kamerového systému alebo postavením oplotenia školského ihriska, záujemcov 

o prístup na ihrisko riešiť formou dohody o využívaní priestorov, 

 vyhľadávať ďalšie možnosti otvorenia školy pre IKT vzdelávanie verejnosti, 

 vytvoriť zaujímavú IKT vzdelávaciu učebňu a zapojiť základné školy v regióne 

do netradičných vyučovacích hodín na škole. 

 

I.3 Poslanie školy: 

Poslaním školy je v spolupráci s rodičmi žiakov vychovávať zodpovedných mladých 

ľudí schopných po absolvovaní Gymnázia úspešne naštartovať vysokoškolské štúdium resp. 

sa úspešne zapojiť do aktívneho profesijného života v neustále sa meniacej, učiacej sa, 

kultúrne rozmanitej, globálnej, slovenskej, ale aj zjednotenej európskej spoločnosti. Osobnosť 

študenta je nutné rozvíjať v súlade s troma hlavnými oblasťami činnosti školy obsiahnutými 

do motta Školského vzdelávacieho programu: „Kľúč k vzdelaniu, brána k výchove, cesta 

k úspechu.“ 

 

VYHODNOTENIE:  
Plnenie: V rámci napĺňania poslania školy významnú úlohu zohráva Školský vzdelávací 

program, ktorý v školskom roku 2012/2013 vstúpil do piateho roku svojej existencie. Tento 

hlavný výchovno-vzdelávací dokument školy bol prehodnotený a aktualizovaný v niektorých 

ročníkoch podľa aktuálnych potrieb. Menšie zmeny v učebnom pláne nastali len 

v štvorročnom štúdiu, kde sa výber vyučovacích predmetov v IV. ročníku obmedzil len na 

maturitné predmety, a preto boli povinné hodiny matematiky a občianskej náuky presunuté do 

nižších ročníkov.  V III. ročníku zostala zachovaná možnosť voľby 2 z ponuky alternatívnych 

nematuritných predmetov podľa vlastnej profilácie študentov. V II. ročníku osemročného 

štúdia pokračovala profiláciu žiakov na športovú pohybovú prípravu (futbal) a aplikovanú 

informatiku. 

Prekážky: Ako konštatovali viaceré PK pôsobiace na škole, veľkou prekážkou pri 

napĺňaní poslania školy je absencia učebníc, učebných pomôcok a metodických 

materiálov, prípadne nesúlad medzi požiadavkami ŠkVP a existujúcimi materiálmi. Ďalšou 

významnou prekážkou pri napĺňaní ŠkVP je veľký rozdiel medzi vzdelávacími programami 

jednotlivých gymnázií, ktorý spôsobuje problémy prestupujúcim študentom pri adaptácii na 

novej škole. 

Návrhy: Skúsenosti ukazujú, že najlepším riešením ako môžeme bojovať s nedostatkom 

učebníc je využívanie elektronických materiálov na internete v rôznych internetových 

knižniciach, ako aj tvorba vlastných elektronických archívov materiálov a projektov v rámci 

PK. Veľkou pomocou zostáva výmena skúseností učiteľov v rámci PK aj v rámci rôznych 

diskusných fór na internete aj počas priebežných jednodňových podujatí. 

 

I.4 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.  

 

VYHODNOTENIE: 
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Plnenie: Záujmová činnosť sa realizovala prostredníctvom krúžkov, hlavne športových 

a krúžkov zriadených triednymi učiteľmi. Už tradične je vidieť aktívnu činnosť Žiackej 

školskej rady, ktorá v spolupráci s koordinátorkou ŽŠR (BLH) participuje na príprave 

žiackych podujatí. V oblasti spolupráce so sociálnymi partnermi v regióne je veľmi dobrá 

spolupráca s mestom Gelnica a niektorými obcami v okrese. 

Prekážky: Spolupráca s CVČ-RCM Košice naďalej viazne na nesplnených materiálovo-

technických požiadavkách vedúcich krúžkov pre znížený rozpočet partnerskej organizácie. 

Naďalej chýba lepšia spätná väzba od sociálnych partnerov školy. 

Návrhy:  Viac aktivizovať miestnu komunitu (najmä cez rodičov) a spoločnosť napr. 

prizvaním na spoločné projekty a podujatia. Pripraviť viac podujatí pre študentov a učiteľov 

základných škôl v regióne. 

 

I.5 Ciele v školskom roku 2012/2013:  

Pre naplnenie hodnotových východísk v uvedených oblastiach činnosti školy bolo 

nutné sledovať tieto konkrétne ciele školy: 

 otvoriť 1 triedu štvorročného štúdia (30 žiakov) v šk. roku 2013/2014 - cieľ 

splnený čiastočne: 

o v prijímacom konaní pre nový školský rok bolo celkovo prijatých na 

štvorročné štúdium 36 študentov, z nich sa však reálne zapísalo a začalo na 

škole študovať 24 študentov (viac v kapitole III); 

 otvoriť 1 triedu osemročného štúdia v šk. roku 2013/2014– cieľ nesplnený: 

o v prijímacom konaní pre nový školský rok prejavilo podaním prihlášky 

záujem o štúdium 11 študentov prevažne z mesta Gelnica, pre nedostatočný 

počet záujemcov preto nemohla byť trieda otvorená (viac v kapitole III); 

 podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka formou rôznych 

výchovno-vzdelávacích aktivít - cieľ splnený čiastočne: 

o väčšina rôznych aktivít (kapitola XIV.3) a súťaží (kapitola IX.), ktoré boli 

naplánované sa uskutočnila;  

 pokračovať v partnerských kontaktoch so zahraničnými školami 
v Offenburgu /Nemecko/ a nájsť nového partnera pre realizáciu projektu 

v anglickom jazyku - cieľ splnený čiastočne: 

o 21. výmenný pobyt s nemeckou školou bol úspešne zrealizovaný spolu so 

slávnostnou akadémiou, 

o nepodarilo sa nájsť partnera a nebol pripravený bilaterálny projekt 

v anglickom jazyku; 

 zapájať sa do humanitárnych aktivít - cieľ splnený: 

o škola sa v priebehu školského roka zúčastnila viacero humanitárnych 

zbierok (napr. Belasý motýľ, Deň narcisov,...),  

o  uskutočnila sa beseda na tému dobrovoľníckej práce v Južnom Sudáne 

v rámci filmového festivalu Jeden svet (OZ človek v ohrození), 

o škola realizovala aj vlastnú humanitárnu akciu Vianočná burza, 

 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 - 

cieľ splnený čiastočne: 

o škola reagovala pod vedením koordinátorky prevencie a výchovnej 

poradkyne aktivitami prevencie - spolupráca s CPPPaP v Spišskej Novej 

Vsi, OO PZ v Gelnici, OZ Človek v ohrození (viac v časti XIV.3).  

 podporovať kontinuálne vzdelávanie učiteľov – cieľ splnený čiastočne: 
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o tento cieľ zahrnutý do Plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov na šk. rok 2012/2013 (splnené vzdelávacie aktivity sú 

zhrnuté v kapitole VIII.). 
 

II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami  

 
 Počet žiakov školy spolu 226 

 Z toho dievčat 128 

 Počet tried spolu 11 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 226 

 Z toho dievčat 128 

 Počet tried denného štúdia 11 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried nadstavbového štúdia - 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried pomaturitného štúdia - 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried v externej forme štúdia - 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried večernej formy štúdia - 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia - 

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 

7/0 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 1/1 

f) Počet žiakov dištančnej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat  - 

 Počet tried v dištančnej  forme štúdia 0 

g)* Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 2 

h)* Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

i)* Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy  8 

j)* Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 1 

k)* Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu 

formu vzdelávania 

0 

l)* Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 1 

m)* Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 

245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 

predmetov  

0 

n) Iný dôvod zmeny - 
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* údaje v týchto riadkoch sú za obdobie od 1. 9. 2012 do 31.8.2013, v ostatných riadkoch sú údaje ku 

15.9.2012 

 

 

III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
Gymnázium v Gelnici  prijímalo v prijímacom konaní na školský rok 2013/2014 na 

štvorročné štúdium žiakov bez prijímacích skúšok na základe legislatívnych podmienok a 

po dohode v prijímacej komisii v prípade, že v Testovaní 9 dosiahli v každom predmete 

samostatne úspešnosť najmenej 90% a zároveň nemali známku zo správania stupňa menej 

uspokojivé na koncoročnom vysvedčení v 7. a 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 9. 

ročníku (známka zo správania uspokojivé sa mohla vyskytnúť len raz). Takto bolo prijatých 5 

žiakov, z toho sa 2 boli zapísať. 

Ostatní žiaci sa museli podrobiť prijímacím skúškam z profilových predmetov – 

slovenský jazyk a literatúra, matematika. Aby uspeli, museli v každom jednom z týchto 

predmetov dosiahnuť na skúške aspoň 7 bodov z 20 bodov. Všetci úspešní boli zoradení do 

tabuľky za študentov prijatých bez PS podľa celkového dosiahnutého  počtu bodov z 3 

oblastí:  

a) za prijímacie skúšky (maximálne 40 bodov); 

b) za celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (maximálne 30 bodov);  

c) za prospech na koncoročnom vysvedčení v 7. a 8. ročníku, na polročnom 

vysvedčení v 9. ročníku (maximálne 60 bodov); 

d) za úspešnú účasť na individuálnych a kolektívnych súťažiach (maximálne 10 

bodov). 

Prijímacie skúšky na štvorročné štúdium úspešne zložilo 31 žiakov, z ktorých sa reálne prišlo 

zapísať 22. 

  

Gymnázium v Gelnici  podľa platnej legislatívy vypísalo v prijímacom konaní na 

školský rok 2013/2014 na osemročné štúdium kritériá prijatia s prijímacími skúškami 

z profilových predmetov – slovenský jazyk a literatúra, matematika. Aby uspeli, mali študenti 

v každom jednom z týchto predmetov dosiahnuť na skúške aspoň 7 bodov z 20 bodov. Žiaci, 

ktorí úspešne zložia prijímacie skúšky, mali byť umiestnení do zoznamu uchádzačov podľa 

súčtu bodov za obe časti prijímacích skúšok. Prijatí mali byť všetci od 1. po 20. miesto 

vrátane. Keďže sa neprihlásil dostatočný počet záujemcov o štúdium, nebolo vypísané 2. kolo 

skúšok a prijímacie konanie bolo zrušené. 

 

Do celkového priebehu a organizácie prijímacieho konania významne zasiahla 

povinnosť konať prijímacie skúšky, ktorá platila pre všetkých študentov s výnimkou tých, 

ktorí dosiahli na Testovaní9 nad 90% z oboch predmetov. Často opakujúcim sa javom bolo 

napríklad to, že veľká časť študentov na prijímacie skúšky vôbec neprišla hoci nemali 

kolíziu s inými prijímacími skúškami, dokonca niektorí neprišli ani na prvý termín. Podľa 

našich informácií časť z nich uprednostnila učebný odbor na SOŠ pred študijným na 

gymnáziu (hoci by spĺňali aj do budúcnosti avizované požiadavky na priemer), keďže tam 

nemuseli robiť prijímacie skúšky, čo nepovažujeme sa správne. Ďalší uprednostnili stredné 

školy, kde mali avizovaný jednoduchší spôsob prijímacích pohovorov bez nutnosti 

pripravovať sa. Pre uvedené prípady považujeme za lepšie riešenie centrálne zadávané znenia 

úloh na prijímacie pohovory. 
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 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15. 9. 

2013 
Kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlá-

sení 

Prija-

tí 

7902J Gymnázium –
štvorročné 

30 44 36 - - 24 24 

7902J Gymnázium – 

osemročné 
20 11 0 - - - - 

 

Návrhy: Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu 

 pripraviť dobrú prezentáciu školy a dobre organizačne zabezpečiť burzu stredných 

škôl Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu, ktorá sa 8.11.2013 uskutoční 

v priestoroch školy, 

 zorganizovať celookresnú súťaž pre žiakov 9. ročníkov, v ktorej úspešná účasť sa im 

bude počítať do prijímacieho konania, 

 pokračovať v propagácii školy v regionálnych inzertných/reklamných novinách, 

 včas zverejniť informácie o prijímacom konaní (webstránka školy, prípadne 

regionálna tlač), 

 zaslať na základné školy propagačné materiály, 

 zlepšiť spoluprácu a komunikáciu s výchovnými poradcami škôl pri organizovaní 

rodičovských združení žiakov 9. ročníkov a zúčastniť sa na týchto rodičovských 

združeniach. 

 

IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania  

 
 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Priemerný prospech za 

školu: 

1,89 1,82 1,85 1,66 1,60 

Priemerný počet 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

99,81 112,48 99,94 111,20 113,89 

Priemerný počet 

neospravedlnených 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

0,86 0,83 0,27 0,08 0,15 

Priemerný počet 

ospravedlnených 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

98,96 111,64 99,67 111,12 113,73 
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Plnenie: Priemerný prospech študentov ďalej klesol oproti minulému. Jedným z dôvodov 

môže byť aj to, že celkovo sa už druhý školský rok klasifikujú všetky predmety vyučované 

podľa Školského vzdelávacieho programu.  

Prekážky: Naopak v oblasti dochádzky žiakov došlo k ďalšiemu zhoršeniu oproti minulému 

školskému roku, pričom dochádzka žiakov je najhoršia za posledných 5 školských rokov. 

Tento trend vyvažuje len fakt, že počet neospravedlnených hodín je naďalej relatívne nízky.  

Návrhy: Ďalej pokračovať v overovaní ospravedlnení žiakov u rodičov a detských lekárov a  

neospravedlňovať žiakov po termíne udanom v školskom poriadku. Previesť pravidlá 

hodnotenia a klasifikácie jednotlivých predmetov do praxe a uplatňovať častejšie náhradnú 

formu hodnotenia (aj mimo vyučovacích hodín) pri pravidelnom vymeškávaní žiakov. 

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2012/2013 

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 

ročník 
Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Poče

t 

žiako

v 

% 

Poče

t 

žiako

v 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  26 8 30,8 8 30,8 10 38,5 0 0,0 3173 122,04 0 0,00 

2.  27 8 29,6 9 32,1 10 37,0 0 0,0 3828 141,78 18 0,67 

3.  40 13 32,5 11 27,5 16 40,0 0 0,0 6039 150,98 8 0,20 

4.  41 12 29,3 13 31,7 16 39,0 0 0,0 4090 99,76 3 0,08 

Spolu 134 41 30,6 41 30,6 52 38,8 0 0,0 17130 127,84 29 0,22 

 



 - 14 - 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2012/2013 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 8 rokov 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 
% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ž
ia

k
a 

1.  - - - - - - - - - - - - - 

2.  18 10 55,6 7 38,9 1 5,6 0 0,0 1400 77,78 0 0,00 

3.  - - - - - - - - - - - - - 

4.  - - - - - - - - - - - - - 

5. 21 8 38,1 10 47,6 3 14,3 0 0,0 1901 90,52 2 0,10 

6. 17 8 47,1 0 0,0 9 52,9 0 0,0 1613 94,88 0 0,00 

7. 16 7 43,8 1 6,2 8 50,0 0 0,0 1540 96,25 0 0,00 

8. 23 11 47,8 5 21,7 7 30,4 0 0,0 2347 102,04 4 0,17 

Spolu 95 44 46,3 23 24,2 28 29,5 0 0,0 8801 92,64 6 0,06 

 
 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2012/2013 

v učebných odboroch  s dĺžkou štúdia 3. roky v dennej forme štúdia 
 

Gymnázium Gelnica v školskom roku 2012/2013 nemalo žiakov s  dĺžkou štúdia 3 roky. 
 
 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2012/2013 

v iných formách štúdia  

 

Gymnázium Gelnica v školskom roku 2012/2013 nemalo žiakov v iných formách štúdia. 

 

5. Výsledky záverečných skúšok  v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2012/2013 : 

 

Gymnázium Gelnica v zmysle školského zákona nekoná záverečné skúšky. 

 

6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2012/2013 

 

6.1 Celkové hodnotenie 

Kód 

odboru 
Názov odboru 

P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902573 gymnázium – cudzie 
jazyky (osemročné) 

23 0 0 0 23 0 

79025 gymnázium (štvorročné) 41 0 0 0 41 0 

SPOLU  64 0 0 0 64 0 

 

6.2 Externá časť MS  

Predmet Počet žiakov Percentil 

Anglický jazyk 48 27,01% 
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Nemecký jazyk 15 44,25% 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

64 58,42% 

Matematika 11 51,25% 

 

6.3 Interná časť MS  

- písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Anglický jazyk 48 60,21% 

Nemecký jazyk 15 46,33% 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

64 66,22% 

 

6.4 Interná časť MS 

- ústna časť  
Maturitný 

predmet 

Počet žiakov 

s prospechom 1 

Počet žiakov 

s prospechom 2 

Počet žiakov 

s prospechom 3 

Počet žiakov 

s prospechom 4 

Počet žiakov 

s prospechom 5 

Priemerná 

známka 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
26 28 10 0 0 1,75 

Anglický jazyk B2 21 15 12 0 0 1,81 
Nemecký jazyk B2 7 3 4 1 0 1,93 
Nemecký jazyk B1 2 0 0 0 0 1,00 
Biológia 13 7 3 2 0 1,76 
Dejepis 1 5 6 0 0 2,42 
Fyzika 6 2 0 1 0 1,56 
Geografia 3 4 3 1 0 2,18 
Matematika 7 2 2 0 0 1,55 
Informatika 3 3 2 0 0 1,88 
Občianska náuka 18 7 1 0 0 1,35 
Náuka o spoločnosti 7 2 3 0 0 1,67 
Chémia 9 2 1 0 0 1,33 

 

7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2012/2013 

 

Gymnázium Gelnica v zmysle školského zákona nekoná záverečné skúšky. 

 

V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 

ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných 

učebných plánov 

 
Vzdelávacie  

programy 

Školy 
  

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

           v školskom roku 2012/2013 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Spolu 

Študijné odbory - 

denné štúdium 

/SOŠ-kategória 

Číslo 

schvaľova

cej 

doložky 

MŠ SR  

resp. ŠVP  

Trie-
dy 

Žia-
ci 

Trie-
dy 

Žia-
ci 

Trie-
dy 

Žia-
ci 

Trie-
dy 

Žia-
ci 

Trie-
dy 

Žia-
ci 

Trie-
dy 

Žia-
ci 

Trie-
dy 

Žia-
ci 

Trie-
dy 

Žia-
ci 

Trie
-dy 

Žiaci 

7902J  – 

gymnázium 

(štvorročné 

štúdium) 

ŠVP 1 26 - - - - - - - - - - - - - - 1 26 
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79025  – 

gymnázium 

(štvorročné 

štúdium) 

ŠVP - - 1 27 2 40 2 41 - - - - - - - - 5 108 

79025  – 

gymnázium 

(osemročné 

štúdium) 

ŠVP - - 1 18 - - - - 1 21 - - - - - - 2 39 

7902573 – 

gymnázium - 

cudzie jazyky 
(osemročné 

štúdium) 

č. 

3625/19
94-212 

- - - - - - - - - - 1 17 1 16 1 23 3 56 

Celkom 1 26 2 45 2 40 2 41 1 21 1 17 1 16 1 23 12 229 

 

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 2012/2013 podiel absolventov na trhu 

práce  

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2013 

nezamestnaní 

k 30.9.2013 

celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

52 - - - 5 57 

počet žiakov 

v učebných  

odboroch 

- - - - - - 

spolu 

počet žiakov 
52 - - - 52 57 

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2012/2013 

Kód odboru s 

názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2013 

Nezamestnaní 

k 30.9.2013 
celkom 

7902573 – 

gymnázium – 

cudzie jazyky 

(osemročné) 

20 - - 2 22 

7902500 – 

gymnázium 

(štvorročné) 

32 - - 3 35 

 

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 60-65 

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 2 4 7 7 1 0 21 45,72 

z toho žien: 1 3 6 6 1 0 17  
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Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov:  

z toho externých 3 

kvalifikovaných 21 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 16 

s 2. kvalifikačnou skúškou 1 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa  

Počet majstrov 

odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na majstra OV 0 

Počet  

vychovávateľov:  

(vyplní ŠI) 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 0 

 

2. Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v šk. roku 2012/2013  
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21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3. Nepedagogickí zamestnanci školy v šk. roku 2012/2013 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do     nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 

Počet: 1 1 2 6 0 0 10 47,9 

z toho žien: 1 1 2 4 0 0 8 46,1 

 

Počet nepedagogických 

zamestnancov: 10 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním 4 

  

4. Odbornosť odučených hodín v šk. roku 2012/2013 
 

 Predmety  

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 

Spoločenskovedné 
87 87 100,0% 0 0,0% 

Cudzí jazyk 131 131 100,0% 0 0,0% 
Prírodovedné  172 172 100,0% 0 0,0% 
Odborné  (+ umelecké a 57 51 89,5% 6 10,5% 
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TŠV) 

Spolu  

 
447 441 98,7% 6 1,3% 

  

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

certifikátu 

Počet učiteľov 

1. atestácia náhrada vo forme doktorátu 

RNDr. (PF UPJŠ Košice) 

osvedčenie 1 

aktualizačné EDUCA Košice osvedčenie 1 

špecializačné UIPŠ osvedčenie 1 

aktualizačné MPC Bratislava osvedčenie 1 

 

Prehľad  o priebehu kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov pedagogickými 

zamestnancami  
Počet ped. 

zamestnancov , 

ktorí ešte nezískali 

kredity  

Počet ped. 

zamestnancov 

s počtom kreditov 

 do 30 

Počet ped. 

zamestnancov 

s počtom kreditov  

 30 (priznaný 6% 
kreditný príplatok) 

Počet ped. 

zamestnancov 

s počtom kreditov  

do 60 

Počet ped. 

zamestnancov 

s počtom kreditov  

60 (priznaný 12% 
kreditný príplatok)  

7 5 4 0 5 

 

IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,  
 

IX.1 Súťaže na krajskej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni 

Súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.č. názov súťaže 
pri individ. súťažiach 

meno žiaka a trieda 

súťaž 

konaná dňa 

krajská 

úroveň 

Celoslov. 

úroveň 

Medzinár. 

úroveň 
učiteľ 

1. 

Stredoškolská 

odborná činnosť – 
odbor ŽP, geológia a 
geografia 

Tomáš Marcinko 

(spoluautorka 
Annamária Gurčíková), 
VIII.O 

12.4.2013 1.miesto - - 

ŠKA 

25.-
27.4.2013 

- 1.miesto - 

15.-

17.9.2013 
- - 

Úspešná 
účasť, Expo-

Sciences 

International 
2013 v Abu 
Dhabi, SAE 

2. SOČ – odbor biológia 
Stanislava 
Augustiňáková, III.B 

12.4.2013 2.miesto - - 

ŠKA 
25.-

27.4.2013 
- účasť - 

3. 

SOČ – odbor 
Hoteliérstvo, 
gastronómia,  

cestovný ruch 

Alexandra Szekelyová, 
VII.O 

12.4.2013 2.miesto - - 

- 25.-

27.4.2013 
- účasť - 

4. 
Biologická olympiáda 
B 

Marek Brutovský, V.O 13.2.2013 3.miesto - - ŠKA 

5. 
Biologická olympiáda 

A 

Annamária Gurčíková, 

VIII.O 12.2.2013 
4.miesto - - ŠKA 

Ivana Šomšáková, IV.A 6.miesto - - KÁ 

6. 
Matematická 
olympiáda C 

Patrik Smorada, I.A 

9.3.2013 

účasť - - FAG 

Miroslav Hennel, I.A účasť - - FAG 

Marek Brutovský, V.O účasť - - FAG 

7. 
Matematická 
olympiáda C 

Xinyi Lin, II.A 9.3.2013 účasť - - SLO 

8. 
Olympiáda zo SJL – 

kat. A 
Simona Almášiová, VIII.O 8.2.2013 

účasť 

(zrušená -
- - BLH 
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snehová 

kalamita) 

9. 
Olympiáda zo SJL – 

kat. B 
Dominika Dubecká, I.A 8.2.2013 

účasť 
(zrušená -

snehová 
kalamita) 

- - BLH 

10. Hviezdoslavov Kubín 
Alexandra Szekelyová, 
VII.O 

25.4.2013 

účasť 

(zrušená –
pre celoslov. 
SOČ) 

- - IMR 

11. 
SOČ - odbor 
informatika  

Slavomír Slovenkai, VII.O 12.4.2013 účasť - - ĎUR 

12. 
SOČ - odbor ŽP, 
geológia a geografia 

Anton Cicoň, VII.O 12.4.2013 účasť - - ŠKA 

13. Dejepisná olympiáda Ondrej Sedmák, III.B 5.2.2013 

účasť 

(zrušená -
snehová 
kalamita) 

- - BUR 

14. Malý futbal 
Družstvo chlapcov - 
mladší žiaci 

15.5.2013 
účasť 
(2.miesto v 
skupine) 

- - TOM 

Iné súťaže 

P.
č. 

názov súťaže 
(organizátor) 

pri individuálnych 

súťažiach meno žiaka a 
trieda 

súťaž 

konaná 
dňa 

krajská 
úroveň 

celoslov. úroveň 
medzin. 
úroveň 

učiteľ 

1. 
IHRA – programovanie 
počítačových hier (PF 
UPJŠ Košice) 

Slavomír Slovenkai, VII.O 25.4.2013 - 3.miesto - ĎUR 

2. 
Jazykový kvet – 
recitačná súťaž v CJ 
(IALF) 

Denis Lorinc, V.O 05/2013 - 6.miesto - VAK 

3. 

Scientia Pro Futuro 

2012 (Mladí vedci 

Slovenska, o.z.) 

Ivana Šomšáková, IV.A 

5.-

7.11.2013 

- účasť - 

ŠKA 

Tomáš Marcinko + 

Annamária Gurčíková, 

VIII.O 

- účasť - 

Lucia Sviečková, II.A + 

Marek Brutovský, V.O 
- 

Čestné uznanie 

firmy RICOH za 

inovačné 

technológie a 

perspektívny 

vývoj v 

budúcnosti 

- 

4. 

EUROSCOLA 
(Informačná kancelária 
Európskeho 

parlamentu) 

Tomáš Marcinko, Lucia 
Palenčárová, Barbora 

Krajníková – VIII.O 

17.12.2012 
(vyhodnote

nie) 

- 

Umiestnenie 
medzi 8 

víťaznými 
projektmi 

- - 

30.1.-
2.2.2013 

- - 

Účasť na 

simulovano
m zasadnutí 
EP v 

Štrasburgu 

BUR, 
VAR 

5. 
Modrá škola (Mladí 
vedci Slovenska, o.z.) – 

korešpondečná súťaž 

Miriam Lešková, VI.O 
15.5.2013 
(vyhodnote-

nie) 

- 

Umiestnenie 
medzi 
absolútnymi 

víťazmi 

- ŠKA 

6. 
Čo vieš o hviezdach? 
(Hvezdáreň 

Michalovce) 

M. Hennel, I.A,  
D. Kuchta, III.A, 

O. Sedmák III.B 

22.4.2013 účasť - - BUR 

7. 

Lomihlav – súťaž 
družstiev ml. žiakov 

(Združenie Strom, PF 
UPJŠ Košice) 

Dušana Luščáková, Jana 
Hennelová, Adam 

Horňák, Ladislav Imrich – 
II.O 

30.11.2012 

25. 
miesto 

(zo 63 
družstie
v) 

- - FAG 

8. 
Košický MATBOJ – 
súťaž družstiev st. 
žiakov (Združenie 

V. Repelová, X. Lin,             
M. Krajňák, V. Jančíková 
– II.A 

19.10.2012 účasť - - SLO 
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Strom, PF UPJŠ 

Košice) 

S. Slovenkai, M. 

Pačanová, A. 
Szekelyová, A. 
Meszárošová – VII.O 

19.10.2012 účasť - - SLO 

9. 
Ekologická stopa - 

ekostopa 

Študenti Gymnázia 

Gelnica 
01-06/2013 - 

Certifikát 
s najnižšou 
ekostopou v SR 

spomedzi 
gymnázií 

- ŠKA 

 

IX.2 Súťaže na okresnej a regionálnej úrovni 

 

súťaže 

P. 
č. 

názov súťaže 
(organizátor) 

pri individuálnych 
súťažiach meno žiaka 
a trieda 

súťaž 
konaná dňa 

okresná/ 
obvodná 
úroveň 

regionálna 
úroveň 

učiteľ 

1. 
Pytagoriáda P7 

(MŠVVaŠ SR) 
Jana Hennelová, II. O 20.3.2013 1. miesto - FAG 

2. 
Biologická olympiáda kat. E 

(MŠVVaŠ SR) 
Dušana Luščáková, II.O 16.4.2013 1.miesto - ŠKA 

3. 
SOČ  
(účastníci len RK) 

Jana Trojanová, VII.O 

26.3.2013 

- Účasť ŠKA 

Simona Karičková, III.A - Účasť ŠKA 

Alexandra Sopková, III.A - Postup do KK ŽAK 

4. 
Olympiáda z ANJ  

(MŠVVaŠ SR) 

Denis Lorinc, V.O 

13.12.2013 

3.miesto - 

VAK Barbora Krajníková, VIII.O 2.miesto - 

Daniel Kuchta, III.A účasť - 

5. 
Mladý Európan (Zastúpenie 
Európskej komisie) 

Družstvo: L. Tokarčíková, 
Z. Bátorová, O. Sedmák – 
III.B 

22.4.2013 - účasť ŽAK 

6.  
Olympiáda ľudských práv 
(MŠVVaŠ SR) 

Denis Gurčík, Adam 
Horňák, II. O 

5.2.2013 účasť - ŽAK 

7.  
Cezpoľný beh 
(MŠVVaŠ SR) 

Družstvo dievčat - GYM 
09/2013 

2.miesto - 
ARE 

Andrea Drajnová, IV.A 2.miesto - 

8.  
Cezpoľný beh 
(MŠVVaŠ SR) 

Družstvo chlapcov - GYM 
09/2013 

1.miesto - 
ARE 

Martin Gross, IV.B 1.miesto - 

9. 
DŠS KSK – Volejbal 

(KSK Košice) 
Družstvo dievčat 

09/2012-

02/2013 
- 3.miesto VIR 

10. 
DŠS KSK – Futsal 
(KSK Košice) 

Družstvo chlapcov 
09/2012-
03/2013 

- 
Účasť (3. miesto v 
skupine) 

ARE 

11. 
DŠS KSK – Florball 
(KSK Košice) 

Družstvo chlapcov 
09/2012-
03/2013 

1.miesto - ARE 

12. 
Cezpoľný beh 
(MŠVVaŠ SR) 

Družstvo chlapcov - OGY 
09/2013 

1.miesto - 
ARE 

Timotej Kravec, II.O 4.miesto - 

 
Účasť v ďalších súťažiach 
Okrem už uvedených sa naši študenti zúčastnili aj ďalších športových súťaží na okresnej 
úrovni: 

 okresné kolo v stolnom tenise študentov - 2. miesto chlapci a 1. miesto dievčatá; 

 okresné kolo vo volejbale – chlapci 2.miesto a dievčatá 1. miesto; 

 okresné kolo vo futsale - chlapci 1. miesto. 
Ďalej sa naši žiaci prihlásili aj do internetových, testových a korešpondenčných súťaží: 

 i-Bobor, FMFI UK Bratislava + Infovek – informatická testová súťaž (73 žiakov - 
ĎUR/FAG); 

 Matematický Klokan, Talentída n.o. Bratislava – matematická testová súťaž (12 
žiakov - SLO); 

 Pangea – matematická olympiáda, Bystra Education s.r.o. – matematická testová 
súťaž (140 žiakov, AND/FAG/SLO); 

 Elektronické testovanie E-skills (IT-Fitness) IKT gramotnosti žiakov (ĎUR/FAG) 

 Modrá škola, Mladí vedci Slovenska, o.z.) – korešpondečná súťaž (10 žiakov, 
ŠKA); 
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 KORSEM, Ústav anorganickej chémie SAV + PF UK Bratislava – korešpondečný 
seminár z BIO a CHE (10 žiakov, ŠKA); 

 
 

IX.3 Ostatné aktivity na prezentáciu školy 
 

P. 
č. 

Názov aktivity Termín 
konania 

Oblasť zamerania  
(v médiách, účasť na 
konferenciách, výstavách) 

Počet zúčastnených  

1. 
Oslavy 20. výročia partnerstva s 

nemeckou SŠ 
14.9.2012 

Slávnostná akadémia za účasti 
predstaviteľov MŠVVaŠ, 

Veľvystanectva SRN, KSK, Mesta 
Gelnica 

cca 30 žiakov školy  

(cca 110 pozvaných hostí) 

2. Otvorená hodina RUJ 21.9.2013 Reportáž TV Markíza 24 žiakov školy 

3. 
Burza stredných škôl v ZŠ 
Grundschule Gelnica 

30.10.2012 
Prezentácia študijných programov 
a aktivít školy 

1 žiak školy 
(cca 200 žiakov ZŠ) 

4. 

Diskusné fórum „Správna voľba 

povolania – príležitosť k 
úscpechu“ organizované KSK 
v SOŠ Drevárskej, SNV 

11.12.2012 
Prezentácia aktivít školy na 
diskusnom fóre 

cca 30 výchovných 
poradcov ZŠ 

5. Školská kvapka krvi 14.11.2012 
Dobrovoľné darcovstvo - propagácia 
podujatia v mestskom rozhlase, 

pozvánka aj pre verejnosť 

12 úspešných darcov 
z radov študentov 
a učiteľov (6 darcov 

z radov verejnosti) 

6. 
Deň otvorených dverí Gymnázia 

Gelnica 
21.11.2012 

Prezentácia priestorov žiakmi školy, 
demonštrácia vzdelávacej činnosti, 

kvízová súťaž 

25 žiakov školy 

(cca 100 žiakov zo ZŠ)  

7. 
Prezentácia školy pred rodičmi 

žiakov 9. ročníka ZŠ 

12/2012 – 

01/2013 

Prezentácia aktivít školy, 

vzdelávacieho programu na 
rodičovských združeniach 

cca 40 rodičov žiakov zo 
ZŠ (4 základné školy- 

Prakovce, Mníšek, 
Helcmanovce, Gelnica) 

8. Vianočná burza 21.12.2012 

Prezentácia a charitatívny predaj 
vlastných výrobkov – propagácia 
podujatia v mestskom rozhlase, 

pozvánka aj pre verejnosť 

Všetci študenti + 
návštevníci školy z radov 
verejnosti,... 

9. 
Reklama prijímacieho konania v 
inzercii 

01-04/2013 
Reklama v inzertných novinách: 
Noštek 

- 

10. Publikačná činnosť Celý šk. rok 
Články o činnosti školy 
v regionálnom tlačenom mesačníku 
Gelničan 

- 

11. 
Baví nás učiť sa bádaním – 
projekt programu Nadácie 
Orange 

06/2013 Študentská vedecká konferencia 
Cca 60 žiakov školy (cca 
40 žiakov ZŠ) 

 

X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,  
 

Názov projektu Číslo 

projektu 

Celkový finančný 

príspevok 

Príspevok školy 

(ak bol) 

Poznámka 

MVP na stredných 
školách (od 06/2009 

2009 do 10/2013) 

26110130084 Digitálna učebňa (8 
PC+projektor) 

- UIPŠ – RIRŠ Bratislava 

Inovácia a zvýšenie 
úrovne 

informatizácie 
vzdelávacieho 
procesu na ZŠ a SŠ 

SR - Infovek 2 (od 
10/2011) 

- WI-FI prístupový bod, 
smerovač, firewall 

- UIPŠ – RIRŠ Bratislava 

Baví nás učiť sa 

bádaním (01-
06/2013) 

ŠpB 646/2012 1250,- € 70,- € program „Školy pre 

budúcnosť“ Nadácie 
Orange 

Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na ZŠ 
a SŠ s využitím 
elektronického 

testovania (od 
06/2013) 

26110130546 - - začínajúci projekt NÚCEM 

Bratislava 

http://uach.sav.sk/
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XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2012/2013.  

 
V školskom roku 2012/2013 sa v Gymnáziu Gelnica neuskutočnila žiadna tematická ani 

komplexná inšpekcia vykonaná Štátnou školskou inšpekciou. 

 

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

 
Oproti predchádzajúcemu roku v školskom roku 2012/2013 z hľadiska materiálno-

technického vybavenia pribudli v rámci projektov environmentálnej výchovy a praktického 

vyučovania prírodovedných predmetov (ŠKA) učebné pomôcky pre vyučovanie ekológie 

a prírodovedných predmetov  - odborná literatúra, kompaktné laboratórium pretestovanie 

vody Aquamerck, pH meter, tester vodivosti a teploty (v celkovej sume cca 600,- €). Na 

plochu pre inovatívne vyučovanie tiež pribudla sada záhradného nábytku (stoly a stoličky) pre 

účely inovatívneho vyučovania v prírode (v sume cca 400,- €). Takisto v rámci bonusov 

vydavateľstiev pri objednávaní cudzojazyčných učebníc boli škole dodané ďalšie učebné 

pomôcky najmä učebnice pre vyučovanie cudzích jazykov.  

V oblasti vybavenosti IKT zariadeniami škola získala do daru od spoločnosti T-

Systems s.r.o. Košice 5 repasovaných zostáv osobných počítačov spolu s LCD monitormi do 

učebne informatiky (v sume cca 200,- €), pričom príslušenstvo k nim (myši, klávesnice, 

prenosný HDD v sume cca 150,- €) získala sponzorsky od spoločnosti SD Gelnica s.r.o.. 

Zároveň škola dostala do daru od Rodičovského združenia pri Gymnáziu Gelnica interaktívnu 

tabuľu Active Board Touch 78 s príslušenstvom (v sume cca 1030,- €), ku ktorému 

dataprojektor škole sponzorsky zakúpila spoločnosť TYMEX s.r.o. Skalité a biele tabule 

venovalo OZ Elán Vital (v sume cca 820,- €). 

Škola ďalej realizovala stavebné práce v súvislosti s havarijným stavom odpadov zo 

sociálnych zariadení. Kompletne zrekonštruovaná bola hlavná kanalizačná prípojka budovy 

školy v dĺžke cca 20 metrov. Formou darovacej zmluvy získala Školská jedáleň pri 

Gymnáziu Gelnica od Detského domova Žakarovce prebytočný majetok - kuchynské 

zariadenie (v sume cca 11 330,- €) a vybavenie kuchyne (v sume cca 2 260,- €). 

Menšie sponzorské príspevky boli v priebehu využité najmä na nákup kancelárskeho 

spotrebného materiálu - kancelárske a farebné papiere, tonery, fixky, lepiace pásky,.. (v 

celkovej sume cca 500,- €). 

 

XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy, a to /kalendárny rok 2012 
1. Dotácia zo štátneho rozpočtu /normatívne financovanie + odchodné  365 000,- €  

    Čerpanie : Mzdy                           233 500,- 

                      PF                                 84 000,- 

                      Cestovné                        2 000,- 

                      Energie, voda, telefón   20 000,- 

                      Materiál                          4 800,- 

                      Údržba                            6 000,- 

                      Služby                           13 000,- 

                      Odchodné                        1 700,- 

                      Náhrady PN                    1 000,- 
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2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 

od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť            0,- €  

 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení 

podľa financovaných aktivít 

    Príjem za 1-12/2012                                                                                4 457,-€ 

    Čerpanie  2257,- odmeny za krúžky a poistné fondy     

                    2200,- interiérové vybavenie, cestovné, materiálové vybavenie 

  

4. Finančné prostriedky získané 

 - od rodičov – rodičovský príspevok 2012/2013 (17,-€  na žiaka)      3 825,00 € 

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. Presnejšie informácie o využití finančných prostriedkov 

Rodičovskej rady sa nachádza na stránke: http://www.gymgl.sk/info.php?section=rodic  

 

5. Iné príjmy za rok 2012                                               5 500,-€ 

                         z toho       prenájmy                        4 200,- 

                                          vratky  z preplatkov       1 300,-          

Prostriedky boli použité na úhradu energií. 

 

XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
Hlavné aktivity uvádzame za školský rok 2012/2013. Sú uvádzané v poradí: aktivita a jej 

stručný popis,  termín, organizátor, počet zúčastnených žiakov, zhodnotenie prínosu pre 

žiakov, školu alebo región.  

 

XIV.1 Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK  

Aktivity súvisiace s odborným vzdelávaním vo voliteľných predmetoch v III. ročníku, 

exkurzie do výrobných závodov a pracovísk vysokých škôl, spolupráca s vysokými školami: 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet zúč. 

žiakov 
Prínos resp. nezáujem 
žiakov 

Brigáda v okolí školy 7.9.2012 Gymnázium 
Gelnica 

Gymnázium 
Gelnica 

30 Estetizácia prostredia, 
praktické zručnosti  

Deň praktickej fyziky – 

prezentácia pokusov 
študentmi 

7.11.2012 
Gymnázium 

Gelnica 

PK MIF (LCÁ, 

ĎUR) 

20 (+170 

divákov) 

Výchova ku kreativite 

a tvorivosti, motivácia k štúdiu 
prírodovedných predmetov 

Exkurzia do pracovísk VŠ 

– DOD TU Košice 

7.11.2012 Košice Technická 

univerzita (KÁ) 

20 Profesijná orientácia 

Exkurzia do pracovísk VŠ 
– DOD Ústav 

experimentálnej fyziky 
UPJŠ Košice 

8.11.2012 ÚEF SAV 
Košice, 

Centrum 
fyziky 
nízkych 

teplôt 

PK MIF (LCÁ) 20 Motivácia k štúdiu 
prírodovedných predmetov - 

profesijná orientácia, 
praktické vyučovanie 

Projekt AQUA – 

pozorovanie vodných 
bezstavovcov 

11/2012 Gymnázium 

Gelnica 

PF UK Bratislava 

(ŠKA) 

20 Praktické vyučovanie 

Exkurzia do pracovísk VŠ 

– DOD UPJŠ Košice 

16.11.2012 Košice UPJŠ Košice 15 Profesijná orientácia 

Prezentácia do Hutníckej 
fakulty TU Košice – 

konzultácie k SOČ 

5.12.2012 Gymnázium 
Gelnica 

Gymnázium 
Gelnica (HF TU 

Košice) 

30 Profesijná orientácia 

Exkurzia do Hutníckej 
fakulty TU Košice 

21.1.2013 TU Košice ŠKA 20 Bádateľské metódy 
vyučovania 

Vojenská akadémia 
Liptovský Mikuláš –
prezentácia školy 

21. 1. 2013 Gymnázium 
Gelnica 

BLH 8 Profesijná orientácia 

http://www.gymgl.sk/info.php?section=rodic
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Exkurzia – Planetárium 

Košice 
13.3.2013 

CVČ 

DOMINO 
KOŠICE 

PK MIF (ĎUR, 

BUR) 
40 (I.A, V.O) 

Astronomické pozorovania,  

zážitkové vyučovanie 

Preventívne poradenstvo 

– praktická inštruktáž po 
skončení SŠ 

21.3.2012 Gymnázium 

Gelnica 

Výchovná 

poradkyňa (BLH) 
+ pracovníčka 
ÚPSVaR v SNV 

40 Právna gramotnosť, výchova 

pre prax 

Stredoškolská odborná 
činnosť – príprava 
vlastnej odbornej práce 

študentmi 

09/2012 – 
04/2013 

Gymnázium 
Gelnica 

Gymnázium 
Gelnica (KÁ, ŠKÁ, 
ĎUR, ŽAK) + 

krajské a ústredné 
komisie SOČ 

60  
(9 na 
súťažnej 

úrovni) 

Jazykové zručnosti, čitateľská 
gramotnosť, tvorivosť, 
prezentácia – rečnícke 

schopnosti, odborné 
spôsobilosti 

Exkurzia v laboratóriu 
Virtuálnej reality - 
oboznámenie sa s 3D 
technológiami 

12. 3. 2013 
FEI  TUKE 
Košice 

PK MIF (ĎUR) 16 (VII.O) 
Zážitkové vyučovanie, 
motivácia k štúdiu technických 
a prírodovedných predmetov 

Konferencia Metalurgia 
2013 

16.4.2013  TU Košice ŠKA 2 
(Sviečková, 

Gurčíková) 

Rozvoj tvorivého a kritického 
myslenia  

Hands on Particle Physics 
– International 

Masterclasses - workshop 

30.5.2013 Gymnázium 
Gelnica 

PF UPJŠ Košice 
(MIR) 

18 Praktické vyučovanie, 
vedecká práca, IKT 

spôsobilosti 

 

Iné úlohy vyplývajúce z koncepcie, ktoré škola plnila: 

 Gymnázium Gelnica pokračovalo vo vyučovaní inovatívnych voliteľných odborných predmetov 

v 3. ročníku a septíme: 

o Aplikovaná ekonómia - v spolupráci s Junior Achievement, n. o. pokračovala výučba 

ekonómie a študentská firma pôsobila v oblasti prevádzky školského bufetu a výroby 

ozdobných predmetov (FAG), 
o Úvod do sveta práce - v rámci predmetu študenti pripravovali vlastný podnikateľský 

plán, osobné plány rozvoja a pripravovali sa pre potreby trhu práce (BLH), 

o Počítačová grafika - v rámci predmetu sa študenti oboznamovali s rôznymi podobami 2D 
a 3D grafiky a animácie (ĎUR). 

o Praktikum z biológie a ekológie (ŠKA) – v rámci predmetu študenti absolvovali viaceré 

exkurzie, pracovali na vedeckých bádateľských projektoch a spolupracovali pri príprave 
projektu Nadácie Orange, 

o Matematika v príkladoch (SLO) – v rámci predmetu študenti pracovali na praktických 

aplikáciách matematickej teórie, pripravovali sa na prijímacie skúšky na vysoké školy. 

 v II. ročníku osemročného štúdia (príme) boli súčasťou ŠkVP aj profilačné predmety: 

o  Aplikovaná informatika (ĎUR); 
o  Športová futbalová príprava (TOM). 

 

IV.2 Koncepcia rozvoja športu 

 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúč. 
žiakov 

Prínos resp. nezáujem 
žiakov 

DŠS – futsal - 
chlapci 

09/2012 – 
03/2013 

Gelnica, Prakovce, 
Krompachy,  

KSK 12 účasť v reg. kole 

DŠS – florbal - 
chlapci 

09/2012 – 
03/2013 

Gelnica, 
Krompachy, SNV 

KSK 10 1. miesto v obvodnom kole 

DŠS – volejbal -
dievčatá 

09/2012 – 
02/2013 

Gelnica, 
Krompachy, SNV 

KSK 11 3. miesto v reg. kole 

Volejbalový turnaj 

rodičov, učiteľov 
a žiakov 

18.1.2013 Gymnázium -

telocvičňa 

Gymnázium Gelnica 

– Rodičovská rada 

20 Rozvoj komunity – 

občianske kompetencie, 
rozvoj pohybových 
zručností 

Lyžiarsky kurz 
 pre 1. ročník 

02/2013 Lyžiarske stredisko 
Nálepkovo 

PK TŠV (ARE, VIR) 22 Zdokonalenie pohybovej 
činnosti 

Plavecký výcvik 

pre 3. ročník 

09/2013 SOŠ SEZ 

Krompachy 

PK TŠV (ARE, VIR) 25 Zdokonalenie plaveckej 

výkonnosti 

VI. ročník turnaja 
v nočnom futbale 

30.4.2013 Gymnázium – 
telocvičňa, ihriská 

PK TŠV (ARE, VIR) 30 Kompetencie k rozvoju 
tvorivosti, výchova 

k zdravému životného štýlu 

Deň gymnázia – 

športovo-

27.6.2013 Gymnázium – 

telocvičňa, ihriská 

ŽŠR (BLH) +  

PK TŠV (VIR, ARE) 

Všetci 

študenti 

Rozvoj tvorivosti, výchova 

k zdravému životnému štýlu 



 - 25 - 

relaxačný deň 

Účelové cvičenia 
a KOŽaZ 

09/2012, 
06/2013, 
05/2013 

Okolie mesta 
Gelnica 

Gymnázium Gelnica 
+ PK TŠV (ARE, 
VIR) 

Všetci 
študenti 

Civilná ochrana, ochrana 
života a zdravia, požiarna 
ochrana 

 
Iné úlohy vyplývajúce z koncepcie, ktoré škola plnila: 

 na škole ďalej pôsobia 3 športové záujmové združenia občanov mesta Gelnica, ktoré využívajú 

telocvičňu školy (zumba, relaxačné cvičenia, floorbal) a ďalšie neformálne športové zoskupenia 

využívajú školské ihrisko a posilňovňu; 

 športové krúžky sú podrobnejšie rozpracované  v časti XIV.4. 

 

IV.3 Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúč. 
žiakov 

Prínos resp. nezáujem 
žiakov 

Deň obetí holokaustu – 

beseda a relácia v šk. 

rozhlase 

10.9.2012 Gymnázium 

Gelnica 

PK HP (BUR, 

ŽAK) 

40 Výchova proti rasizmu a 

xenofóbii 

Výmenný pobyt -návšteva 

nemeckých študentov z 

Offenburgu 

12.09.-

18.09.2012 

Gymnázium 

Gelnica 

PK CJ (HEL) 20 Jazykové zručnosti, 

medzikultúrna výmena 

Oslavy 20. Výročia 

výmenných pobytov s nem. 

SŠ – slávnostná akadémia 

14.9.2012 Spoločenská 

sála mesta 

Gelnica 

PK SJL, PK CJ 

(HEL, IMR, BLH) 

30 Kreativita, tvorivosť, 

jazykové zručnosti, 

rečnícke schopnosti, 

recitačné a muzikálne 

zručnosti 

Otvorená hodina RUJ –TV 

Markíza 

21.9.2012 Gymnázium 

Gelnica 

TV Markíza 24 Reprezentácia školy, 

propagácia ŠkVP 

Zážitková beseda – sociálne 

vzťahy v triede 

2.10.2012 Gymnázium 

Gelnica 

CPPPaP v SNV 

(BLH) 

19 Prosociálne správanie, 

výchova k hodnotám 

Medzinárodný deň 
školských knižníc - 
worskhop 

25. 10. 
2012 

Školská 
knižnica 

PK SJL (BLH) 18 (II.O) Výchova ku kreativite a 
tvorivosti 

Jesenné variácie – 
medzitriedna súťaž vo 
výzdobe 

10/2012 Gymnázium 
Gelnica 

VAK Všetci 
študenti 

Výchova ku kreativite a 
tvorivosti, estetická 
výchova 

Divadelné predstavenie 

v DJZ v Prešove QUO Vadis 

8.10.2012 DJZ Prešov Výchovná 

poradkyňa (BLH) 

200 Výchova k umeniu 

Literárna exkurzia Kežmarok 12. 10. 

2012 

Kežmarok PK SJL (IMR, 

BLH) 

40 (I.A, 

V.O) 

Praktické vyučovanie, 

pestovanie národného 

povedomia 

Zdravá veľká prestávka 

Svetový deň zdravia 

16.10.2012 Gymnázium - 

jedáleň 

PK BCHG  

(KÁ, ZOR, ŠKA) 

Všetci 

študenti 

Zdravý životný štýl 

Veda a umenie v Paríži – 
populárnovedecká exkurzia 

24.-
28.10.2012 

Mníchov, 
Paríž 

AMAVET (MIR) 15 Zážitkové vyučovanie, 
medzikultúrna výmena 

Imatrikulácie žiakov I. 
ročníka 

26.10.2012 Telocvičňa, 
mesto Gelnica 

Gymnázium 
Gelnica, IV. roč. 
a VIII.O 

Všetci 
študenti 

Výchova k aktívnemu 
občianstvu (organizuje 
ŽŠR) 

EUROSCOLA – beseda o 

EÚ 

14.11.2012 Gymnázium 

Gelnica 

PK HP (BUR), PK 

CJ (VAR) 

80 (3 

aktívne) 

Mediálna výchova, 

jazykové zručnosti 

Casino Las Vegas – 
tématický večierok 

16.11.2012 Gymnázium - 
telocvičňa 

VII.O (IMR) 
 

120 Výchova k aktívnemu 
občianstvu 

Zážitková beseda – Láska, 
priateľstvo a partnerstvo 

28.11.2012 Gymnázium - 
telocvičňa 

CPPPaP v SNV 
(BLH) 

20 Prosociálne správanie, 
výchova k hodnotám 

Festival „Jeden svet“ – 
projekcia filmu + beseda 
o Južnom Sudáne 

5.12.2012 Gymnázium 
Gelnica 

OZ Človek v 
ohrození – 
dobrovoľníci 

(VAK) 

50 Medzikultúrna výmena, 
dobrovoľnícka činnosť 

Mikulášske prekvapenie – 
kultúrne pásmo 

6.12.2013 Gymnázium 
Gelnica 

Gymnázium 
Gelnica 

Všetci 
študenti 

Výchova k umeniu 

Divadelné predstavenie 

v anglickom jazyku 

Gulliverove cesty 

10.12.2012 Historická 

sála divadla 

Košice 

PK CJ (MOL) 18 Výchova k umeniu, 

jazykové zručnosti 

Beseda o štúdiu v zahraničí 20.12.2012 Gymnázium 

Gelnica 

B. Krajníková 40 (II.A, 

VI.O) 
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Vianočná koleda a Vianočná 

burza s výťažkom pre ŽŠR 

21.12.2012 Telocvičňa 

školy 

Všetci 

pedagógovia 

Všetci žiaci Kreativita, tvorivosť, 

jazykové zručnosti, 
rečnícke schopnosti, 

kompetencie 

k iniciatívnosti a 
podnikavosti 

Stužkové slávnosti (3x) 11-

12/2012 

Mníšek nad 

Hnilcom, 
Krompachy 

Gymnázium 

Gelnica 

60 Výchova k aktívnemu 

občianstvu, výchova k 
umeniu 

Popularizačná prednáška na 
PF UPJŠ Košice 

14.12. 
2012 

PF UPJŠ 
Košice 

PK BCHG (ŠKA) 40 

Zážitkové vyučovanie, 

profesijná orientácia, 
popularizácia vedy 

Školský študentský ples 26.1. 2013 Telocvičňa Gymnázium 
Gelnica 

120 Výchova k aktívnemu 
občianstvu, výchova k 
umeniu 

EUROSCOLA – návšteva 
parlamentu v Štrasburgu 

30.1.-
2.2.2013 

Štrasburg VAR, BUR 22 Jazykové zručnosti, 
medzikultúrna výmena 

Valentín a Valentínska pošta 14.02.2013 Gymnázium 

Gelnica 

ŽŠR 12 Etická výchova, 

emocionálna zrelosť 

Deň Zeme, medz. deň lesov 
– zelený deň (súťaž 
o najzelenšiu triedu) 

21.3.2013 Gymnázium 
Gelnica 

PK BCHG Všetci žiaci Environmentálna výchova 

Deň vody – modrý deň 
(súťaž o najmodrejšiu triedu 
+ kvíz) 

22.3.2013 Gymnázium 
Gelnica 

PK BCHG Všetci žiaci Environmentálna výchova 

Obchodovanie s ľuďmi – 
dokument a beseda 

17.4.2013 Gymnázium 
Gelnica 

CPPPaP v SNV 
(BLH) 

40 Výchova k hodnotám, 
preventívny program 

Active English Week I. 29.4.-

3.5.2013 

Gymnázium 

Gelnica 

PK CJ (VAR) 15 Jazykové zručnosti, 

výchova k umeniu, 
tvorivosť 

Active English Week II. 13.5.-
17.5.2013 

Gymnázium 
Gelnica 

PK CJ (VAR) 15 Jazykové zručnosti, 
výchova k umeniu, 
tvorivosť 

Rozlúčka s maturantmi – 
kultúrne pásmo 

10.5. 2013 Gymnázium 
Gelnica 

III.A, III.B Všetci 
študenti 

Estetická výchova 

Návšteva nem. delegácie 

z Karpatonemeckého spolku 
– kultúrne pásmo v nem. 
jazyku 

10.5. 2013 Gymnázium 

Gelnica 

PK CJ (HEL) 20 Jazykové zručnosti, 

výchova k umeniu 

Divadelné predstavenie ŠD 

Košice „Mastný hrniec“ 

14. 5. 2013 ŠD Košice IMR, BLH 43 (II.A, 

VI.O) 

Výchova k umeniu 

Divadelné predstavenie 
v anglickom jazyku Peter 

Black 

15.5.2013 ZUŠ Gelnica Divad. Centrum 
Martin + PK CJ 

(ZÁH) 

140 Jazykové zručnosti 

Juhovýchodná Ázia - 
beseda a absolventom 

15.5.2013 Gymnázium 
Gelnica 

PK CJ (VAR) 20 Medzikultúrna výmena 

Poľovnícke trofeje - výstava 05/2013 Banícke 
múzeum 
Gelnica 

ZOR 20 (V.O) Environmentálna výchova 

Výmenný pobyt - zájazd do 

Offenburgu 

05.06.-

15.06.2013 

Offenburg, 

Nemecko 

PK CJ (HEL) 5 Jazykové zručnosti, 

medzikultúrna výmena 

Čitateľský maratón 4. 6. 2013 Školská 

knižnica 

PK SJL (BLH) 18 (II.O) Čitateľská gramotnosť, 

jazykové zručnosti 

20 rokov Slovenska 

v CERNe - beseda s RNDr. 

L.Šándorom, CSc 

19.6.2013 Gymnázium 

Gelnica 

PK MIF + CVČ 

RCM Košice + PF 

UPJŠ Košice 

(AND) 

32 Motivácia pre štúdium 

prírodovedných disciplín, 

osobnostný rozvoj 

20 rokov Slovenska 

v CERNe – panelová 

výstava 

12.-

20.6.2013 

CVČ Gelnica CVČ RCM Košice 

+ PF UPJŠ Košice 

(AND, MIR) 

60 Motivácia pre štúdium 

prírodovedných disciplín, 

osobnostný rozvoj 

Baví nás učiť sa bádaním, 

projekt Nadácie Orange 

01-

06/2013  

Gymnázium 

Gelnica 
PK BCHG(ŠKA) 80 

Environmentálna výchova, 
zážitkové vyučovanie, 

tvorivosť a samostatnosť 

 
Iné úlohy vyplývajúce z koncepcie, ktoré škola plnila: 

 prezentačné a propagačné aktivity Gymnázia sú rozpracované v časti IX.3, 

 projektové aktivity sú rozpracované  v časti X., 

 Vizualizácie a prezentácie, informačné panely: Svetový deň bez fajčenia – plagát (ŠKA), Európsky deň 
jazykov – informačný panel (VAR),  Projekt Der blaue Treffpunkt,  English Speakers Corner – využitie 
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prezentačných panelov pri praktickej výučbe cudzích jazykov (VAR), Aktualizovaná nástenka PK HP - 

Práva detí, Európsky týždeň boja proti rasizmu, Medz.deň ľudských práv, ... (ŽAK, BUR), 

 Environmentálne aktivity: Súťaž o najfarebnejšiu triedu, fotografická súťaž Jeseň očami fotoaparátu,  

projekt Ekostopa, kvíz pri príležitosti Svetového dňa lesov, Veľká vedomostná súťaž o vode – Modrá škola 

(ŠKA), Zbieram baterky (ĎUR) . 

 Humanitárne aktivity: humanitárne zbierky Belasý Motýľ, Úsmev ako dar,  Deň narcisov (KÁ), Školská 

kvapka krvi (BLH) . 

 
IV.4 Vzdelávacie a kultúrne poukazy  

 

- Vzdelávacie poukazy 

  
Organizácia vydávajúca 
vzdelávacie poukazy 

Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených  
krúžkov 

Gymnázium, SNP 1, Gelnica 226 164 12 

Pozn: Medzi pozitíva krúžkovej činnosti patrí to, že napriek zníženiu počtu žiakov školy, bolo prijatých viac 

vzdelávacích poukazov a bolo zriadených viac krúžkov ako v školskom roku 2012/2013. 

Výnimočne vyhodnotené interné krúžky vedené cez vzdelávacie poukazy 

o  medzi najúspešnejšie krúžky z pohľadu reprezentácie školy patrilkrúžok BIO-

CHEM-KO (ŠKA), lebo v ňom zapojení žiaci sa zúčastnili rôznych projektov 

(Modrá škola, Ekologická stopa) a úspešne reprezentovali školu vo viacerých 

súťažiach (BO, CHO, KORSEM, SOČ), ktoré sú podrobnejšie popísané 

v kapitole IX., 

o z hľadiska prepojenia teoretického vzdelávania a praktickej zážitkovej formy 

učenia medzi najprínosnejšie patril pre žiakov krúžok Angličtina pre všetkých 

(MOL), na ktorom sa žiaci nielen precvičili v konverzácii, ale absolvovali aj 

divadelné predstavenie v anglickom jazyku, 

o najväčší prínos pre žiakov z hľadiska profesijnej orientácie mali krúžky Vyššia 

matematika (SLO) a Spolu to zvládneme (BLH) pre študentov IV. ročníkov 

a VIII.O na precvičenie učiva a prípravu na maturitné skúšky z matematiky a 

SJL; 

o najobľúbenejšie z pohľadu študentov boli krúžky vedené triednymi učiteľmi, 

ktoré umožnili aj študentom zo sociálne slabšieho prostredia zúčastniť sa 

kultúrnych filmových a divadelných predstavení v Košiciach, 

o názor žiakov na krúžky sa v školskom roku 2012/2013 formou ankety 

nezisťoval, ich záujem o jednotlivé krúžky sa však potvrdil tým, že sa na 

jednotlivé krúžky prihlásili (3 krúžky neboli otvorené pre malý záujem 

žiakov). 
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– Externé krúžky cez vzdelávacie poukazy v spolupráci s RCM-CVČ Košice 

P. 
č. 

Názov krúžku Vedúci krúžku 
Počet 
prihlás. 
žiakov  

Vyhodnotenie krúžku 

1. Pohybové hry Mgr. František Arendáš 10 Účasť na regionálnom kole 
DŠS – florbal, futbal  

2. Volejbalový krúžok Mgr. Ľ. Virčík 12 Účasť na regionálnom kole 
DŠS – volejbal 

 SPOLU  22  

 

– kultúrne poukazy  

o celkovo bolo vydaných 226*6 poukazov; 

 využitie kultúrnych poukazov na spoločnej školskej akcii - divadelné 

predstavenie v DJZ v Prešove „QUO Vadis“ dňa 8.10.2012. 

 

– informácie o Žiackej školskej rade 

o ŽŠR pôsobila pod vedením koordinátorky Mgr. K. Blahovskej, činnosť 

prebiehala podľa pripraveného programu na školský rok 2012/2013 a podľa 

Štatútu ŽŠR. Jednotlivé triedy zodpovedali za konkrétne aktivity. 

o ŽŠR mala 11 členov - delegovaných zástupcov jednotlivých tried.  

o Stretnutia členov s koordinátorom  sa konali pravidelne raz do mesiaca, 

prípadne sa uskutočnili tiež neformálne stretnutia pred konkrétnymi aktivitami. 

Z každého stretnutia boli spísané prezenčná listina a zápisnica.  

o Aktuálne informácie, týkajúce sa činnosti ŽŠR, boli zverejňované na 

samostatnej tabuli.  

o Predsedníčka ŽŠR ako zvolený zástupca  žiakov  sa zúčastňovala Rady školy.  

P. 
č. 

Názov krúžku, resp. oblasť  Lektor Počet 
prihlás. 
žiakov 

Vyhodnotenie úspešnosti 
krúžku  

1. BIO-CHEM-KO RNDr. Lenka Škarbeková 15 Úspešná účasť v rôznych 
prírodovedných súťažiach 
a projektoch 

2. Túlavé topánky Ing. Ľudmila Ďuratná 13 Turistické vychádzky po 
okolí 

3. Spolu to zvládneme Mgr. Kamila Blahovská 15 Úspešná maturita zo SJL, 
príprava na VŠ 

4. Spoločensko-vedný Mgr. Radúz Burčák 16 Zorientovanie študentov 
v spleti spoločenských vied 

5. Vyššia matematika RNDr. Anna Slovenkaiová 6 Úspešná maturita z MAT, 
účasť na matematických 
súťažiach, príprava na VŠ 

6. Fitness RNDr. Dušan Andraško 5 Budovanie zdravého 
životného štýlu 

7. Všetci spolu Tatiana Žakarovská 14 Absolvovanie rôznych 
triednych aktivít 

8. Svište sa vracajú Mgr. Emília Zoričáková, Mgr. 
Libuša Farkasová Beneová 

19 Absolvovanie rôznych 
triednych aktivít 

9. V pohybe s očami na stopkách 
a spolu 

RNDr. Lenka Škarbeková 17 Absolvovanie rôznych 
triednych aktivít 

10. 2gether Mgr. Mária Kötelešová 17 Absolvovanie rôznych 
triednych aktivít 

11. 2gether Mgr. Lenka Vargová 13 Absolvovanie rôznych 
triednych aktivít 

12. Angličtina pre všetkých PaedDr. Daniela Molnárová 14 Zlepšenie konverzácie 
v ANJ, návšteva divad. 
predstavenia 

 SPOLU  164  
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o Koordinátorka ŽŠR počas celého roka vykonávala kontrolu čistoty tried.  

o  Dvaja členovia ŽŠR sa zúčastnili školenia členov žiackych rád 

organizovanom CVČ-RCM v Košiciach. 

o Okruh problémov riešených ŽŠR: organizácia kultúrno-spoločenských 

podujatí žiakmi (Imatrikulácie, Rozlúčka s maturantmi, Školský ples, 

Tématický večierok,...), spolupráca na školských aktivitách (DOD školy, 

Oslavy 20. výročia partnerstva, Veľká zdravá prestávka), návrhy 

a pripomienky ku Školskému poriadku a k aktivitám školy,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

školy za školský rok 2012/2013 bola prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rady školy dňa 

16. októbra 2013 a predložená Rade školy na vyjadrenie 15. októbra 2013.  

 

 
V Gelnici, 30. októbra 2013              

 

 

 

 

 RNDr. Dušan Andraško 

 Riaditeľ školy 

 

 


