
 

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 2013/2014   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Október 2014 



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 2013/2014  

XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  

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

PRÍLOHA 1: Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK 

PRÍLOHA 2: Použité skratky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014 

(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 školskom roku 2013/2014 nezúčastnila na certifikácii, má však ambíciu 

získať 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 z 3 cudzích jazykov 

(ANJ, NEJ, RUJ) 

 Lepšia dostupnosť školy pri dennom 

dochádzaní študentov/učiteľov z regiónu, 

nižšie cestovné náklady 

 Atraktívne voliteľné predmety v III. 

ročníku štúdia 

 Vysoký počet výchovno-vzdelávacích 

a mimoškolských aktivít rôznych 

zameraní - aktívna Žiacka školská rada 

 Tradícia rozšíreného vyučovania 

informatiky, bádateľskej výskumnej 

činnosti študentov, aktivít v oblasti 

environmentálnej výchovy 

 Spolupráca s VŠ v Košiciach oblasti 

výučby prírodovedných predmetov 

Slabé stránky: 

 Nevyhovujúca fasáda budovy, netesniace 

staré okná 

 Chýbajúci lektor cudzieho jazyka 

 Vyššie cestovné náklady pri realizácii 

výchovno-vzdelávacích exkurzií do 

väčších miest 

 Vybavenosť niektorých kabinetov staršími 

učebnými pomôckami  

 Sociálne slabší región – menej 

sponzorov, ... 

 Menšia možnosť voľby maturitných 

voliteľných predmetov v poslednom 

ročníku štúdia (menej študentov = menej 

otvorených skupín) 

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


 Výborná spolupráca s Rodičovskou radou 

 Individuálny prístup k študentom, škola 

priateľská k žiakom 

 

Príležitosti: 

 Udržať tradíciu osemročného štúdia aj 

v ďalších rokoch 

 Úspešne dokončiť implementáciu 

projektu z ESF a zapojiť sa do menších 

projektov, grantov 

 Získať iného partnera na realizáciu 

bilaterálneho projektu v ANJ 

 Zapojiť sociálnych partnerov z regiónu 

do spolupráce  

 Zapojiť študentov a rodičov do väčšej 

participácie na vývoji a smerovaní školy 

 Ponúknuť  študentom možnosť 

certifikácie pri výučbe cudzích jazykov a 

informatiky 

Ohrozenia: 

 Klesajúci počet študentov 9. ročníka 

v regióne – zlý demografický vývoj 

 Zhoršujúca sa sociálna a vedomostná 

skladba žiakov 

 Odchod žiakov do konkurenčných škôl    

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) pri nedostatočnej 

výške prevádzkového normatívu 

 

 

 

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

potrebami  

 
 Počet žiakov školy spolu 185 
 Z toho dievčat 101 

 Počet tried spolu 9 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 185 

 Z toho dievčat 101 

 Počet tried denného štúdia 9 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried nadstavbového štúdia - 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried pomaturitného štúdia - 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried v externej forme štúdia - 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried večernej formy štúdia - 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia - 

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania - 

 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 

0/0 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 4/3 

f)* Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 1  

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

h)* Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 5 

i)* Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 4 

j)* Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

0 

k)* Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 1 

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

245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 

predmetov  

Bol zrušený predpisom 324/2012 

Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013 

m) Iný dôvod zmeny - 
* údaje v týchto riadkoch sú za obdobie od 1. 9. 2013 do 31.8.2014, v ostatných riadkoch sú údaje ku 15.9.2013 

 

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

Gymnázium v Gelnici  prijímalo v prijímacom konaní na školský rok 2014/2015 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 boli prijatí 2 žiaci, z toho sa 1 bol 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 32 žiakov, z ktorých sa reálne prišlo zapísať 22. 

  

Gymnázium v Gelnici  podľa platnej legislatívy vypísalo v prijímacom konaní na školský rok 

2014/2015 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 zložili prijímacie skúšky, boli 

umiestnení do zoznamu uchádzačov podľa súčtu bodov za obe časti prijímacích skúšok. V 1. kole sa 

prihlásilo 19 žiakov a v 2. kole 3 žiaci, pričom všetci úspešne zložili prijímacie skúšky.  

 

Na rozdiel od predchádzajúceho školského roka, takmer všetci študenti (s výnimkou 1 žiačky) sa 

zúčastnili prijímacích skúšok. Je pravdepodobné, že školy prestali vydávať predčasné rozhodnutia 

o prijatí ešte pred 2. termínom prijímacích skúšok. V budúcnosti by sme privítali, keby boli prijímacie 

skúšky zadávané centrálne, prípadne boli spojené s Testovaním 9. 

 

 

 

 



 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15. 9. 

2014 
Kód Odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

7902J Gymnázium 

–štvorročné 
31 34 32 1 1 23 24 

7902J Gymnázium 

– osemročné 
25 19 19 3 3 22 22 

 

Návrhy: Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu (podrobne v Marketingový plán školy 2014/2015): 

 pripraviť a organizačne zabezpečiť burzu stredných škôl Správna voľba povolania – príležitosť 

k úspechu, ktorá sa 28.10.2014 uskutoční v priestoroch školy, 

 zorganizovať DOD vo februári 2014, 

 pokračovať v propagácii školy v regionálnych inzertných/reklamných novinách, 

 spropagovať realizovaný projekt Kľúč k inovatívnemu vzdelávaniu, pozvať zástupcov ZŠ na 

propagačné aktivity k projektu, umožniť im využiť 3D laboratórium, 

 včas a podrobne zverejniť informácie o prijímacom konaní (webstránka školy, prípadne 

regionálna tlač), 

 zaslať na základné školy propagačné materiály k škole a k prijímaciemu konaniu, 

 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  

 
 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Priemerný prospech za školu: 

 

1,66 1,60 1,81 

Priemerný počet vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

111,20 113,89 102,63 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

0,08 0,15 0,13 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

111,12 113,73 102,50 

 



1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2011/2012 2012/2013 2013/2014

Priemerný prospech za školu

95

100

105

110

115

2011/2012 2012/2013 2013/2014

Priemerný počet vymeškaných hodín

Priemerný počet ospravedlnených 

hodín 

113,73

111,12102,5

Priemerný počet neospravedlnených hodín 

0,13

0,08

0,15

2011/2012

2012/2013

2013/2014

 
Plnenie: Priemerný prospech študentov výrazne stúpol oproti minulým školským rokom. Jedným 

z dôvodov môže byť prenesenie pravidiel pre hodnotenie jednotlivých predmetov zo ŠkVP do praxe, 

najmä pravidla vykonávania náhradnej formy hodnotenia aj mimo vyučovacích hodín (napr. pri 

vymeškaní tematickej previerky). Naopak priemerný počet vymeškaných hodín mierne klesol, pričom 

cieľom je dosiahnuť priemer na úrovni cca 80-90 hod. na žiaka. 

Prekážky: Pri znižovaní priemerného prospechu je to predovšetkým zhoršujúca sa sociálna aj 

vzdelanostná skladba žiakov, ktorí prichádzajú študovať na našu školu. Pri znižovaní priemerného počtu 

vymeškaných hodín je to predovšetkým veľký počet študentov so zdravotnými problémami a prílišné 

využívanie rôznych ospravedlňovaní od rodičov. 

Návrhy: Pri klasifikácii žiakov používať aj alternatívne formy hodnotenia, ak je to v danom predmete 

možné v rámci využívania inovatívnych metód vyučovania. Pri ospravedlňovaní žiakov uplatňovať nové 

pravidlo zavedené do Školského poriadku Gymnázia Gelnica o možnosti ospravedlniť žiaka z dôvodu 

mimoriadnych udalostí v rodine max. 1-krát za polrok. 

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2013/2014 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 

 
Prospech 

Vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
Roč-

ník 

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 

ži
ak

a 

1. 28 6 21,43 12 42,86 10 35,71 0 0,00 2078 74,21 0 0,00 

2. 27 5 18,52 7 25,93 10 37,03 5 18,52 3621 139,27 19 0,73 

3. 27 7 25,93 11 40,74 8 29,63 1 3,70 4129 158,81 3 0,12 

4. 40 15 37,50 6 15,00 19 47,50 0 0,00 3538 88,45 2 0,05 



Σ 122 33 27,05 36 29,51 47 38,52 6 4,92 13366 109,56 24 0,20 

 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2013/2014 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia 

 

 
Prospech 

Vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
Roč-

ník 

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 

ži
ak

a 

1. 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2. 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

3. 18 8 44,44 6 33,33 4 22,22 0 0,00 1374 76,33 0 0,00 

4. 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

5. 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

6. 19 6 31,57 8 42,11 4 21,05 1 5,26 1582 83,26 0 0,00 

7. 16 7 43,75 3 18,75 6 37,50 0 0,00 1436 89,75 0 0,00 

8. 15 6 40,00 0 0,00 9 60,00 0 0,00 1205 80,33 0 0,00 

Σ 68 27 39,71 17 25,00 23 33,82 1 1,47 5597 82,31 0 0,00 

 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2013/2014 

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

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

 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2013/2014 

v iných formách štúdia  

 

Gymnázium Gelnica v školskom roku nemalo žiakov v iných formách štúdia. 

 

5. Výsledky záverečných skúšok  v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2013/2014 : 

 

Gymnázium Gelnica v zmysle školského zákona nekoná záverečné skúšky. 

 

6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2013/2014 

 

6.1 Celkové hodnotenie 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902573 Gymnázium – cudzie 

jazyky (osemročné) 
15 0 0 0 0 0 

7902500 Gymnázium 

(štvorročné) 
39 0 1 0 0 0 

Spolu  54 0 1 0 0 0 
Gymnázium Gelnica v zmysle školského zákona nekonalo MS v mimoriadnom termíne v septembri 2013 

ani vo februári 2014. 



 

6.2 Externá časť MS 

Predmet Počet žiakov Percentil 

Anglický jazyk B2 40 3,10 % 

Nemecký jazyk B2 15 13,70 % 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

55 65,90 % 

Matematika 19 36,70 % 

 

6.3 Interná časť MS 

- písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Anglický jazyk B2 40 62,50 % 

Nemecký jazyk B2 15 53,67 % 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

55 66,77 % 

 

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 
23 22 10 0 0 1,76 

Anglický jazyk B2 9 19 10 1 0 2,08 

Anglický jazyk B1 2 0 0 0 0 1,00 

Nemecký jazyk B2 6 3 6 0 0 2,00 

Matematika 4 5 5 3 0 2,41 

Geografia 3 2 7 1 0 2,46 

Chémia 5 4 0 1 0 1,70 

Biológia 10 7 3 2 0 1,86 

Občianska náuka 13 6 0 0 0 1,32 

Fyzika 6 6 2 1 0 1,87 

Informatika 1 0 0 0 0 1,00 

Náuka o 

spoločnosti 

4 5 1 0 0 1,70 

 

7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2013/2014 

 

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 2013/2014 (k 15.9.2013) 

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

odbory - 

denné 

štúdium 

Číslo 

schvaľovac

ej doložky 

MŠ SR  

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 



resp. ŠVP  

7902J  – 

gymnázium 

(štvorročné 

štúdium) 

ŠVP 1 24 1 27 - - - - - - - - - - - - 2 51 

79025  – 

gymnázium 

(štvorročné 

štúdium) 

ŠVP - - - - 1 26 2 40 - - - - - - - - 3 66 

79025  – 

gymnázium 

(osemročné 

štúdium) 

ŠVP - - - - 1 18 - - - - 1 19 - - - - 2 37 

7902573 – 

gymnázium - 

cudzie 

jazyky 

(osemročné 

štúdium) 

č. 

3625/1994

-212 
- - - - - - - - - - - - 1 16 1 15 2 31 

Celkom 1 24 1 27 2 44 2 40 - - 1 19 1 16 1 15 9 185 

 

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 2013/2014 podiel absolventov na trhu práce  

 

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2014 

nezamestnaní 

k 30.9.2014 

celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

50 0 0 1 4 55 

 
počet žiakov 

v učebných  

odboroch 

––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– 

 
spolu 

počet žiakov 
50 0 0 1 4 55 

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2013/2014 
Kód odboru s 

názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2014 

Nezamestnaní 

k 30.9.2014 

celkom 

7902573 – 

gymnázium – 

cudzie jazyky 

(osemročné) 

13 - - 2 15 

7902500 – 

gymnázium 

(štvorročné) 

37 - 1 2 40 

 

 

VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  zamestnancov 

školy (k 15.9.2013) 

 
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 6 5 1 0 18 45,83 

z toho žien: 2 3 5 3 1 0 14  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 19 

(prepočítaný počet: 16,32) 

z toho externých 1 

kvalifikovaných 18 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 11 

s 2. kvalifikačnou skúškou 3 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa  

Počet majstrov 

odborného výcviku: 0 

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: 0 

(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 2013/2014 
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18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3. Nepedagogickí zamestnanci školy v šk. roku 2013/2014 

               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 1 6 0 0 9 48,5 

z toho žien: 1 1 1 5 0 0 8 47,3 

 

Počet nepedagogických 

zamestnancov: 9 

(prepočítaný počet 7,00 ) 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním 4 

  

4. Odbornosť odučených hodín v šk. roku 2013/2014  
 

 Predmety  

 

Počet hodín 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 



 týždenne Počet hodín % Počet hodín % 

 

Spoločenskovedné 
62,5 60,0 96,00 2,5 4,00 

Cudzí jazyk 100,0 100,0 100,00 0,0 0,00 
Prírodovedné  129,0 127,0 98,45 2,0 1,55 
Odborné  (+ umelecké a TŠV) 42,5 35,0 82,35 7,5 17,65 

Spolu  

 
334,0 322,0 96,41 12,0 3,59 

  

VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (k 31.8.2014) 
  
Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia Názov  osvedčenie, 

certifikátu 

Počet učiteľov 

2. atestácia MPC Bratislava osvedčenie 2 

aktualizačné NÚCEM osvedčenie 1 

špecializačné Európska vzdelávacia agentúra osvedčenie 1 

aktualizačné Akadémia vzdelávania osvedčenie 3 

 

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)  

6 2 4 0 5 

IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,  

 
IX.1 Súťaže na krajskej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni 

 

Súťaže vyhlasované MŠVVaŠ SR 

P.č. Názov súťaže 
Pri individ. súťažiach meno 
žiaka a trieda 

Najvyššia 
súťaž konaná 

dňa 

Krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň 

Medzinár. 
úroveň 

učiteľ 

1. SOČ 

Lucia Sviečková, III.A 
(spoluautor M. Brutovský) 23.-25.4.2014 

2.miesto 3.miesto - 

ŠKA 
Alexandra Szekelyová, VII.O 2.miesto účasť - 

Marek Brutovský (VI.O) 

3.4.2014 

účasť - - 

Nikola Petríková (VIII.O) účasť - - 

Andrea Drajnová (III.A) účasť - - 

2. Biologická olympiáda C 
Ladislav Imrich (III.O) 

13.3.2014 
13.miesto - - 

ŠKA 
Adam Horňák (III.O) 17.miesto - - 

3. Biologická olympiáda A 

Stanislava Augustiňáková 
(IV.A) 

11.2.2014 

2.miesto - - ŠKA 

Barbara Čolláková (VII.O) 3.miesto účasť - ŠKA 

Nikola Imrichová (VII.O) 4.miesto - - ŠKA 

4. 
Matematická olympiáda 
C 

Samuel Nalevanko, I.A 8.4.2014 účasť - - SLO 

5. 
Olympiáda zo SJL – kat. 
B 

Dominika Dubecká, 2.A 7. 2. 2014 3. miesto - - BLH 

6. 
Hviezdoslavov Kubín – 
starší žiaci 

Alexandra Szekelyová, VIII.O 7. 5. 2014 účasť - - IMR 

7. Olympiáda ľudských práv Veronika Kluknavská, VIII. O 6. 2. 2014 účasť - - BUR 

8. 
Turnaj mladých fyzikov (v 
spolupráci s IUVENTOU) 

Daniel Kuchta, Juraj Klein 
Miroslav Hennel, Xinyi Lin, 
Michal Grančaj 

27. 4. 2014 – 
30.4.2014 

1.miesto 8. miesto - 
AND, 
MIR 



9. Cezpoľný beh Družstvo chlapcov  09/2013 5.miesto - - ARE 

10. Volejbal Družstvo dievčat 04/2014 5.miesto - - VOZ 

11. Stolný tenis Družstvo dievčat 02/2014 5.miesto - - ARE 

12. 
Ocenenie predsedom 
KSK za mimoriadne 
študijné výsledky 

Alexandra Szekelyová, VIII.O 11/2013 ocenenie - -  

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, VIII.O 24.4.2014 - 3.miesto - SLO 

2. 
PIšQworky 2013 
(Gymnázium, Šrobárova 
Košice) 

Brettschneiderová,  
Dubecká, Hennel, Smorada, 
II.A 
Kravec V. VI.O 

15.11.2013 4.miesto - - FAG 

3. 
Scientia Pro Futuro 2013 
(Mladí vedci Slovenska, 
o.z.) 

S.Augustiňáková (IV.A) 

11.-
12.11.2013 

- účasť - 

ŠKA 

N.Imrichová (VII.O) - účasť - 

B.Čolláková (VII.O) - účasť - 

  N.Petríková (VIII.O - 
Ocenenie Asociácie žien 
v geologických vedách 

- 

  A.Szekelyová (VII.O) - 
Ocenenie Asociácie žien 
v geologických vedách 

- 

4. 
Festival vedy a techniky 
2013 (AMAVET) 

L. Sviečková (III.A) 
M. Brutovský (VI.O) 
D.Kuchta (IV.A) 

14.-16. 11. 
2013 

- 

Všetci získali ocenenie 
dekana PF UK v Bratislave 

za najkvalitnejší 
prezentovaný projekt 

- ŠKA 

5. 
Lomihlav – súťaž družstiev 
ml. žiakov (Združenie 
Strom, PF UPJŠ Košice) 

8 žiakov = 2 štvorčlenné 
družstvá (III.O) 

29.11.2014 
24. 

miesto 
- - VOZ 

6. 
Náboj – súťaž družstiev st. 
žiakov (Združenie Strom, 
PF UPJŠ Košice) 

Družstvo 4 žiakov 11.4.2014 - účasť - FAG 

 

IX.2 Súťaže na okresnej a regionálnej úrovni 

 

súťaže 

P. 
č. 

Názov súťaže 
(organizátor/vyhlasovateľ) 

Pri individuálnych 
súťažiach meno žiaka 
a trieda 

Najvyššia 
súťaž 

konaná dňa 

Okresná/ 
obvodná 
úroveň 

Regionálna 
úroveň 

učiteľ 

1. 
Pytagoriáda P8 

(MŠVVaŠ SR) 

Dušana Luščáková, III.O 
Ladislav Imrich, III.O 
Jana Hennelová, III.O 
Ľubomír Krompaský, III.O 

04/2014 účasť - VOZ 

2. 
Biblická olympiáda 

 

Zuzana Horňáková, 1. A 
Dominika Szilágyová, 1. A 
Patrícia Fidlerová, VI.O 

30. 4. 2014 
1.miesto 

(dekanátne kolo) 

2. miesto 

(diecézne 

kolo) 

MOL 

3. 
Dejepisná olympiáda 
(MŠVVaŠ SR) 

Adam Horňák, III.O 
Ladislav Imrich, III.O 

11.2.2014 účasť - BUR 

4. 
Geografická olympiáda 
(MŠVVaŠ SR) 

Adam Horňák (III.O) 6.2.2014 účasť - KOI 

5. 
Olympiáda z ANJ 
(MŠVVaŠ SR) 

Jana Hennelová – 1.B 

Šimon Gans- 2.A 

Daniel Kuchta -2:B 

9.12.2013 
účasť 
účasť 

2.miesto 
- VAK 

6. 
Olympiáda zo SJL 
(MŠVVaŠ SR) 

Janka Hennelová, III.O 16. 12. 2013 účasť - BLH 

7. 
Mladý Európan (Zastúpenie 
Európskej komisie) 

Patrícia Keruľová, 
Patrícia Bikárová , 
Michaela Belušková – 3. A 

29. 4. 2014 - 3.miesto BLH 

8. 
Hviezdoslavov Kubín – 
mladší žiaci 

Janka Hennelová, III. O 26. 3. 2014 účasť - BLH 

9.  Futsal  Družstvo chlapcov 04/2014 - 4.miesto ARE 



10. DŠS KSK - Volejbal Družstvo dievčat 
09/2013-
02/2014 

1. miesto 2.miesto VOZ 

11. 
Cezpoľný beh 
(MŠVVaŠ SR) 

Družstvo chlapcov  

09/2013 

1.miesto - 

ARE 
Družstvo chlapcov 1.miesto - 

Patrik Ščurko,  1.miesto - 

Adam Turzák 2.miesto - 

  Viktória Čolláková  1.miesto -  

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

 okresné kolo starších žiakov vo florbale - 5. miesto; 

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

 okresné kolo vo volejbale - 1. miesto  (dievčatá aj chlapci); 

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

 i-Bobor, FMFI UK Bratislava + Infovek – informatická testová súťaž (79 žiakov - ĎUR/FAG); 

 Pangea – matematická olympiáda, Bystra Education s.r.o. – matematická testová súťaž (132 žiakov, 

AND/FAG/SLO); 

 Junior Freshhh, spoločnosť SLOVNAFT, a.s.,  - celoslovenská online súťaž družstiev (20 študentov, 

SLO/FAG); 

 Zelený objektív- fotografická súťaž spoločnosti Lesy Zvolen (2 žiaci); 

 Modrá škola – korešpondenčná súťaž Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a OZ Mladí vedci 

Slovenska (18 žiakov, ŠKA); 

 KORSEM – korešpondenčný seminár z prírod. predmetov (5 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. 
Správna voľba povolania, príležitosť 
k úspechu, Gymnázium Gelnica - 
Burza stredných škôl 

08.11.2013 
Prezentácia študijných programov 
a aktivít školy 

20 žiakov školy 
(cca 200 žiakov ZŠ) 

2. 
Správna voľba povolania, príležitosť 
k úspechu, Gymnázium Gelnica - 
Workshop 

08.11.2013 
Prezentácia aktivít a projektov školy na 
diskusnom fóre 

11 výchovných poradcov ZŠ, 
2 riaditelia ZŠ z okresu 
Gelnica, zástupcovia SŠ z 
regiónu 

3. Školská kvapka krvi 13.11.2013 
Dobrovoľné darcovstvo - propagácia 
podujatia v mestskom rozhlase, 
pozvánka aj pre verejnosť 

9 úspešných darcov z radov 
študentov a učiteľov (11 
darcov z radov verejnosti) 

4. Vianočná burza 20.12.2013 

Prezentácia a charitatívny predaj 
vlastných výrobkov – propagácia 
podujatia v mestskom rozhlase, 
pozvánka aj pre verejnosť 

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

5. 
Prezentácia školy pred rodičmi 
žiakov 9. ročníka ZŠ 

01/2014 
Prezentácia aktivít školy, vzdelávacieho 
programu na rodičovských združeniach 

rodičia žiakov zo ZŠ (3 
základné školy- Prakovce, 
Mníšek, Margecany) 

6. 
Cesta za poznaním - DOD Gymnázia 
Gelnica 

07.02.2014 
Prezentácia priestorov žiakmi školy, 
demonštrácia vzdelávacej činnosti, 
kvízová súťaž 

30 žiakov školy 
(cca 100 žiakov zo ZŠ, 10 
rodičov) 

7. 
Reklama prijímacieho konania v 
inzercii 

01-04/2014 
Reklama v inzertných novinách Noštek, 
informovanie v obecných rozhlasoch 

- 

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

- 

9. 
S očami na stopkách a spolu  – 
projekt programu Nadácie Orange 

06/2013 Prezentácia výstupov projektu 
200 žiakov školy a okolitých 
ZŠ/MŠ 

 

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

Názov projektu Číslo 

projektu 

Celkový 

finančný 

príspevok 

Príspevok 

školy (ak 

bol) 

Poznámka 



Inovácia a zvýšenie úrovne informatizácie 
vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ SR - Infovek 2 
(UIPŠ – RIRŠ Bratislava) 

- WI-FI prístupový 
bod, smerovač, 
firewall 

- 10/2011 - doteraz 

Kľúč k inovatívnemu vzdelávaniu (OP Vzdelávanie 
ESF) 

26110130703 166 216,56 € 8 310,83 € 
(zriaďovateľ) 

02/2014-doteraz 

Komprax - kompetencie pre prax (IUVENTA) – malé 
projekty študentov a učiteľov 

- 5800, - € - Projekt podalo 29 
študentov / 2 učitelia 
12/2013-06/2014 

S očami na stopkách a spolu (Nadácia ORANGE) - 1235,- € 60,- € 01/2014-06/2014 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím 
elektronického testovania (NÚCEM Bratislava) 

26110130546 - - 06/2013 - doteraz 

Projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho školstva (MŠVVaŠ SR) 

OPIS-
2013/1.1/70-
NP 

2 digitálne sety 
s interaktívnymi 
tabuľami 

- 11/2013-doteraz 

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre 
všeobecno-vzdelávacie predmety (CVTI SR) 

26110130582 1 digitálny set 
s interaktívnou 
tabuľou a audio 
súpravou 

- 12/2013-doteraz 

 

XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole v školskom roku 2013/2014.  
V školskom roku 2013/2014 sa v Gymnáziu Gelnica neuskutočnila žiadna tematická ani komplexná 

inšpekcia vykonaná Štátnou školskou inšpekciou. 

 

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

Z hľadiska materiálno-technického vybavenia v školskom roku 2013/2014 pribudla v rámci 

projektu Nadácie ORANGE (ŠKA) najmä študijná literatúra a informačno-náučné panely pre vyučovanie 

ekológie a prírodovedných predmetov.   

V oblasti vybavenosti IKT zariadeniami škola dostala do daru od dodávateľa tonerov repasované 

multifunkčné zariadenie v zostatkovej hodnote cca 90,- €. V rámci nadnárodných projektov 

MŠVVaŠ/CVTI Bratislava získalo Gymnázium Gelnica vo forme daru  alebo dlhodobej výpožičky 3 

digitálne sety s interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi a notebookmi. K jednej z dodaných 

interaktívnych tabúľ venovala bielu tabuľu v sume cca 100,- € pre školu z finančných prostriedkov 

získaných vlastnou činnosťou Žiacka školská rada.  

V rámci údržby priestorov školy boli z rozpočtových prostriedkov zabezpečené tieto opravy: 

oprava omietky a  kompletné vymaľovanie telocvične školy, oprava stropných svietidiel v celej budove 

školy, vybavenie Učebne informatiky 2 novými počítačovými lavicami a stoličkami. Zo sponzorských 

prostriedkov bolo zrealizované kompletné vymaľovanie 3 tried v prístavbe budovy školy. Do 

rekonštrukcie miestností školy sa zapojili aj žiaci. V rámci malých projektov KOMPRAX predovšetkým 

vymaľovali a vyzdobili učebne biológie a chémie, ako aj školskú posilňovňu. Zároveň 3 študentky 

s pomocou rodičov kompletne zrevitalizovali steny a vybavili nábytkom nepoužívanú miestnosť, z ktorej 

sa stala žiacka klubovňa pre trávenie voľného času. Vyučujúca geografie (KOI) zrekonštruovala 

novovytvorenú učebňu geografie, ktorú vyzdobila nástennými postermi vytvorenými v rámci 

projektového vyučovania žiakmi. 

Menšie sponzorské príspevky boli v priebehu školského roka priamo využité najmä na nákup 

tonerov do tlačiarní kancelárskeho spotrebného materiálu (v celkovej sume cca 1000,- €). 

 
 

XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy, a to /kalendárny rok 2013 
1. Dotácia zo štátneho rozpočtu /normatívne financovanie + odchodné  357 300,- €  

    Čerpanie : Mzdy                           217 500,- 

                      PF                                 77 500,- 

                      Cestovné                        1 000,- 



                      Energie, voda, telefón   20 700,- 

                      Materiál                          1 300,- 

                      Údržba                            1 700,- 

                      Služby                           24 800,- 

                      Odchodné                        1 750,- 

                      Náhrady PN                    1 250,- 

                      Odstupné                         9 700,-  

 

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 1-12/2013                                                                                4 721,-€ 

    Čerpanie  3113,-€ odmeny za krúžky a poistné fondy     

                    1608,-€ interiérové vybavenie, cestovné, materiálové vybavenie súvisiace s krúžkami 

  

4. Finančné prostriedky získané 

 - od rodičov – rodičovský príspevok 2013/2014 (18,-€  na žiaka)      3348,-€ 

Tieto finančné prostriedky spravuje Rodičovská rada – realizuje financovanie poistenia žiakov, 

súťaže (poplatky, doprava), darčeky na Mikuláša a Deň detí, odmeny pre žiakov (záver školského roka, 

súťaž v čistote tried), spoločenské akcie žiakov (školský ples, stužkové slávnosti), športové podujatia. 

Najväčší finančný príspevok bolo uhradenie skríň na notebooky v rámci projektu Kľúč k inovatívnemu 

vzdelávaniu v hodnote 1088,04 €. 

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 2013                                               4 515,-€ 

 všetky fin. prostriedky z prenájmov (telocvičňa, nebytový priestor, záhrady)                                                                          

Prostriedky boli použité na úhradu energií a kúrenia. 

 

 

 

 

 

 

 

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

rok 2013/2014 bola prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rady školy dňa 15. októbra 2014 a 

predložená Rade školy na vyjadrenie 16. októbra 2014.  

 

 
V Gelnici, 28. októbra 2014              

 

 

 RNDr. Dušan Andraško 

 Riaditeľ školy 

 

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


 

PRÍLOHA 1 

 

1. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
Hlavné aktivity uvádzame za školský rok 2013/2014. Sú uvádzané v poradí: aktivita a jej stručný 

popis,  termín, organizátor, počet zúčastnených žiakov, zhodnotenie prínosu pre žiakov, školu alebo 

región.  

 

 

1.1. Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK  

 
P. 
č. 

Názov aktivity (príp. popis) Dátum Miesto Organizátor Približný 
počet zúč. 
žiakov  

Prínos pre žiakov, školu, región* 

1. Výmenný pobyt - návšteva 
nemeckých študentov 
z partnerskej školy 

10.09.- 
16.09.2013 

Gymnázium Gelnica PK CJ 
(HEL,VAR, 
MOL) 

5 Jazykové zručnosti, medzikultúrna 
výmena, rozvoj spolupráce so 
školami v EÚ 

2. DOD UPJŠ v Košiciach 3.10.2013 UPJŠ v Košiciach Výchovný 
poradca (BLH) 

3.A,  septima profilácia žiakov, kariérové 
poradenstvo 

3. Exkurzia Steelpark 10.10.2013 Centrum Steel Park 
Košice 

Steelpark 
Košice, PK MIF 
(FAG, ĎUR) 

2.A, VI.O  zážitkové vyučovanie, zvýšenie 
záujmu o prírodovedné a technické 
disciplíny 

4. Deň praktickej fyziky 10.12.2013 Gymnázium Gelnica PK MIF  
(MIR, ĎUR, 
AND) 

20 výchova ku kreativite a tvorivosti, 
zvýšenie záujmu o prírodovedné 
a technické disciplíny 

5. DOD Technickej univerzity Košice 13.11.2013 TU v Košiciach Výchovný 
poradca (BLH) 

Študenti 3. 
a 4. ročníka 

profilácia žiakov, kariérové 
poradenstvo 

6. Správna voľba povolania, 
príležitosť k úspechu – burza 
stredných škôl 

8.11.2013 Gymnázium Gelnica Gymnázium 
Gelnica 

30 Kariérové poradenstvo, 
prezentačné zručnosti 

7. Prezentácia Regrutačného 
strediska OZ SR, Košice 

23.1.2014 Gymnázium Gelnica Výchovný 
poradca (BLH) 

40 Kariérové poradenstvo 

8. Návšteva CERNU - zákonitosti 
časticovej fyziky, história 
a kultúra krajiny 

26. 2. 2014 – 
3.3. 2014 

Cern - Švajčiarsko PK MIF  
(AND, MIR) 

20 Zážitkové vyučovanie, zvýšenie 
záujmu o prírodovedné a technické 
disciplíny 

9. Prezentácia Hutníckej fakulty TU 
Košice 

4.4.2014 Gymnázium Gelnica Výchovný 
poradca (BLH) 

35 Kariérové poradenstvo 

10. Preventívne poradenstvo ÚPSVaR 9.4.2014 Gymnázium Gelnica Výchovný 
poradca (BLH) 

40 Kariérové poradenstvo 

11. Diagnostika predpokladov 
študentov v rámci proforientácie 

05-06/2014 Gymnázium Gelnica CPPPaP 
v Spišskej 
Novej Vsi 

III.A a 
septima 

Kariérové poradenstvo 

 
Ďalšie čiastkové úlohy splnené v rámci kariérového poradenstva a profesionálnej orientácie sú podrobne uvedené 

v Záverečnej správe o činnosti výchovného poradcu za rok 2013/2014. 

Iné úlohy vyplývajúce z koncepcie, ktoré škola plnila: 

 Gymnázium  Gelnica uskutočnilo v rámci rozvoja odborného vzdelávania 2 návštevy COV, ktorých sa 

zúčastnilo 12 žiakov a 1 pedagóg. Konkrétne v dňoch 27. novembra 2013  a 4. decembra 2013 zažili žiaci 

VII.O a III.A netradičné hodiny voliteľnéh predmetu Počítačová grafika v Centre odborného vzdelávania pre 

informačné a sieťové technológie pri Strednej odbornej škole, Ostrovského 1 v Košiciach. Zúčastnili sa 

vzdelávania Úprava digitálnej fotografie v programe Adobe Photoshop v rozsahu 8 vyučovacích hodín.  

 Gymnázium Gelnica pokračovalo v rámci vlastnej profilácie študentov vo vyučovaní inovatívnych 

voliteľných alternatívnych predmetov v 3. ročníku a septime: 

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, PIS). 

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. 

 

1.2. Koncepcia rozvoja športu 

 
P. 
č. 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet zúč. 
žiakov 

Prínos resp. 
nezáujem žiakov 

1. DŠS – volejbal -
dievčatá 

09/2013 – 
02/2014 

Gelnica, 
Krompachy, SNV 

KSK 11 1. miesto v obvod. kole,  
2. miesto v region. kole 

2. Volejbalový turnaj 
rodičov, učiteľov 
a žiakov 

01/2014 Gymnázium -
telocvičňa 

Gymnázium Gelnica – 
Rodičovská rada 

20 Rozvoj komunity – 
občianske kompetencie, 
rozvoj pohybových 
zručností 

3. Lyžiarsky kurz  pre 
1. ročník 

02/2014 Lyžiarske 
stredisko 
Nálepkovo 

PK TŠV (ARE, VOZ) 24 Zdokonalenie pohybovej 
činnosti 

4. VII. ročník turnaja 
v nočnom futbale 

12/2013 Gymnázium – 
telocvičňa, ihriská 

PK TŠV (ARE) 30 Kompetencie k rozvoju 
tvorivosti, výchova 
k zdravému životného 
štýlu 

5. Deň gymnázia – 
športovo-relaxačný 
deň 

06/2014 Gymnázium – 
telocvičňa, ihriská 

ŽŠR (BLH) +  
PK TŠV (VOZ,ATE) 

Všetci študenti Rozvoj tvorivosti, výchova 
k zdravému životnému 
štýlu 

6. Účelové cvičenia a 
KOŽaZ 

09/2013, 
05/2014, 
06/2014 

Okolie mesta 
Gelnica 

Gymnázium Gelnica + 
PK TŠV (ARE, VOZ) 

Všetci študenti Civilná ochrana, ochrana 
života a zdravia, požiarna 
ochrana 

 
Iné úlohy vyplývajúce z koncepcie, ktoré škola plnila: 

- športové krúžky sú podrobnejšie rozpracované  v časti 2. Štatistiky tejto prílohy, 

- inovácia vo vzdelávaní v snahe motivovať viac žiakov k pohybu - zážitkové hodiny, nové netradičné športy, 

nové športové pomôcky, 

- údržba a renovácia športových priestorov – žiacky projekt KOMPRAX (vymaľovanie stien posilňovne, 

vytvorenie nových strojov na posilňovanie, renovácia rebrín v telocvični), vymaľovanie stien telocvične v rámci 

mimoriadnych rozpočtových zdrojov. 

 

1.3. Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 
P. 
č. 

Názov aktivity (príp. popis) Dátum Miesto Organizátor Približný 
počet zúč. 
žiakov  

Prínos pre žiakov, školu, región* 

1. Holokaust – nástenka HP 
a rozhlasová relácia (Pamätný 
deň holokaustu,) 

 9. 9. 2013 
11. 9. 2013 

Gymnázium Gelnica učiteľ OBN 
(BUR) 

Všetky triedy Multikulturalizmus, ľudské práva 

2. Európsky deň jazykov – 
nástenka+ rozhlasová relácia 

26.09.2013 Gymnázium Gelnica PK CJ (ZAH) 15 Jazykové zručnosti, multikultúrna 
výchova 

3. Mliečna desiata – nástenka, 
konzumácia mliečnych výrobkov 

27. 9. 2013 Gymnázium Gelnica PK BCHG (SKA, 
KOI) 

Celá škola ENV 

4. Svetový deň srdca – celoškolský 
kvíz 

30. 9. 2013 Gymnázium Gelnica PK BCHG SKA, 
KOI) 

Celá škola ENV 

5. Literárna exkurzia Kežmarok  
4. 10. 2013 

Kežmarok PK SJL a HP 
(BLH, BUR) 

1. A , tercia Praktické vyučovanie, pestovanie 
národného povedomia 

6. Zdravá veľká prestávka – 
ochutnávka zdravých výrobkov 
žiakov 

16.10.2014 Gymnázium 
Gelnica 

(SKA, BLH, KOI, 
FAG) 

Celá škola Zdravý životný štýl 

7. Medzinárodný deň školských 
knižníc: Literárny chodníček-kvíz 
pre zástupcov jednotlivých tried 

28. 10. 
2013 

Školská knižnica 
gymnázia 

PK SJL a HP 
(BLH, IMR) 
 

všetci 
študenti 
školy 

Výchova ku kreativite a tvorivosti 

8. Školská kvapka krvi – dobrovoľné 
darcovstvo 

3.11.2013 Gymnázium Gelnica Národná 
transfúzna 
služba 

12 darcov - 
študentov 

Výchova k dobrovoľníctvu, 
vzájomnej pomoci 

9. Biblia na cestách – beseda 
spojená s prezentáciou Biblie 

19. 11. 2013 Mestská knižnica 
Gelnica 

BLH – v rámci 
vyučovacej 
hodiny 

III.O, výber 2. 
A a VI.O  - 
účasť 

názorné vyučovanie, čitateľská 
gramotnosť 



10. Bezsvedomie – multimediálny 
antidiskriminačno-motivačný 
koncert   

26.11.2014 Spoločenská sála 
mesta Gelnica 

Agentúra 
LetArt 

Všetci žiaci 
školy 

Prevencia závislostí a diskriminácie 

11. Kyberšikanovanie  - preventívny 
program   

4.12.2013 Gymnázium Gelnica VP (BLH), 
koordinátor 
prev. (VAK) 

sexta Prevencia šikanovania 

12. Beseda s nemeckou lektorkou 09.12.2013 Gymnázium Gelnica PK CJ (VAR) 15 Jazykové zručnosti, medzikultúrna 
výmena 

13. Medzinárodný deň ľudských práv 
– nástenka HP, diskusia na 
hodinách 

10. 12. 2013 Gymnázium Gelnica PK SJL a HP, 
(BUR, BLH) 

 názorné vyučovanie 

14. Vianočná koleda a Vianočná 
burza 

20. 12. 2013 Gymnázium Gelnica Gymnázium 
Gelnica 

všetky triedy kreativita, tvorivosť, jazykové 
zručnosti, rečnícke schopnosti 

15. Projekt KOMPRAX - Po anglicky 
a spolu, inovatívne vyučovanie 

31.01.2014 Gymnázium Gelnica Učiteľka ANJ 
(MOL) 

18 Jazykové, praktické zručnosti, 
čitateľská gramotnosť, súťaživosť 

16. Projekt Nadácie Orange S očami 
na stopkách... 

Január-jún Gymnázium Gelnica Koordinátor 
enviro (SKA) 

Celá škola Enviromment.výchova 
Regionálna výchova 
Digitálne mikroskopy pre školu 

17. 
 

Deň otvorených dverí Gymnázia 
Gelnica 

7.02.2014 Gymnázium Gelnica Gymnázium 
Gelnica 

40 Reprezentácia školy na verejnosti 

18. Čo práve čítame? 
(prezentácia kníh, ktoré práve 
čítame na vyučovacej hodine 
literatúry) 

21. 3. 2014 Gymnázium Gelnica Správca 
školskej 
knižnice (BLH)  

tercia jazykové zručnosti, vedomostná 
úroveň, čítanie s porozumením 

19. Týždeň boja proti rasizmu – 
aktualizácia nástenky HP 

24. 3 – 28. 3. 
2014 

Gymnázium 
Gelnica 

PK SJL a HP, 
(BUR, BLH) 

  
názorné vyučovanie  

20. Marec - mesiac knihy: 
propagácia školských časopisov 
v miestnom periodiku 

11. 3. 2014 Gymnázium Gelnica 
Gelničan (miestne 
periodikum) 

Učiteľka SJL 
(IMR) 

 3. A – všetci 
študenti 

kreativita, tvorivosť, jazykové 
zručnosti, názorná propagácia 

21. Deň lesov - zelený deň 20.3.2014  Gymnázium 
Gelnica 

Koordinátor 
enviro (SKA) 

VI.O, III.A ENV 

22. Deň vody –modrý deň 22.3.2014 Gymnázium 
Gelnica 

Koordinátor 
enviro (SKA) 

Celá škola ENV 

23. Sudoku a 
maľované krížovky 

23.4.2014 Gymnázium Gelnica Učiteľka MAT 
(FAG) 

14 rozvoj matematického myslenia, 
úsudku a logiky 

24. Divadelné predstavenie Spišská 
Nová Ves 

 
30. 4. 2014 

Spišské divadlo 
Zmierenie alebo 
Dobrodružstvo pri 
obžinkoch  

PK SJL a HP 
(BLH, IMR) 

sexta, 2. A 
 

výchova k umeniu 
 
 

25. Žili tu s nami v Gelnici – beseda 
s potomkami obetí holokaustu 

22. 5. 2014 Gymnázium Gelnica PK SJL a HP 
(BUR, BLH) 

výber 
študentov 

Praktické vyučovanie, pestovanie 
národného povedomia, ľudské 
práva 

26. Blue meeting point Celý šk. rok Gymnázium Gelnica PK CJ (VAR) 14 Jazykové zručnosti, prezentačné 
zručnosti 

27. Zbieram baterky – organizácia 
zberu použitých el. článkov 

Celoročne Gymnázium Gelnica PK MIF (ĎUR, 
PIS) 

celá škola ekologická výchova 

  

Ďalšie čiastkové úlohy splnené v rámci Koncepcie rozvoja práce s mládežou sú podrobne uvedené v záverečných 

správach o činnosti predmetových komisií za rok 2013/2014. 
      

 

 
 



PRÍLOHA 2 

 

Použité skratky  
 
Skratky mien učiteľov: 

 AND – RNDr. Dušan Andraško, 

 ARE – Mgr. František Arendáš, 

 BLH – Mgr. Kamila Blahovská, 

 BUR – Mgr. Radúz Burčák, 

 ĎUR – Ing. Ľudmila Ďuratná, 

 FAG – Mgr. Renáta Faguľová, 

 IMR – Mgr. Renáta Imrichová, 

 KOI – Mgr. Silvia Koišová, 

 MIR – Mgr. Helena Mirková, 

 MOL – PaedDr. Daniela Molnárová, 

 PIS – Ing. Anton Pisko, 

 SLO – RNDr. Anna Slovenkaiová, 

 ŠKA – RNDr. Lenka Škarbeková, 

 VAK – Mgr. Kristína Vargová, 

 VOZ – Mgr. Katarína Vozárová, 

 

Ďalšie skratky: 

 AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku, 

 ANJ – Anglický jazyk, 

 BIO – Biológia, 

 COV – Centrum odborného vzdelávania, 

 CVTI SR – Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, 

 DEJ – Dejepis, 

 DOD – Deň otvorených dverí, 

 ESF – Európsky Sociálny Fond, 

 FYZ – Fyzika, 

 GEO – Geografia, 

 CHE – Chémia, 

 IKT – Informačné a komunikačné technológie, 

 INF – Informatika, 

 KOMPRAX – Kompetencie pre prax, 

 KSK – Košický samosprávny kraj, 

 MAT – matematika, 

 MPC – Metodicko-pedagogické centrum, 

 MS – Maturitné skúšky, 

 MŠ – Materské školy, 

 MŠ SR, MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva (vedy, výskumu a športu) Slovenskej republiky, 

 NAS – Náuka o spoločnosti, 

 NÚCEM – Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, 

 OBN – Občianska náuka, 

 OP – Operačný program, 

 OPIS – Operačný program informatizácia spoločnosti, 

 OZ – Občianske združenie, 

 PK BCHG – predmetová komisia biológie, chémie a geografie, 

 PK CJ – predmetová komisia cudzích jazykov, 

 PK MIF – predmetová komisia matematiky, informatiky a fyziky, 



 PK SJL a HP – predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry a humanitných predmetov, 

 PK TŠV – predmetová komisia telesnej a športovej výchovy, 

 PF – Poistné fondy, 

 PF UK – Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 

 PF UPJŠ – Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 

 PN – Práceneschopnosť, 

 PS – Prijímacie skúšky, 

 RIRŠ – Rozvoj informatizácie regionálneho školstva, 

 SJL – Slovenský jazyk a literatúra, 

 SŠ – stredné školy, 

 SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, 

ohrozenia), 

 ŠkVP – Školský vzdelávací program, 

 ŠVP – Štátny vzdelávací program, 

 TŠV – Telesná a športová výchova 

 UIPŠ – Ústav informácií a prognóz školstva, 

 ZŠ – základná škola. 

 


