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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016 

(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 

(štatutárny orgán) 
RNDr. Dušan Andraško.  0910 / 873 025 

Zástupkyňa štatutára 
(vedúci pedagogický zamestnanec) 

RNDr. Anna Slovenkaiová 053 / 4821 296 

Rada  školy 
Mgr. Ivana Richnavská 

(predsedníčka) 
053 / 4821 296 

Poradný orgán školy  Gremiálna rada  

 

Certifikát kvality: škola sa v školskom roku 2015/2016 nezúčastnila na certifikácii 

 

I. poslanie  a vízia  

 
I.1 SWOT analýza školy: 

Silné stránky: 

 Dlhoročné partnerské kontakty s nemeckou 

strednou školou v Offenburgu 

 Lepšia dostupnosť školy pri dennom 

dochádzaní študentov z regiónu, nižšie 

cestovné náklady 

 Čiastočná profilácia štúdia - Zaujímavé 

voliteľné nematuritné predmety v III. ročníku 

štúdia 

 Vysoký počet výchovno-vzdelávacích 

a mimoškolských aktivít rôznych zameraní - 

Slabé stránky: 

 Nevyhovujúca fasáda budovy, netesniace 

staré okná 

 Chýbajúci lektor cudzieho jazyka 

 Ukončenie vyučovania FRJ z personálnych 

dôvodov 

 Vyššie cestovné náklady pri realizácii 

výchovno-vzdelávacích exkurzií žiakov 

a kontinuálnom vzdelávaní pedagógov  do 

väčších miest (KE, PO, SN) 

mailto:gym@gymgl.sk
http://www.gymgl.sk/
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aktívna Žiacka školská rada 

 Tradícia bádateľskej výskumnej činnosti 

študentov, aktivít v oblasti environmentálnej 

výchovy, výchovy k iniciatívnosti a 

podnikavosti 

 Výborná spolupráca s Rodičovskou radou 

 Spolupráca s VŠ v Košiciach v oblasti 

vyučovania prírodovedných predmetov 

 Skúsenosti pedagogických zamestnancov 

s organizáciou IKT kurzov a workshopov pre 

verejnosť (Burza SŠ, Deň otvorených dverí,...) 

 Individuálny prístup k študentom, škola 

priateľská k žiakom  

 Zlepšenie vybavenia didaktickou technikou 

v rámci prírodovedných predmetov vďaka 

projektu z ESF 

 

 Vybavenosť niektorých kabinetov staršími 

učebnými pomôckami (mimo didaktickej 

techniky)  

 Sociálne slabší región – menej sponzorov, 

slabšie sociálne zloženie obyvateľstva, nižšia 

životná úroveň, menej dostupné alternatívne 

vzdelávanie mimo školského vyučovania 

(napr. chýbajúce jazykové školy)... 

 Menšia možnosť voľby maturitných 

voliteľných predmetov v poslednom ročníku 

štúdia (menej študentov = menej otvorených 

skupín) 

Príležitosti: 

 Udržať tradíciu osemročného štúdia aj 

v ďalších rokoch 

 Sledovať nové výzvy na projekty podporené 

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 

mimoškolského vzdelávania v rámci 

vyučovania cudzích jazykov 

 Možnosť zapojiť žiakov a učiteľov do mobility 

ďalšieho vzdelávania v rámci EÚ (výmenné 

pobyty v rámci programov ERAZMUS a pod.) 

Ohrozenia: 

 Klesajúci počet študentov 9. ročníka v regióne 

– zlý demografický vývoj 

 Zhoršujúca sa sociálna a vedomostná skladba 

žiakov vo väzbe na zvyšujúce sa požiadavky 

na uchádzačov (povinné prijímacie skúšky) 

 Odchod žiakov do konkurenčných škôl vo 

veľkých mestách (bez dohľadu rodičov) 

 Slabá informovanosť žiakov zo ZŠ o ŠkVP 

a aktivitách školy (najmä u rodičov piatakov) 

 Odchod žiakov do škôl s „ľahším“ štúdiom 

a na študijné odbory SOŠ 

 Zvyšujúce sa náklady na prevádzku školy, 

najmä na energie (stará kotolňa, netesniace 

staré okná) pri nedostatočnej výške 

prevádzkového normatívu 

 Malá cieľová skupina obmedzená len na 

uchádzačov z okresu 

 

 

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: Tento hlavný cieľ vo vízii školy bol splnený úplne - došlo k nárastu úspešnosti prijatia na 

úroveň roku 2011/2012. Údaje boli získané výchovnou poradkyňou od absolventov školy v období jún – 

september 2016 osobne, telefonicky, prostredníctvom spolužiakov. Kolegyňa má tiež k dispozícii 

rozmiestnenie absolventov v rámci jednotlivých typov odborov (technické, prírodovedné, humanitné,...). 
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  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

A Počet študentov 

konč. ročníkov 
41 64 55 42 40 

B Počet podaných 

prihlášok na VŠ 
40 57 53 36 35 

B1 - z toho počet 

študentov, od ktorých 

boli zaslané 

informácie o prijatí 

na štúdium 

41 57 55 36 35 

B2 - z toho počet 

študentov prijatých 

na VŠ 

39 52 50 30 34 

 Úspešnosť prijatia 

na VŠ (B2/B1) 
97,35% 91,22% 90,91% 85,05% 97,1% 

 

Prekážky:  Pretrváva náš záujem o získanie informácií od vysokých škôl o výsledkoch vzdelávania 

našich absolventov – úspešnom absolvovaní bakalárskeho, resp. magisterského štúdia. V mesiacoch 02-

05/2016 takýto prieskum uplatnenia absolventov školy uskutočnila elektronickou formou bývalá 

študentka na absolventskej praxi. Pri získavaní informácií od absolventov z posledných 6 rokov narazila 

na problémy s neochotou až ignoráciou u niektorých žiakov. Približne 10-20 % absolventov nereagovalo 

na výzvy alebo odmietlo podať informáciu. Veríme, že k pri dopracovaní centrálneho RIS by mohli tento 

systém napĺňať aj vysoké školy a zlepšovať takto náš prístup k týmto informáciám.  

Návrhy: Z hľadiska priaznivého vývoja je pokračovať v správnom trende budovania profesijnej 

orientácii študentov v spolupráci výchovnej poradkyne, triednych učiteľov aj so zamestnancami CPPPaP 

a ÚPSVaR. Túto oblasť výchovnovzdelávacieho pôsobenia na mladých ľudí zamerať tak, aby došlo 

k znižovaniu počtu žiakov, ktorí sa rozhodnú nepodať prihlášky na vysoké školy. 

 

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

Plnenie: Kľúčový cieľ bol napĺňaný realizovaním prevažnej väčšiny naplánovaných výchovno-

vzdelávacích aktivít a podujatí vo vyučovacom aj voľnom čase študentov. Najdôležitejšími aktivitami 

na napĺňanie tohto cieľa boli: 

 udržanie aktivity študentov zapojených do bádateľských a výskumných projektov a 

súťaží – napr. účasť na krajskej a celoslovenskej súťaži v Stredoškolskej odbornej činnosti, 

 pokračovanie v spolupráci s vysokými školami na príprave spoločných podujatí a prípravy 

žiakov na súťaže – napr. účasť vedenia školy na stretnutiach a dohodnutie spolupráce 

s predstaviteľmi fakúlt Technickej univerzity v Košiciach. 

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

neuskutočnili z časových dôvodov alebo z dôvodu prílišnej zaneprázdnenosti pedagogických 

zamestnancov.  

Návrhy: Na odstránenie nižšieho záujmu o štúdium a horšej pripravenosti u niektorých žiakov 

použiť nasledujúce návrhy: 

 viesť žiakov k samostatnej práci, viac používať diferencované úlohy podľa možností 

a schopností žiakov,  

 viac skúšať ústne a tým rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov ako prípravu na ústne 

maturitné skúšky,  

 využívať metódy, ktoré umožnia oceniť široké spektrum kompetencií žiakov, aby každý 

pocítil, že môže byť úspešný. 

 

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

humanizácie a tvorivosti do procesu vzdelávania; 
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Plnenie: Zavádzanie moderných foriem a postupov do výučby bolo umožnené prakticky vo 

všetkých predmetoch a predmetových komisiách. Učitelia majú k dispozícii odborné učebne 

s interaktívnou technikou (učebňa FYZ, BIO, SJLaHP, UINF1, UJAZ1, UJAZ2 a 3D učebňa). Okrem 

toho boli touto technikou vybavené aj niektoré kmeňové učebne (učebne II.O, II.A), ktoré boli tiež hojne 

využívané pri interaktívnych cvičeniach, sprístupňovaní nového učiva, prezentovaní žiackych projektov 

a pod.  

PK SJLaHP ďalej pokračovala aj 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 zameriavala aj PK PP, ktorá zorganizovala 

prehliadku žiackych pokusov Praktická chémia a fyzika.  

PK CJ naďalej využívala workshopy spojené s prípravou informačných panelov (napr. Európsky 

deň jazykov), ale aj komunikačné a konverzačné aktivity (napr. výmenný pobyt nem. študentov).  

Prekážky: Najväčšou prekážkou pre zavádzanie inovatívnych vyučovacích metód je predovšetkým 

časová náročnosť prípravy elektronických materiálov na inovatívne vyučovacie hodiny, technické 

problémy pri príprave hardvéru a rôznorodosť softvérov na rôznych typoch interaktívnych tabúľ.  

Návrhy: Odstrániť najväčšie prekážky pri inovatívnej výučbe predovšetkým: 

 zapojiť sa do projektov a vzdelávacích aktivít umožňujúcich prístup k novým databázam 

elektronických materiálov, 

 udržať pozíciu správcu informačných systémov na čiastočný úväzok, 

 zjednotiť operačné systémy a interaktívny softvér na dostupnej informačnej technike. 

 

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

Plnenie: Počas školského roka 2015/2016 poberalo sociálne  štipendium priemerne 4 žiaci. Hoci 

oficiálne sme nemali žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (neboli diagnostikovaní CPPPaP), 

výchovná poradkyňa v spolupráci s triednymi učiteľmi viedla evidenciu žiakov, ktorí spĺňali niektoré 

kritériá sociálneho znevýhodnenia. 

Uskutočnené aktivity pre skvalitnenie sociálnych podmienok žiakov 

 využitie vládnej dotácie na uskutočnenie lyžiarskeho výcviku v SKI Drienica pre 47 žiakov, 

 zakúpenie klávesového nástroja (syntetizátor) a elektrofonickej gitare pre využitie v krúžku 

Hudobníci – možnosť zahrať si na nástrojoch aj pre sociálne znevýhodnených žiakov, 

 návšteva podujatí v Košiciach a Bratislave vďaka nulovému cestovnému vlakovou dopravou pre 

žiakov (napr. The Room – hlavolamy v Košiciach, Technické múzeum v Košiciach, DOD 

univerzít v Košiciach, Tvoja tvár znie povedome v Bratislave, Výstava Titanic v Bratislave,...), 

 kopírovanie materiálov prostredníctvom nájomcu v priestoroch školy za zvýhodnenú cenu, 

 podpora kultúrnych podujatí a školských výletov prostredníctvom krúžkov organizovaných 

triednymi učiteľmi a prostredníctvom Rodičovského združenia (napr. faktúry za autobusy na 

divadelné predstavenie v Košiciach, preplácanie cestovných lístkov na súťaže,...). 

Aktivity pre zlepšenie sociálnych podmienok učiteľov a vytvorenie optimálneho pracovného prostredia: 

 podpora dopravy dochádzajúcich zamestnancov s nízkymi príjmami zo sociálneho fondu, 

 podpora učiteľa študujúceho DPŠ uhradením časti nákladov na štúdium; 

 rekondičné pobyty zamestnancov vo wellness zariadení (2 x ročne); 

 oslavy Dňa učiteľov pod patronátom MsÚ Gelnica, zriaďovateľa Košického samosprávneho kraja, 

spoločenské posedenia pre zamestnancov 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 a angažovanosť v 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 ponúk nadácií posielaných emailovou poštou. Zamestnanci aktívne prednášať prostredníctvom 
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zvoleného zástupcu návrhy na relaxačné, poznávacie, či kultúrne podujatia pre zamestnancov, či iné 

využitie Sociálneho fondu. 

 

Cieľ I.2.5: Vytvoriť školu ako regionálnu otvorenú inštitúciu. 

Plnenie: Tento cieľ bol čiastočne splnený realizáciou nasledujúcich aktivít: 

 Zorganizovanie Dňa otvorených dverí, Správnej voľby povolania a workshopu k tejto burze 

SŠ pre žiakov deviatych ročníkov a verejnosť z radov rodičov, riaditeľov a vých. poradcov 

ZŠ, riaditeľov a zástupcov SŠ, ... 

 Poskytnutie priestorov školy na zorganizovanie študentského večierka Black&White Party, 

ktorej sa zúčastnili aj bývalí žiaci z okresu Gelnica. 

 Prenájom priestorov školy na realizáciu komerčných predajných akcií so zvýhodnenými 

cenami ako služba pre verejnosť. 

 Gymnázium Gelnica ako cvičná škola pre študentov učiteľských smerov z regiónu (4 

praktikujúci žiaci). 

 Poskytnutie priestorov školy pre CPPPaP v Spišskej Novej Vsi pre organizáciu stretnutia 

výchovných poradcov a koordinátorov prevencie okresu Gelnica. 

Prekážky: Hlavnými prekážkami pre možnosti poskytnutia ďalších služieb verejnosti: 

 Absencia projektov na realizáciu kurzov IKT, resp. jazykových kurzov, do ktorých by sa 

mohla škola zapojiť. 

 Absencia reprezentačných priestorov v meste Gelnica na realizáciu spoločenských podujatí 

(napr. ples rodičov). 

Návrhy:  

 Vyhľadávať ďalšie možnosti otvorenia školy pre vzdelávanie verejnosti alebo rodičov 

žiakov školy. Vypracovať možnosti poskytnutia doplnkového certifikovaného vzdelávania 

v oblasti cudzích jazykov, prípadne IKT. 

 Využiť učebne vytvorené vďaka projektu z ESF pre potreby žiakov a učiteľov základných 

škôl 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 

predovšetkým vo vybraných kompetenciách potrebných pre úspešné uplatnenie sa v súlade s mottom 

inovovaného Školského vzdelávacieho programu: „Kľúčové kompetencie pre život.“ 

 

VYHODNOTENIE:  
Plnenie: V rámci napĺňania poslania školy významnú úlohu zohral nový inovovaný Školský 

vzdelávací program 2015, ktorý bol v školskom roku 2015/2016 vydaný pre 1. ročník štvorročného 

štúdia a 5. ročník osemročného štúdia na základe nového Štátneho vzdelávacieho programu vydaného 

MŠVVaŠ SR. V tomto zmenenom výchovno-vzdelávacom dokumente školy došlo okrem zmeny obsahu 

v jednotlivých predmetoch aj k zmene hodinovej dotácie predmetov. Posilnené bolo najmä vyučovanie 2. 

cudzieho jazyka na úkor zmenšenia počtu hodín 1. cudzieho jazyka ako aj predmetu Umenie a kultúra.  

Ostatné ročníky školy pokračovali vo vzdelávaní podľa pôvodného Školského vzdelávacieho 

programu 2008. V rámci tohto dokumentu sa zachovala profilácia študentov v III. ročníku štvorročného 

štúdia, kde bol okrem predmetov Úvod do sveta práce, Praktikum z biológie a ekológie otvorený aj nový 

voliteľný predmet pod názvom Svet v obrazoch. Jeho cieľom je predovšetkým poskytnúť žiakom 

vedomosti o planéte Zem, o sledovaní premeny prírodného prostredia ako aj aktuálneho stavu prírody 

Zeme a ľudskej spoločnosti. Tento cieľ sa snaží dosiahnuť predovšetkým inovatívnymi metódami: napr. 
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praktickým a experimentálnym získavaním vedomostí priamo z terénu, ako aj využitím projektového 

vyučovania. 

Prekážky: Hlavnú prekážku pri napĺňaní tohto poslania školy sme počas školského roka pociťovali  

predovšetkým v časovej zaneprázdnenosti pedagógov. Novo vydaný Štátny vzdelávací program nútil 

učiteľov mnoho hodín pracovať na inovovanom Školskom vzdelávacom programe. Ťažisko práce 

pedagóga sa tak namiesto prípravy výchovnovzdelávacieho procesu viac prenieslo na teoretickú 

metodickú činnosť. Ďalšou prekážkou zostávajú nevhodne zostavené učebnice na niektorých predmetoch 

(nekoncepčne roztrieštené témy, málo precvičovacích úloh,...). 

Návrhy: Škola bude ďalej podporovať učiteľov vo využívaní elektronických materiálov vlastných aj 

z internetových knižníc. Každý pedagóg má možnosť sa na väčšine vyučovacích hodín dostať 

k informačnej technike v niektorej z vybavených učební.  Po ročnej prestávke budeme vo väčšej miere 

podporovať aj kontinuálne vzdelávania učiteľov, na ktorých dochádza aj k cennej výmene skúseností 

medzi účastníkmi. 

 

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: 

Plnenie: Záujmová činnosť sa realizovala prostredníctvom krúžkov, hlavne športových 

a tematických krúžkov. Už tradične je vidieť aktívnu činnosť Žiackej školskej rady, ktorá v spolupráci 

s koordinátorkou ŽŠR (BLH) participuje na príprave žiackych podujatí. V školskom roku 2015/2016 

významným spôsobom pomohli škole pri materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu aj Rodičovská rada (nová interaktívna učebňa v budúcej I.O). V oblasti spolupráce s ďalšími 

sociálnymi partnermi v regióne je veľmi dobrá spolupráca s CPPPaP v Spišskej Novej Vsi, s mestom 

Gelnica, obcou Prakovce a niektorými ďalšími obcami v okrese. 

Prekážky: Chýba väčšia angažovanosť ďalších členov Rodičovského združenia a OZ Elán Vital, 

okrem členov riadiacich orgánov. 

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

spoločnosti) napr. prizvaním na spoločné projekty a podujatia. Pripraviť ďalšie podujatie pre študentov a 

učiteľov základných škôl v regióne. 

 

I.5 Ciele v školskom roku 2015/2016:  
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 2016/2017 - cieľ splnený 

čiastočne: 

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

štvorročné štúdium 30 študentov, z nich sa však reálne zapísalo a začalo v septembri 

2016 na škole študovať 22 študentov (viac v kapitole III); 

 otvoriť 1 triedu osemročného štúdia (25 žiakov) v šk. roku 2016/2017– cieľ splnený 

čiastočne: 

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

osemročné štúdium 19 študentov, z nich sa reálne zapísalo a začalo v septembri 2016 

na škole študovať 17 študentov (viac v kapitole III); 

 podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka formou rôznych výchovno-

vzdelávacích aktivít - cieľ splnený čiastočne: 
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o väčšina rôznych aktivít (Príloha 1, článok 1.3) a súťaží (kapitola IX.), ktoré boli 

naplánované sa uskutočnila;  

 pokračovať v partnerských kontaktoch so zahraničnou strednou školou - cieľ splnený 

čiastočne: 

o  V septembri 2015 sa uskutočnil výmenný pobyt nemeckých študentov na Slovensku 

spojený s návštevou riaditeľa Kaufmännische schulen Offenburg a oslavami 10. 

výročia zasadenia lipky priateľstva. V  máji 2016 sa však neuskutočnil pre nízky 

záujem študentov výmenný pobyt v Nemecku. 

 zapájať sa do humanitárnych aktivít - cieľ splnený: 

o Škola sa v priebehu školského roka zúčastnila humanitárnych zbierok Deň narcisov, 

Belasý motýľ.  

o Škola pokračovala v realizácii vlastnej humanitárnej akcie Vianočná burza, pričom 

výťažok bol použitý po prerokovaní v ŽŠR. 

 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: 

o škola pod vedením koordinátorky prevencie a výchovnej poradkyne uskutočnila 

viacero aktivít (viac Prílohe 1, v článku 2.1) týkajúcich sa prevencie šikanovania, 

kyberšikany, užívania drog atď.  

 

 

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

potrebami ( údaje sú uvádzané k 15.9.2015) 

 
 Počet žiakov školy spolu 151 
 Z toho dievčat 75 

 Počet tried spolu 7 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 151 

 Z toho dievčat 75 

 Počet tried denného štúdia 7 

 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 - 
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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 0  

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

h)* Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 7 

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 0 

l)* Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

0 

m) Iný dôvod zmeny - 
Pozn.: * Údaje uvádzané za celý školský rok. 

 

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

Gymnázium v Gelnici  prijímalo v prijímacom konaní na školský rok 2016/2017 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 bol prijatý 1 žiak. 

Ostatní žiaci sa museli podrobiť prijímacím skúškam z profilových predmetov – slovenský jazyk 

a literatúra, matematika. Pre odstránenie stresu zároveň škola umožnila vo februári 2016 absolvovať 

záujemcom o štúdium skúšobné prijímacie skúšky, na ktorých mohli získať bonusové body. Žiak bol 

úspešný v prijímacej skúške, ak dosiahol v každom predmete v súčte bonusových bodov za Prijímačky na 

neostro a bodov za Prijímaciu skúšku aspoň 7 bodov. Všetci úspešní boli zoradení do tabuľky za 

študentov prijatých bez PS podľa celkového dosiahnutého  počtu bodov zo 4 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 v oboch kolách prijímacieho konania úspešne zložilo 31 žiakov 

z 36 pozvaných, z ktorých sa reálne prišlo zapísať 23. 

  

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

2016/2017 na osemročné štúdium kritériá prijatia s prijímacími skúškami z profilových predmetov – 

slovenský jazyk a literatúra, matematika. Aj týmto záujemcom o štúdium škola umožnila vo februári 

2016 absolvovať skúšobné prijímacie skúšky, na ktorých mohli získať bonusové body. Žiaci boli úspešní 

v prijímacej skúške, ak dosiahli v každom predmete v súčte bonusových bodov za Prijímačky na neostro 

a bodov za Prijímaciu skúšku aspoň 7 bodov. Žiaci, ktorí úspešne zložili prijímacie skúšky, boli 

umiestnení do zoznamu uchádzačov podľa celkového súčtu bodov. Celkovo sa do 1. kola prihlásilo 20 

žiakov a 19 z nich úspešne zložilo prijímacie skúšky. Zapísať sa prišlo reálne 17 študentov.  

 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní Stav k 
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Kód Odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí žiaci 

k 30.6.2016 

15. 9. 

2016 

7902J Gymnázium 

–štvorročné 
31 35 30 2 2 23 22 

7902J Gymnázium 

– osemročné 
22 20 19 0 0 17 17 

 

Závery: Oproti minulému školskému roku sme pozorovali zmenšenie počtu študentov, ktorí mohli byť na 

základe Testovania 9 prijatí bez prijímacích skúšok. Takisto sa zväčšil počet študentov, ktorí neprišli na 

prijímacie skúšky (2 v prvom a 2 v druhom termíne I. kola). Uvedený stav môže byť spôsobený tým, že 

študenti už majú informácie o ich prijatí na inú školu. Vzhľadom na ľahké zabezpečenie organizácie 

prijímacích skúšok a rovnaké požiadavky na všetkých záujemcov by sme navrhovali:  

 ak vykoná žiak ZŠ talentové prijímacie skúšky, mal by sa už prihlasovať len na 2. termín I. kola 

klasických prijímacích skúšok (teda už len na 1 ďalšiu strednú školu), 

 účasť na prijímacích skúškach pre gymnáziá by mala byť povinná v oboch termínoch, 

 prijímacie skúšky by mali byť jednotné a zadávané centrálne (prípadne by mali byť spojené 

s Testovaním 9). 

 

Návrhy: Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu (podrobne v materiáli Marketingový plán školy 

2016/2017): 

 pokračovať v zlepšovaní materiálno-technického vybavenia školy – vytvoriť novú učebňu 

s prezentačnou technikou, prihlásiť sa do grantových programov na skultúrnenie prostredia školy, 

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

k úspechu, ktorá sa uskutoční v priestoroch školy, 

 zorganizovať DOD vo februári 2016, znova ponúknuť aj možnosť zúčastniť sa Prijímačiek na 

neostro, 

 vymyslieť a ponúknuť aktivity na prípravu záujemcov o osemročné štúdium, 

 zopakovať marketingový program Prihlás sa a získaj tablet, vymyslieť doplňujúce marketingové 

aktivity, 

 pokračovať v propagácii školy v regionálnych inzertných/reklamných novinách, prípadne na 

veľkoplošných bilboardoch,  

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

regionálna tlač), 

 zaslať na základné školy propagačné materiály o 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  

 
 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Priemerný prospech za školu: 

 

1,60 1,81 1,68 1,69 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 

113,89 102,63 100,79 109,64 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

0,15 0,13 0,36 0,30 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

113,73 102,50 100,43 109,34 
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Plnenie: Priemerný prospech študentov bol porovnateľný s predchádzajúcim školským rokom. Naopak 

priemerný počet vymeškaných hodín napriek snahám školy o zlepšenie sa zhoršil na úroveň približne 

spred 3 rokov. Na tomto počte sa výraznejšou mierou podieľajú študenti štvorročného štúdia. Počet 

neospravedlnených hodín sa naopak mierne zlepšil. 

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

vzdelanostná skladba žiakov, ktorí prichádzajú študovať na našu školu (stále máme na škole aj študentov, 

ktorí nemajú doma prístup na internet, čo ich znevýhodňuje v porovnaní s ostatnými študentmi). Pri 

znižovaní priemerného počtu vymeškaných hodín je to predovšetkým veľký počet študentov so 

zdravotnými problémami. 

Návrhy: Pri klasifikácii žiakov využívať všetky formy hodnotenia. Na zlepšenie výsledkov žiakov 

aktivizovať žiakov k využívaniu konzultačných hodín učiteľov po vyučovaní. Pri ospravedlňovaní žiakov 

dôsledne uplatňovať pravidlá Školského poriadku Gymnázia Gelnica, pravidelne overovať adekvátnosť 

vymeškávania u zákonných zástupcov aj u lekárov žiakov. 

 

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/2016 

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

 

 
Prospech v II. polroku 

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. 22 14 63,6 7 31,8 1 4,5 0 0,0 1876 85,27 0 0,00 
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2. 25 10 40,0 10 40,0 5 20,0 0 0,0 2444 97,76 15 0,60 

3. 31 8 25,8 11 35,5 12 38,7 0 0,0 4980 160,65 29 0,94 

4. 22 7 31,8 5 22,7 10 45,5 0 0,0 2493 113,32 0 0,00 

Σ 100 39 39,0 33 33,0 28 28,0 0 0,0 11793 117,93 44 0,44 

 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/2016 

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

 

 
Prospech v II. polroku 

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 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 

2. 22 11 50,0 11 50,0 0 0,0 0 0,0 1932 87,82 0 0,00 

3. 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 

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

5. 13 4 28,6 5 35,7 5 35,7 0 0,0 1400 107,69 0 0,00 

6. 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 

7. 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 

8. 18 5 27,8 4 22,2 9 50,0 0 0,0 1386 77,00 1 0,06 

Σ 51 20 39,2 20 39,2 14 27,5 0 0,0 4718 92,51 1 0,02 

 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/2016 

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 2015/2016 

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 2015/2016 

 

Gymnázium Gelnica v zmysle školského zákona nekoná záverečné skúšky. 

 
 

6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2015/2016 

 

6.1 Celkové hodnotenie 

 
- riadny termín (marec, máj 2016) 
Kód 

odboru 
Názov odboru Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902500 Gymnázium 17 0 1 0 0 0 18 0 
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(osemročné štúdium) 

7902500 Gymnázium 

(štvorročné štúdium) 

20 1 2 0 0 0 22 1 

Spolu  37 1 3 0 0 0 40 1* 

Pozn.: * Študentka (končiaci ročník 2013/2014) opakovala celú maturitnú skúšku v nasledujúcom 

riadnom skúšobnom období. 

 
- mimoriadny termín (september 2016) 
Kód 

odboru 
Názov odboru Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902500 Gymnázium 

(osemročné štúdium) 

1 0 0 0 0 0 1 0 

7902500 Gymnázium 

(štvorročné štúdium) 

2 0 0 0 0 0 2 0 

Spolu  3 0 0 0 0 0 3 0 

 

6.2 Externá časť MS  
- riadny termín (marec, máj 2016) 

Predmet Počet žiakov Percento Percentil 

Anglický jazyk B2 41 48,31 5,00 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

41 57,40 67,80 

Matematika 12 86,65 NÚCEM nestanovil pre 

malý počet študentov 

 
- mimoriadny termín (september 2016) 

Predmet Počet žiakov Percento Percentil 

Anglický jazyk B2 3 26,67 NÚCEM nestanovuje 

 

6.3 Interná časť MS 

- písomná forma - riadny termín (marec, máj 2016) 

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Anglický jazyk B2 41 56,22 % 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

41 69,33 % 

 

- písomná forma - mimoriadny termín (september 2016) 

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Anglický jazyk B2 1 30,00 % 

 

6.4 Interná časť MS 

- ústna časť - riadny termín (marec, máj 2016) 
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 
19 11 11 0 0 1,80 

Anglický jazyk B2 13 14 11 3 0 2,10 

Matematika 7 4 1 0 0 1,50 

Geografia 4 2 2 2 0 2,20 

Chémia 4 0 2 0 0 1,67 

Biológia 6 4 4 3 0 2,24 
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Dejepis 1 1 0 0 0 1,50 

Občianska náuka 14 8 0 0 0 1,36 

Fyzika 5 4 2 0 0 1,73 

Informatika 0 2 2 0 0 2,50 

 

- ústna časť - mimoriadny termín (september 2016) 
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 

Anglický jazyk B2 0 0 1 0 0 3,00 

 

 

7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2015/2016 

 

Gymnázium Gelnica v zmysle školského zákona nekoná absolventské 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 2015/2016 (k 15.9.2015) 

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

odbory - 

denné 

štúdium 

ŠVP (uviesť 

rok 

aktualizácie) 

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  – 

gymnáziu

m 

(štvorročn

é štúdium) 

iŠVP 2015 1 22 - - - - - - - - - - - - - - 1 22 

7902J  – 

gymnáziu

m 

(štvorročn

é štúdium) 

ŠVP 2008 - - 1 24 1 30 1 22 - - - - - - - - 3 76 

7902J  – 

gymnáziu

m 

(osemročn

é štúdium) 

ŠVP 2008 - - 1 22 - - - - - - - - - - - - 1 22 

79025  – 

gymnáziu

m 

(osemročn

é štúdium) 

iŠVP 2015 - - - - - - - - 1 13 - - - - - - 1 13 

79025  – 

gymnáziu

m 

(osemročn

é štúdium) 

ŠVP 

2008 
- - - - - - - - - - - - - - 1 18 1 18 

Celkom 1 22 2 46 1 30 1 22 1 13 - - - - 1 18 7 151 
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VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov 

na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium. 
 

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2015/2016 podiel absolventov na trhu práce  

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba (profe-

sionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2016 

nezamestnaní 

k 30.9.2016 

celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

34 1 0 3 2 40 

 
počet žiakov 

v učebných  

odboroch 

––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– 

 
spolu 

počet žiakov 
34 1 0 3 2 40 

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2015/2016 
Kód odboru s názvom pokračujú v 

štúdiu 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2016 

Nezamestnaní 

k 30.9.2016 

celkom 

7902573 – gymnázium 

– cudzie jazyky 

(osemročné) 

16 0 1 1 18 

7902500 – gymnázium 

(štvorročné) 
19 0 2 1 22 

 

 

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: 4 1 4 4 1 0 14 42,57 

z toho žien: 4 1 2 3 0 0 10  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov:  

z toho externých 0 

kvalifikovaných 13 

nekvalifikovaných 1 

doplňujúcich si kvalifikáciu 1 

s 1. kvalifikačnou skúškou 5 

s 2. kvalifikačnou skúškou 3 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 11,81 

Počet majstrov 

odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 
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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 

 

Nepedagogickí zamestnanci školy 

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 5 0 0 8 48,87 

z toho 

žien: 1 1 1 3 0 0 6 46,5 

Vzdelanie nepedagogických zamestnancov 

Počet nepedagogických 
zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 

so stredoškolským vzdelaním 4 

 

 

VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov  osvedčenia, 

certifikátu 

Počet 

učiteľov 

Počet získaných 

kreditov na 1 

učiteľa 

Výučba AJ prostredníctvom 

viacnásobnej inteligencie 

(Veľká Británia v rámci 

programu ERASMUS+) 

Akreditačná 

komisia 

MŠVVaŠ 

Osvedčenie 1 19 

Plávanie v školskej telesnej 

a športovej výchove 

MPC, 

Ševčenkova 11, 

Bratislava 

Osvedčenie o ukončení 

aktualizačného 

vzdelávania 

1 8 

Rozvíjanie kompetencií 

odborného zamestnanca 

v oblasti poradenstva pri 

práci s klientom 

z dysfunkčnej rodiny 

MPC, 

Ševčenkova 11, 

Bratislava 

Osvedčenie o ukončení 

aktualizačného 

vzdelávania 

1 12 

Metodika tvorby IVVP pre 

žiakov so ŠVVP 

v primárnom a sekundárnom 

vzdelávaní 

MPC, 

Ševčenkova 11, 

Bratislava 

Osvedčenie o ukončení 

aktualizačného 

vzdelávania 

1 12 

Adaptačné vzdelávanie 

začínajúceho pedagogického 

zamestnanca 

Gymnázium, 

SNP 1, Gelnica 

rozhodnutie riaditeľa školy 

o úspešnom ukončení 

adaptačného vzdelávania 

2 0 

 

Vyhodnotenie Plánu KV 2015/2016:  

V uplynulom školskom roku nemala škola naplánované spoločné kontinuálne vzdelávanie 

zamestnancov, keďže veľký počet takýchto aktivít prebehlo v predchádzajúcom školskom roku v rámci 

vzdelávacieho projektu podporeného z ESF. Preto ani neprekvapuje, že tak málo pedagogických 

a odborných zamestnancov získalo kredity. 

Učitelia mali v svojich individuálnych plánoch na uplynulý školský rok stanovené predovšetkým 

osobné ciele v oblasti využitia vo vzdelávacom projekte získaných vedomostí a zručností. Tieto sa im 

v prevažnej miere podarilo splniť v podobe nových učebných materiálov, využívania elektronického 

prostredia Edupage.org a realizácie ďalších inovatívnych hodín, či výchovnovzdelávacích podujatí. 
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Ďalšie úlohy, v rámci ktorých sa museli pedagógovia venovať samoštúdiu, boli stanovené na základe 

komplexnej inšpekcie vykonanej v septembri 2016 (pozri kapitolu XI.). 

 Individuálne vzdelávania, na ktoré boli pedagógovia prihlásení predovšetkým v MPC Prešov, sa 

neuskutočnili pre preťaženosť centra alebo malý počet záujemcov. Najviac nás mrzí zrušené školenie 

k Národnému štandardu finančnej gramotnosti, ktorého sa mala zúčastniť novostanovená koordinátorka 

pre oblasť finančnej gramotnosti. 

 

Východiská pre Plán KV 2016/2017: 

 Vzhľadom na neúspešnosť individuálnych vzdelávacích aktivít jednotlivých učiteľov bude 

hlavným cieľom znovu zorganizovať spoločné vzdelávacie aktivity, najlepšie v priestoroch školy. 

Zamerané budú predovšetkým na finančnú gramotnosť a asertívne zvládanie náročných situácií 

vznikajúcich v školskom prostredí. 

 

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 

Sofia Kakalejčíková (III.A) 
27.04.-

29.04.2016 
2.miesto  účasť - ŠKA 

Samuel Nalevanko (III.A) 

08.04.2016 

účasť - - RCH 

František Pavol Zajac (III.A) účasť - - ŠKA 

Zuzana Horňáková (III.A) účasť - - ŠKA 

Dominika Szilágyiová (III.A) účasť - - - 

2. 
Olympiáda zo SJL, 
kategória A 

Dominika Dubecká (IV.A) 

26.01.2016 

4.miesto - - BLH 

3. 
Olympiáda zo SJL, 
kategória B 

Jana Hennelová (V.O) 6.miesto - - BLH 

4. 
Biologická olympiáda, 
kat. A+B 

Alexej Regec (I.A) 

08.-09. 
03.2016 

účasť - - RCH 

Jakub Kuraj (I.A) účasť - - RCH 

Dominika Hadbavná (II.A) účasť - - RCH 

Sofia Kakalejčíková (III.A) účasť - - RCH 

Samuel Nalevanko (III.A) účasť - - RCH 

František Pavol Zajac (III.A) účasť - - RCH 

5. 
Matematická olympiáda 
B 

Frederika Tomaščinová (I.A) 

12.04.2016 

účasť - - SLO 

Alexej Regec (I.A) účasť - - SLO 

Jakub Kuraj (I.A) účasť - - SLO 

6. Geografická olympiáda Michal Saxa (II.O) 20.04.2016 účasť - - RCH 

7. Olympiáda ľudských práv Timea Gembická (IV.A) 04.02.2016 účasť - - BUR 

8. 
Olympiáda z ANJ, kat. 
1A 

Matej Smorada (II.O) 10.02.2016 účasť - - KRI 

9. Cezpoľný beh - chlapci 
Družstvo chlapcov 

10/2016 
8. miesto 

- - ARE 
Timotej Kravec (VIII.O) 15. miesto 

10. Volejbal SŠ - dievčatá Družstvo dievčat 15.03.2016 7.-12. miesto - - VOZ 

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. 
Mladý Európan 
(Zastúpenie EK v SR, 
Europe Direct) 

Družstvo študentov II.A (K. 
Chovancová, B. Šimková, Ľ. 
Konečná) 

24.-
25.5.2016 

1.miesto 
(region. 

kolo) 
účasť - BUR 

2. 
Najlepšie príklady dobrej 
praxe výučby mediálnej 

Redakčný tím časopisu 
KAKTUS –  

02-06/2016 - 10.miesto - BLH 

http://gymgl.edupage.org/forms/?file=student.html&student=261502
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výchovy ZŠ A SŠ 
(Fakulta masmediálnej 
komunikácie UCM v 
Trnave) 

D. Dubecká, B. 
Brettschneiderová, V. 
Petrovová, M. Hennel, P. 
Smorada (IV.A) 

 
3. 

Košický Matboj – mat. 
súťaž st. žiakov 
(Združenie Strom,  
PF UPJŠ Košice) 

B. Bretschneiderová, M. 
Hennel, P. Smorada, (IV.A) S. 
Nalevanko (III.A) 

16.10.2015 

- 18.miesto - SLO 

A. Regec, J. Kuraj (I.A), 
B. Šimková, V. Magyarová 
(II.A) 

- 38.miesto - VIT 

 
4. 

Junior Freshhh  
(Slovnaft, a.s.) 

B. Bretschneiderová, M. 
Hennel, (IV.A)  
S. Nalevanko (III.A) 03.-25. 

11.2015 

- 17.miesto - SLO 

V. Ivanič, B. Klein, M. Dorko 
(I.A) 

- 44.miesto - VIT 

 
 

5. 

Filozofická olympiáda (KU 
Ružomberok) 

Dominika Dubecká  

22.3.2016 

- účasť - 

BUR Veronika Petrovová - účasť - 

Zuzana Horňáková - účasť - 

 
 

6. 

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

A. Kaľavský, T. Klein 
M. Saxa, M. Smorada (II.O) 

27.11.2015 

21. miesto - - 

AND 
V. Brutovská, O. Dorčáková, 
T. Lacková, M. Mihaľová 
(II.O) 

41.miesto - - 

 
7. 

Beh zdravia Košice 2015 
- chlapci 3000 m 
- dievčatá 1500 m 
(CVČ-RCM Košice) 

Silvia Kandrová (V.O) 

10.09.2015 

14.miesto - - 
VOZ 

Jana Hennelová (V.O) 16.miesto - - 

Timotej Kravec (VIII.O) 21.miesto - - 
ARE 

Marek Brutovský (VIII.O) 43.miesto - - 

 
8. 

Študentský beh - 6 km 
(UPJŠ v Košiciach) 

Silvia Kandrová (V.O) 
18.11.2015 

19.miesto - - 
VOZ 

Jana Hennelová (V.O) 26.miesto - - 

9. 

Študentská vedecká 
odborná konferencia 
Metalurgia 2016 - sekcia 
IV. Environmentalistika 
(HF TUKE) 

Marek Brutovský (VIII.O) 20.4.2016 účasť - - ŠKA 

10. 

Ocenenie predsedom KSK 
za mimoriadne študijné 
výsledky 
(Úrad KSK Košice) 

Miroslav Hennel (IV.A) 19.11.2016 diplom - - - 

 

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/ 
oblastná 
úroveň 

Regionálna 
úroveň 

(väčšie územie ako 
okres Gelnica) 

Učiteľ 

1. 
Recitačná súťaž Šprincove 

Krompachy (MŠVVaŠ SR) 
Dominika Szillágyiová 
(III.A) 

01.12.2015 - 2.miesto MOL 

2. 
Spišské športové hry detí 
a mládeže (SOV a Mesto Spišská 
Nová Ves) 

Družstvo dievčat vo 
volejbale 

10.6.2016 - 3.miesto VOZ 

3. 
DŠS KSK – Volejbal dievčat 
(CVČ-RCM Košice) 

Družstvo dievčat 10-11/2016 - 3.miesto VOZ 

4. 
DŠS KSK – Florbal dievčat 
(CVČ-RCM Košice) 

Družstvo dievčat 02-04/2016 - 4.miesto VOZ 

5. 
Matematická olympiáda Z7 

(MŠVVaŠ SR) 

Michal Saxa (II.O) 
05.04.2016 

1.miesto - 
AND 

Matej Smorada (II.O) 2.miesto - 

6. 
Olympiáda z ANJ 
(MŠVVaŠ SR) 

Matej Smorada (II.O) 13.01.2016 1.miesto - KRI 

Denis Lörinc (III.A) 14.01.2016 3.miesto - KRI 

7. 
Dejepisná olympiáda 
(MŠVVaŠ SR) 

Michal Saxa (II.O) 09.02.2016 2.miesto - BUR 

8. Technická olympiáda Michal Saxa (II.O) 02.12.2015 2.miesto - PIS 
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(MŠVVaŠ SR) 

 
9. 

Deň 112 očami detí – výtvarná 

súťaž (Okresný úrad Gelnica) 

Soňa Bátorová (II.O) 
03/2016 

2.miesto  VOZ 

Adam Fabišík (II.O) 
mimoriadne 

ocenenie 
 VOZ 

10. 
Cezpoľný beh 
(MŠVVaŠ SR) 

Družstvo dievčat 

02.10.2015 

2.miesto - 
VOZ 

Simona Geregová (II.A) 3.miesto - 

Družstvo chlapcov 1.miesto - 

ARE 
Viet Pham Quoc (III.A) 1.miesto - 

Alexej Regec (I.A) 2.miesto - 

Martin Jenča (II.A) 3.miesto - 

11. 
Pytagoriáda P 

(MŠVVaŠ SR) 
Michal Saxa, M. Smorada, 
T. Klein (II.O) 

09.03.2016 účasť - AND 

 

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

 okresné kolo starších žiakov vo futsale (SŠ) - 2. miesto  - chlapci (ARE); 

 okresné kolo v stolnom tenise starších žiakov (SŠ) - 2. miesto – chlapci (ARE), 2. miesto – dievčatá 

(VOZ); 

 okresné kolo v stolnom tenise mladších žiakov (ZŠ) – 2. miesto – dievčatá (VOZ). 

Niektorí naši žiaci sa zúčastnili aj na športových súťažiach miestneho charakteru. Najlepšie výsledky sme dosiahli 

na týchto podujatiach: 

 Gelnický jesenný beh, vyhlásilo Mesto Gelnica, 10.10.2015 – 1. miesto získal Viet Pham Quoc (III.A) 

v behu na 2 800 m (VOZ); 

 Gelnický jarný beh, vyhlásilo Mesto Gelnica, 16.04.2016 – 1. miesto získala Silvia Kandrová (III.A) 

v behu na 1 200 m (VOZ), 

 Košice Night Run, vyhlásilo Mesto Košice, 04.09.2016 – 148.miesto v behu na 10 km z celkovo 426 

súťažiacich obsadila Silvia Kandrová (VOZ). 

Ďalej sme motivovali našich žiakov, aby sa prihlásili aj do internetových, testových a korešpondenčných súťaží 

s celoslovenskou pôsobnosťou: 

 i-Bobor, vyhlásila FMFI UK Bratislava + Infovek – informatická testová online súťaž  - účasť 103 

žiakov, z toho11 úspešných riešiteľov s viac ako 50 bodmi (PIS/SLO); 

 Pangea – matematická olympiáda, vyhlásila Bystra Education s.r.o. – celoeurópska matematická 

testová súťaž - účasť 123 žiakov (AND/VIT/SLO); 

 Matematický Klokan, vyhlásila Talentída, n.o. Bratislava, celoslovenská korešpondenčná súťaž – 

účasť 27 žiakov (VIT/SLO); 

 Súťaž Prečo?, vyhlásila cestovná kancelária BUBO Travel agency  - celoslovenská súťaž 

z geografických znalostí – účasť 24 študentov predmetu Svet v obrazoch (RCH), 

 Som nenormálne fér, vyhlásila Equity a J. Dubovcová, obhajkyňa ľudských práv – celoslovenský 

výtvarná súťaž – účasť 1 študentky, ktorá získala diplom (VOZ), 

 15 rokov TV JOJ, vyhlásila Nadácia TV JOJ – celoslovenská výtvarná súťaž - účasť 7 študentov 

(VOZ), 

 Olympic Quiz, vyhlásil MOV so sídlom v Maďarsku –internetová medzinárodná vedomostná súťaž 

o olympizme – účasť 1 družstva z II.A (VOZ), 

 Vedomostná súťaž o olympizme, vyhlásil SOV Bratislava a Slovenská olympijská akadémia – 

celoslovenská online súťaž – účasť 1 družstva z II.A (VOZ). 

 

IX.3 Ostatné aktivity na prezentáciu školy 
 

P. č. Názov aktivity Termín 
konania 

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

Počet zúčastnených  

1. 

10 rokov lipky priateľstva – 
kultúrny program k jubilejnému vým. 
pobytu nem. žiakov a učiteľov 
z partnerskej školy Kaufmännische 
Schulen, Offenburg 

18. 9.2015 

Prezentácia slovenských zvykov 
a folklóru v sobášnej sieni Obecného 
úradu Prakovce – propagácia 
v miestnych médiách a na 
webstránke 

9 nemeckí žiaci a 5 učitelia / 40 
slovenských žiakov a 9 učitelia 
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2. 
Správna voľba povolania, 
príležitosť k úspechu, Gymnázium 
Gelnica - Burza stredných škôl 

20.10.2015 
Prezentácia študijných programov, 
priestorov a aktivít školy 

cca 40 žiakov školy 
(cca 180 žiakov ZŠ) 

3. 
Správna voľba povolania, 
príležitosť k úspechu, 3D učebňa 
Gymnázia Gelnica - Workshop 

20.10.2015 
Prezentácia aktivít a projektov školy 
na diskusnom fóre o možnostiach 
štúdia na SŠ 

16 predstaviteľov z 10 ZŠ, 17 
predstaviteľov z 12 SŠ z regiónu, 7 
pozvaných hostí 

4 
Katarínska kvapka krvi, 
Mestský úrad Gelnica 

25.11.2015 
Dobrovoľné darcovstvo - propagácia 
podujatia na webstránke školy 

7 úspešných darcov z radov študentov 

5. 
Vianočná burza s programom, 
Telocvičňa Gymnázia Gelnica 

21.12.2015 

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

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

6. 
Prezentácia školy na rodičovských 
združeniach rodičov deviatakov 
ZŠ 

01/2016 
Prezentácia aktivít a študijných 
programov školy 

6 základných škôl okresu Gelnica 
(Prakovce, Margecany, Jaklovce, V. 
Folkmar, Švedlár, Gelnica) 

7. 
DOD Gymnázia Gelnica, 
Odborné učebne školy 

05.02.2016 

Prezentácia priestorov, ŠkVP 
a žiackych prác študentmi školy, 
konzultácie so záujemcami 
o osemročné štúdium 

30 žiakov školy 
(50 žiakov zo ZŠ, 8 rodičov) 

8. 
Prijímačky na neostro, 
Gymnázium Gelnica 

15.02.2016 
Skúšobné prijímacie skúšky pre 
záujemcov o štvorročné aj 
osemročné štúdium 

17 uchádzačov o štvorročné štúdium 
a 8 uchádzačov o osemročné štúdium 

9. 
Prihlás sa a získaj tablet, 
marketingový motivačný program pre 
záujemcov o štúdium 

02-06/2016 
Výpožička tabletov pre výchovno-
vzdelávacie účely pre úspešných 
uchádzačov o štúdium 

3 záujemcovia o osemročné a 3 
záujemcovia o štvorročné štúdium 

10. 
Veselá Karička 2016, 
Hlavná ulica v Košiciach 

23.06.2016 
Propagácia školy cez zúčastnených 
tanečníkov formou tričiek s logom 
školy 

20 žiakov školy 

11. 
Reklama školy a prijímacieho 
konania v inzercii 

02-04/2016 
Reklama v inzertných novinách 
Noštek, informovanie v obecných 
rozhlasoch 

- 

12. 
Propagácia školských časopisov 
v miestnom periodiku 

 05-06/2016 Miestne noviny Gelničan  30 žiakov školy III.A 

13. Publikačná činnosť o aktivitách školy Celý šk. rok 

Články o činnosti školy 
v regionálnom tlačenom mesačníku 
Gelničan, týždenníku Naše noviny - 
Gelnica 

- 

14. 
Stredné školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 
2015/2016 – elektronická brožúra 

10/2015 
Aktualizácia údajov o škole do 
elektronickej brožúry 

http://startup.vucke.sk/files/skol/brozur
a_stredne_skoly_2015_2016.pdf  

15. 
Informačný bulletin Gymnázia 
Gelnica 

02/2016 
Informačný leták rozdávaný počas 
rodičovských združení a DOD 
Gymnázia Gelnica 

- 

 

X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 

Názov projektu Číslo 

projektu 

Celkový 

finančný/materiálny 

príspevok pre školu 

Príspevok 

školy (ak 

bol) 

Poznámka 

Grantový projekt: Moderné vzdelávanie na 
Gymnáziu v Gelnici,  
Program Erasmus+, Kľúčová akcia 1: 
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (SAAIC – 
Národná agentúra programu Erasmus+ pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu) 

2015-1-SK01-
KA101-
008750 

6 010,- € - 06/2015-05/2016 

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 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ 
s využitím elektronického testovania – Etest.sk 
(NÚCEM Bratislava) 

26110130546 22 licencií k softvéru na 
testovanie 

- 06/2013 – 11/2015 

Projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho školstva – Digiskola.sk (MŠVVaŠ 
SR) 

OPIS-
2013/1.1/70-
NP 

2 digitálne sety 
s interaktívnymi 
tabuľami 

- 11/2013-09/2015 

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

26110130582 1 digitálny set 
s interaktívnou tabuľou 
a audio súpravou 

- 12/2013-11/2015 

 

http://startup.vucke.sk/files/skol/brozura_stredne_skoly_2015_2016.pdf
http://startup.vucke.sk/files/skol/brozura_stredne_skoly_2015_2016.pdf
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XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole v školskom roku 2015/2016.  
 

 V dňoch 6. – 9. 10. 2015 sa v Gymnáziu Gelnica uskutočnila komplexná inšpekcia realizovaná 

Štátnou školskou inšpekciou, Školské inšpekčné centrum Košice. Predmetom inšpekcie boli Stav 

a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu. Vo 

vzťahu k tomuto predmetu kontrolný subjekt vyhodnotil v Správe o výsledkoch školskej inšpekcie č. 

88002/2015-2016 zo dňa 3.11.2015 celkovo 3 sledované oblasti – riadenie školy, podmienky výchovy 

a vzdelávania, priebeh výchovy a vzdelávania. 

 

Riadenie školy 

Porovnaním záverov z komplexnej inšpekcie vykonanej v školskom roku 2002/2003 ŠŠI zistila, 

že v riadení školy  došlo v niektorých oblastiach oproti minulosti k zlepšeniu.  

Pedagogickí zamestnanci Gymnázia, SNP 1, Gelnica vypracovali ŠkVP so zadefinovanými 

vlastnými cieľmi, ktorý umožňuje realizovať výchovu a vzdelávanie v súlade so Školským zákonom. 

Vnútorné predpisy školy boli prerokované na pedagogických radách a zabezpečujú jednotnú organizáciu 

výchovy a vzdelávania. Pri dosahovaní jednotného postupu riaditeľ školy využíval odbornú pomoc 

predmetových komisií, ktorých činnosť sa riadila plánmi práce. Medzi členmi PK dochádzalo k verbálnej 

výmene pedagogických skúseností smerom k zlepšeniu a skvalitneniu výchovnovzdelávacieho procesu. 

Výkon štátnej správy v 1. stupni bol realizovaný v súlade s platnou legislatívou. Škola úspešne zapájala 

žiakov do školských a mimoškolských aktivít významne ovplyvňujúcich jej výchovno-vzdelávaciu 

činnosť, poskytovala príjemné a motivujúce prostredie pre žiakov a učiteľov. Výchovné poradenstvo bolo 

poskytované na kvalifikovanej úrovni. V celkovom hodnotení kontrolný subjekt skonštatoval, že riadenie 

školy bolo na dobrej úrovni. 

Rovnako ako v minulosti však ŠŠI konštatovala pretrvávajúce nedostatky pri 

realizácii kontrolného systému riadenia školy a v činnosti PK, škola tiež vhodne neimplementovala 

Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP. Z uvedených dôvodov voči kontrolovanému subjektu 

v oblasti riadenia školy uplatnila tieto odporúčania: 

 komplexne implementovať NŠFG verziu 1.1 do ŠkVP, 

 zabezpečiť účasť učiteľov na vzdelávacích aktivitách smerujúcich k rozvíjaniu finančnej 

gramotnosti žiakov, 

 uplatňovať kontrolnú kompetenciu PK v praxi, 

 systém vnútornej školskej kontroly zamerať na všetky oblasti činnosti školy, zvýšiť kvalitu 

hospitačnej činnosti a orientovať ju na tie oblasti, ktoré vyžadujú zlepšenie. Zistenia 

kontrol analyzovať, zovšeobecňovať a využívať v ďalšej riadiacej práci, kontrolovať 

plnenie a účinnosť prijatých opatrení na zlepšenie stavu. 

Dňa 12.09.2016 prebehla v Gymnáziu Gelnica následná inšpekcia s predmetom Stav odstránenia 

nedostatkov zistených pri inšpekciách na gymnáziu. V Správe o výsledkoch školskej inšpekcie č. 

8002/2016-2017 zo dňa 19.9.2016 kontrolný subjekt skonštatoval, že všetky odporúčania boli 

akceptované a v súlade so zadaním realizované. 

  
Podmienky výchovy a vzdelávania 

 Porovnaním záverov z predchádzajúcej komplexnej inšpekcie z roku 2002/2003 ŠŠI 

skonštatovala, že v tejto sledovanej oblasti sa oproti minulosti skvalitnili priestorové aj materiálno-

technické podmienky výchovy a vzdelávania.  

Škola disponuje okrem 14 kmeňových učební aj 2 jazykovými učebňami, 2 učebňami informatiky, 

odbornými učebňami chémie, fyziky a biológie. Pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy má 

k dispozícii okrem telocvične a posilňovne aj exteriérové športoviská (futbalové asfaltové ihrisko, 

volejbalové ihrisko s umelým povrchom, atletickú dráhu,...). Škola má dostatok nových učebníc 
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schválených MŠVVaŠ SR. Okrem nich učitelia používajú aj vlastné učebné texty a pracovné listy. Škola 

má dostatok učebných pomôcok (využívaných na 61% sledovaných vyučovacích hodín) i funkčnej 

didaktickej techniky (využívanej na 49% hospitovaných hodín). Žiačke s telesným postihnutím bola 

primerane upravená lavica a vybudovaná alternatíva bezbariérového prístupu do školy. Odbornosť 

vyučovania bola zabezpečená s výnimkou neodborného vyučovania informatiky. Školský poriadok bol 

vypracovaný v súlade so školským zákonom a škola realizovala aj aktívnu ochranu žiakov pred sociálno-

patologickými javmi. V celkovom hodnotení kontrolný subjekt skonštatoval, že podmienky výchovy a 

vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni. 

V oblasti podmienok výchovy a vzdelávania si podľa ŠŠI vyžaduje zlepšenie organizácia 

vyučovania. Kontrolný subjekt konštatoval porušenie dvoch právnych predpisov, konkrétne nedodržanie 

práva žiaka na obedňajšiu prestávku (§ 144 ods.1 písm. j) školského zákona) a nedodržanie dĺžky trvania 

hodiny priamej vyučovanej činnosti v rozsahu 45 minút (§ 2 ods.1 nariadenia vlády SR č. 422/2009 Z.z.). 

Z uvedených dôvodov uplatnil voči kontrolovanému subjektu tieto opatrenia: 

 vykonať zmenu organizácie vyučovania s dôrazom na dodržiavanie zásad psychohygieny 

žiakov a oboznámiť pedagogických zamestnancov s touto zmenou na pracovnej porade, 

 zabezpečiť dodržiavanie dĺžky trvania vyučovacích hodín pedagogickými zamestnancami 

školy. 

V následnej Správe o výsledkoch školskej inšpekcie č. 8002/2016-2017 zo dňa 19.9.2016 

kontrolný subjekt skonštatoval, že všetky opatrenia boli splnené a v súlade so zadaním realizované. 

 

Priebeh výchovy a vzdelávania 

 Porovnaním záverov z predchádzajúcej komplexnej inšpekcie z roku 2002/2003 ŠŠI 

skonštatovala, že v tejto sledovanej oblasti sa oproti minulosti má výchovno-vzdelávací proces 

pretrvávajúcu priemernú úroveň.  

Silnou stránkou sledovaných vyučovacích hodín bolo rozvíjanie poznávacích kompetencií žiakov 

zrozumiteľným sprístupňovaním učiva, zadávaním úloh na zapamätanie, pochopenie i aplikáciu. Učitelia 

vytvárali priaznivú atmosféru, prejavovali empatiu voči všetkým žiakom, motivovali ich k činnosti, viedli 

k správnym postupom pri práci, k spracovaniu a dokončeniu úloh v sledovanom čase a rešpektovali ich 

osobnosť. Na väčšine hodín viedli žiakov k aktívnemu vyjadrovaniu, vyžadovali od nich uplatňovanie 

odbornej terminológie. V celkovom hodnotení kontrolný subjekt skonštatoval, že vyučovanie na gymnáziu 

bolo na priemernej úrovni. 

Podľa ŠŠI si zlepšenie vyžaduje zadávanie úloh vedúcich k rozvoju vyšších myšlienkových 

procesov, ktoré boli uplatnené len na tretine kontrolovaných hodín. Menej tiež učitelia diferencujú 

činnosť žiakov s ohľadom na rozdielne vzdelávacie schopnosti a zručnosti žiakov. Ojedinele bol tiež 

žiakom poskytnutý priestor na zhodnotenie vlastných výkonov, či výkonov spolužiakov. Zlepšenie si 

vyžaduje využívanie kooperatívnych foriem vyučovania, vytváranie príležitostí na prezentovanie 

hodnotových postojov žiakov a rozvíjanie ich kompetencií v oblasti práce s prostriedkami IKT. V tejto 

oblasti neuplatnil kontrolný subjekt voči škole žiadne odporúčania ani opatrenia. 

 

XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  
 

Z hľadiska materiálno-technického vybavenia v školskom roku 2015/2016 sme v oblasti zlepšenia 

vybavenia didaktickou technikou z príspevku Rodičovského združenia vo výške 1909,- € vybudovali 

novú interaktívnu učebňu v novozriadenej triede I.O pre znovu otváraný 1. ročník osemročného štúdia. 

Zakúpená bola celá zostava pre interaktívne vyučovanie -  interaktívna tabuľa, notebook, projektor 

s nástennou konzolou. Škola zo svojich prostriedkov do tejto kmeňovej učebne (ako aj do učebnej 

jazykov) doplnila bielu magnetickú tabuľu a zo sponzorského daru vo výške 235,- € aj stoličku pre 

pedagóga a uzamykateľnú katedru na notebook. Z prostriedkov projektu Moderné vyučovanie na 

Gymnáziu v Gelnici v rámci programu Erasmus+ vo výške cca 600,- € bola obnovená didaktická 

technika v Učebni jazykov 1 zakúpením nového notebooku a projektora.  
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V rámci údržby priestorov školy boli uskutočnené tieto nevyhnutné opravy:  

 skompletizovanie čelného južného pohľadu na školu výmenou ďalších 5 okien za plastové 

okná z dotácie od zriaďovateľa Košického samosprávneho kraja vo výške 6 615,00 €;  

 oprava omietok a vymaľovanie niektorých stien v Školskej jedálni v rámci záručnej 

reklamácie,  

 oprava omietok a vymaľovanie časti vnútorných stien chodieb v rámci bežnej údržby. 

Každoročne sa úspešne pokúšame rozširovať knižničné fondy a zbierky kabinetov o nové 

pomôcky a knihy ako bonusy z viacerých vydavateľstiev. Tohto roku sme získali knihy a CD  pre 

učiteľov na vyučovanie anglického jazyka. Z časti prostriedkov získaných zo vzdelávacích poukazov (cca 

80,- €) boli zakúpené dve spoločenské hry v anglickom jazyku a dve učebnice pre krúžok Be Better In 

English. Viacerí sponzori prispeli v priebehu školského roka drobnými materiálnymi darmi najmä 

dodávkou občerstvenia na podujatia usporiadané školou, tonermi do tlačiarní a kancelárskym spotrebným 

materiálom (v celkovej sume cca 1600,- €). 

 

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

školy, a to za kalendárny rok 2015 

 
1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov – normatívne financovanie   po znížení 335 461,- € 

    v novembri zníženie za nenaplnenosť žiakov  -11 595,- € 

     Čerpanie : Mzdy a poistné fondy   188 790,- € 

                       Poistné fondy                  79 395,- € 

                       Tovary a služby               67 276,- € 

 

    Naviac pridelené prostriedky od VÚC na opravu hydroizolácie vo výške 10 000,- € 

    Ďalšie prostriedky v rámci realizácie projektu Kľúč k inovatívnemu vzdelávaniu vrátane   

    spolufinancovania z rozpočtu KSK cca 80 500,- €   

 

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 1-12/2015                                       4 494,- € 

    Prostriedky použité na financovanie krúžkovej činnosti. 

 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov 

- od rodičov – rodičovský príspevok 2015/2016 (20,-€  na žiaka)      3010,- € 

 

Tieto finančné prostriedky spravuje Rodičovská rada – realizuje skupinové poistenie žiakov v škole a na 

aktivitách školy, ďalej 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 finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – príjmy školy 6 224,- €  

    - prostriedky získané z prenájmov, ktoré boli použité na úhradu energetických služieb 

 

 

 

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

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

rok 2015/2016 bola prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rady školy dňa 12. októbra 2016 a 

predložená Rade školy na vyjadrenie 13. októbra 2016.  

 

 
V Gelnici, 12. októbra 2016             

 

 

 RNDr. Dušan Andraško 

 Riaditeľ školy 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy 
 

Rada školy prerokovala túto Hodnotiacu správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2015/2016 a berie ju na vedomie.  

 

Zároveň z hľadiska prerokovaných výsledkov a z nich vyplývajúcich východísk pre školu do budúcnosti 

odporúča v súlade so schváleným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Gelnica na roky 2015-2021 (Projekt/Aktivita 1.7.6 Podpora rozšírenia počtu odborov v stredoškolskom 

vzdelávaní) riaditeľovi školy pokračovať v rokovaniach so zvolenými strednými odbornými školami zo 

širšieho regiónu za účelom vytvorenia elokovaného pracoviska s polytechnickým študijným odborom na 

pôde školy ako pokračovateľa technického stredoškolského vzdelávania etablovaného v meste Gelnica 

v minulosti. 

 

 

 

V Gelnici, 13. októbra 2016              

 

 

 Mgr. Ivana Richnavská 

 Predseda Rady školy 
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PRÍLOHA 1 – AKTIVITY ŠKOLY 

 

1. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
 

V tejto časti uvádzame najmä aktivity, ktoré boli uskutočnené v rámci ŠkVP predovšetkým 

v čase školského vyučovania ako rozšírenie klasických vyučovacích hodín. Hlavné aktivity 

školy (okrem súťaží) uvádzame za celý školský rok 2015/2016. Sú uvádzané v poradí: aktivita 

a jej stručný popis, termín, organizátor, počet zúčastnených žiakov, plnený výchovno-

vzdelávací cieľ, resp. zhodnotenie prínosu pre žiakov, školu alebo región.  

 

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

Medzi aktivity v tejto časti zaradzujeme všetky tie, ktoré súvisia so Stratégiou rozvoja výchovy 

a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji (schválené uznesením č. 62/2014 na 

zasadnutí Zastupiteľstva KSK, 28. apríl 2014). Jedná sa predovšetkým o aktivity súvisiace s niektorými 

prierezovými témami (globálne vzdelávanie, multikultúrna výchova, mediálna výchova, výchova ku 

kreativite a tvorivosti,...) a kľúčovými kompetenciami, ktoré nie sú samostatne vyhodnotené v ďalšej časti 

tejto prílohy. 

 

P. 
č. 

Názov aktivity (príp. 
popis) 

Dátum Miesto 
Meno hlavného 
organizátora 
(pomocných) 

Približný 
počet žiakov  

Prínos pre žiakov, školu, 
región* 

1. 

Výmenný pobyt - 
návšteva študentov z 
nemeckej partnerskej 
školy 

15. - 21.9. 
2015 

Gymnázium 
Gelnica 

PK CJ 
(HEL) 

6 

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

2. 
10 rokov lipky priateľstva 
– kultúrne predstavenie 
pre nem. školu 

18. 9. 2016 OcÚ Prakovce 
Súkromná ZUŠ 
Prakovce 

20 
Medzikultúrna výmena, 
rozvoj spolupráce so školami 
v EÚ 

3. 

Európsky deň jazykov – 

spoločná tvorba 

informačného panelu 

26. 9. 2015 
Gymnázium 

Gelnica 
ZAH 20 

Jazykové zručnosti, 

multikultúrna výchova 

4. 
Správna voľba povolania, 
príležitosť k úspechu – 
burza stredných škôl 

20. 10. 2015 
Gymnázium 
Gelnica 

ŽŠR (III.A) + všetci 
učitelia  

40 žiakov 
školy (180 
deviatakov) 

Prezentácia profilácie 
gymnázia (Úloha C2) 

5. 
Správna voľba povolania, 
príležitosť k úspechu – 
workshop 

20. 10. 2015 
Gymnázium 
Gelnica 

AND, BUR + 
CPPPaP v SNV 

Cca 30 hostí 
Prezentácia ŠkVP a úspechov 
školy pri profilácii gymnázia 
(Úloha C2) 

7. 

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

26. 10. 2015 
Školská 
knižnica 
gymnázia 

BLH  12 

Výchova ku kreativite 
a tvorivosti, jazykové 
zručnosti, čitateľská 
gramotnosť 

8. 
Tom, Dick a Harry - 
celoškolské divadelné 
predstavenie 

27. 10. 2015 ŠD Košice 
Výchovná 
poradkyňa (BLH) 

Celá škola 
Výchova k umeniu, výchova k 
hodnotám 

9. 
Mikulášska zumba – 
spoločná tanečno-
športová choreografia 

4. 12. 2015 
Gymnázium 
Gelnica 

RCH + PIS + 
Výchovná 
poradkyňa  

Celá škola Zdravý životný štýl 

10. 
Svetová výstava Titanic - 
exkurzia do Bratislavy 

5. 12. 2015 
Incheba 
Bratislava 

SLO, BLH, RCH,VIT 
30 vybraní 
študenti školy 

Regionálna výchova, 
zážitkové vyučovanie 

11. 
Fyzika a chémia v praxi – 
prehliadka žiackych 
pokusov 

16. 12. 2015 
Gymnázium 
Gelnica 

VIT,  SCI Celá škola 

Výchova ku kreativite 
a tvorivosti, zvýšenie záujmu 
o prírodovedné a technické 
smery 

12. 
Vianočný program 
a Vianočná burza  

21. 12. 2015 
Gymnázium 
Gelnica 

Všetci učitelia Celá škola 
Kreativita, tvorivosť, jazykové 
zručnosti, rečnícke schopnosti 

13. 
Deň otvorených dverí 

Gymnázia Gelnica 
5. 2. 2016 

Gymnázium 

Gelnica 

ŽŠR (III.A trieda) + 

všetci učitelia  
30 

Prezentácia profilácie školy 

(Úloha C2) 

14. 
Exkurzia – Slovenské 
technické múzeum  

15. 3. 2016 
Slovenské 
technické 
múzeum v 

PIS, RCH II.O  
Zážitkové vyučovanie, 
vzbudiť záujem o vedu 
a techniku, moderné 



Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016  Gelnica, október 2016 

 - 27 - 

Košiciach technológie 

15. 

Týždeň slovenských knižníc 
- beseda so spisovateľkou 
a ilustrátorkou Ľ. 
Hladtovou 

23. 3. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

BLH 
 

II. O 
Výchova k umeniu, čitateľská 
gramotnosť  

16. 

Zmierenie alebo 
Dobrodružstvo pri 
obžinkoch – divadelné 
predstavenie  

 
26. 4. 2016 

Spišské divadlo 
Spišská Nová 
Ves 
 

 BLH I. A, II. A 

Výchova k umeniu, 
dramatické umenie 
 
 

17. 
Tvoja tvár znie povedome 
– exkurzia na show TV 
Markíza 

16. 5. 2016 
Incheba 
Bratislava 

RCH, SLO, VIT, 
BLH 

Vybraní 
študenti  

Výchova ku kreativite 
a tvorivosti 

18. 
Pevnosť Boyard – 
celoškolská súťaž tried 

29. 6. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

ŽŠR + všetci 
učitelia 

Celá škola 
Výchova ku kreativite 
a tvorivosti, logického 
myslenia 

19. 
Mediálna výchova – tvorba 
školského časopisu na 
rozširujúcich hodinách SJL 

Celoročne 
Gymnázium 
Gelnica 

BLH III. A 
Globálne vzdelávanie, 
mediálna výchova 

 

Ďalšie úlohy súvisiace so stratégiou 

Ďalej sem zaradzujeme úlohy, ktoré boli konkretizované v Dodatku č.1 k Stratégii rozvoja výchovy 

a vzdelávania... (schválené uznesením č. 249/2015 na zasadnutí Zastupiteľstva KSK, 24. august 2015)  ako 

Ciele pre školský rok 2015/2016: 

o Úloha C1 - Pokračovať v realizácii a vyhodnocovať profiláciu gymnázia podľa predpísanej 

štruktúry svojej špecifickej profilácie (vyhodnotené v závere tohto článku 1.1). 

o Úloha C2 - Minimálne 2 aktivity ročne venovať prezentácii profilácie gymnázia v súlade so 

ŠkVP. 

o Úloha E1 - Do plánu práce školy zapracovať spoluprácu s partnerskou vysokou školou s cieľom 

skvalitniť vzdelávanie. Organizovať spoločné podujatia: cvičná škola pre VŠ, návšteva 

pracovísk na VŠ, aktivity pre nadaných žiakov, atď. (vyhodnotené v článku 1.3 tejto prílohy). 

o Úloha E4 - Na prvom zasadnutí pedagogickej rady prerokovať Dodatok ku Stratégii rozvoja 

výchovy a vzdelávania na SŠ v KSK a zmeny v školskej legislatíve. (prerokované na 

Pedagogických radách dňa 24.8.2015 a 23.9.2015). 

o Úloha E5 - Na   stredných   školách,   predovšetkým   na   gymnáziách,   vytvárať   podmienky   

na vyhľadávanie, podporu a ďalší rozvoj talentovaných a nadaných žiakov (vyhodnotené 

v článku 1.3 tejto prílohy).. 

o Úloha E6 - Osobitnú pozornosť venovať žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej 

len SZP). V spolupráci s príslušným úradmi práce a komunitnými centrami prijímať opatrenia na 

zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov týchto žiakov. (Na škole sa 

nenachádzajú žiaci zo SZP oficiálne identifikovaní na základe správy CPPPaP. Výchovná 

poradkyňa vedie neoficiálnu evidenciu sociálne znevýhodnených žiakov na základe 5 kritérií 

a v spolupráci s triednymi učiteľmi na osobných stretnutiach/pedagogických radách iniciuje 

formy pomoci vo vzdelávaní.) 

o Úloha E7 - Podporovať na školách zavádzanie predmetov zameraných na rozvoj 

podnikateľského myslenia a tvorbu podnikateľských plánov (vyhodnotené v článku 1.3 tejto 

prílohy).   

 

Vyhodnotenie vlastnej profilácie gymnázia 

Gymnázium Gelnica pokračovalo v rámci vlastnej profilácie študentov vo vyučovaní inovatívnych 

voliteľných alternatívnych predmetov v 3. ročníku: 

o Úvod do sveta práce (BLH) - v rámci predmetu študenti pripravovali vlastný podnikateľský 

plán, osobné plány rozvoja a pripravovali sa pre potreby trhu práce;  

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

exkurzie, pracovali na vedeckých bádateľských projektoch, z ktorých niektoré prezentovali aj 

v rámci zapojenia sa do súťaže SOČ; 

o Svet v obrazoch (RCH) – predmet nabáda žiakov k praktickému a experimentálnemu 

získavaniu vedomostí o planéte Zem priamo z terénu na základe realizovania exkurzií, využíva 
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aj projektové vyučovanie, ktoré pomáha u žiakov rozvíjať tvorivosť, komunikatívnosť 

a kooperáciu. 

Najväčším prínosom týchto voliteľných predmetov je využívanie predovšetkým inovatívnych (praktických, 

projektových, zážitkových,...) metód a foriem vzdelávania, pri ktorých vzdelávanie žiakov baví. Zároveň 

študenti v rámci svojej kariérnej prípravy získajú lepší prehľad o oblastiach, ktoré priamo nemusia súvisieť 

s prípravou na budúcu maturitnú skúšku, ale môžu poskytnúť lepší prehľad o medzipredmetových vzťahoch 

a širších súvislostiach.  

 

1.2. Koncepcia rozvoja športu 

 

P. 
č. 

Názov aktivity (príp. 
popis) 

Dátum Miesto 
Meno hlavného 
organizátora 
(pomocných) 

Približný 
počet žiakov  

Prínos pre žiakov, školu, 
región* 

1. 
DŠS KSK – Volejbal 
dievčat 
 

10-11/2016 
Gelnica, 
Krompachy, 
SNV 

KSK / CVČ-RCM 
Košice 

11 3. miesto v region. kole 

2. DŠS KSK – Florbal dievčat 02-04/2016 
Gelnica, 
Krompachy, 
SNV 

KSK / CVČ-RCM 
Košice 

10 4. miesto v region. kole 

3. Účelové cvičenia  
14. 9. 2015, 
24. 6. 2016 

Okolie mesta 
Gelnica 

Sekcia TŠV + 
triedni učitelia 

Všetci 
študenti 

Civilná ochrana, ochrana 
života a zdravia, požiarna 
ochrana 

4. 
Florbal Cup – celoškolský 
športový turnaj 

9. 12. 2015 
Gymnázium 
Gelnica  

Sekcia TŠV (VOZ) 30 

Prevencia nežiadúcich javov, 
užitočné využitie voľného 
času, výchova k zdravému 
životného štýlu 

5. Lyžiarsky kurz 
18. - 22. 1. 
2016 

Lyžiarske 
stredisko SKI 
Drienica 

Sekcia TŠV + 
triedni učitelia 

47 (triedy 
II.O, V.O, I.A) 

Zdokonalenie pohyb. činností 

6. Plavecký kurz 14.-16.3.2016 
Mestská 
plaváreň 
Košice 

ARE, VOZ 
14  
(trieda II.A) 

Zdokonalenie pohyb. 
činností, ochrana života a 
zdravia 

7. 
Florbal & futbal – školský 
študentský turnaj 

2. 5. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

ŽŠR (II. A) + Sekcia 
TŠV 

50 

Prevencia nežiadúcich javov, 
užitočné využitie voľného 
času, výchova k zdravému 
životného štýlu 

8. 
Kurz ochrany života a 
zdravia 

23. - 25. 5. 
2016 

Okolie mesta 
Gelnica 

Sekcia TŠV III.A trieda 
Civilná ochrana, ochrana 
života a zdravia, požiarna 
ochrana 

9. 
Veselá karička s 
chorovodom – hromadné 
tanečné podujatie 

23. 6. 2016 
Hlavná ulica, 
Košice 

RCH + KRI 
(koordinátor 
prevencie) 

20 
Výchova k pohybu, prevencia 
nezdravého životného štýlu 

10. Kemp 2016 – kurz prežitia 
15. - 17. 7. 
2016 

Výcvikové 
stredisko Lešť 

Ozbrojené sily SR 2 
Výchova k aktívnemu pohybu 
Kariérové poradenstvo – 
profilácia žiakov 

 
Iné úlohy vyplývajúce z koncepcie, ktoré škola plnila: 

- športové krúžky sú podrobnejšie rozpracované  v časti 4 tejto prílohy, 

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

športy, nové športové pomôcky. 

 

1.3. Koncepcia rozvoja práce s mládežou 
 

Medzi hlavné aktivity súvisiace s Koncepciou rozvoja práce s mládežou na území Košického 

samosprávneho kraja na roku 2015-2020 (Október 2014) zaradzujeme predovšetkým tie, ktoré boli 

konkretizované v Akčnom pláne práce s mládežou Košického samosprávneho kraja na roky 2015-2016 

(schválené na 7. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 13. októbra 2014). Takto vzniká v určených 9 témach 

skupina cieľových úloh, u ktorých bola zodpovednosť stanovená na riaditeľov SŠ a ktoré boli plnené 

v Gymnáziu Gelnica v školskom roku 2015/2016: 

o Úloha 1.3 - Realizovať efektívne formy vyhľadávania, výchovy, vzdelávania a podpory 

talentovaných a nadaných žiakov na stredných školách od 1. ročníka 
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o Úloha 1.5 - Aktivizovať spoluprácu medzi gymnáziami a vysokými školami za účelom 

hľadaniam foriem spolupráce  

o Úloha 1.8 - V ŠkVP pokračovať v šírení témy projektu Terra Incognita s cieľom udržať záujem 

žiakov k patriotizmu k rodisku, jeho krásam a dedičstvu na cestách - gotickej, vínnej 

a železnej.  

o Úloha 1.9 - V spoločensko-vedných predmetoch zamerať pozornosť na témy - tolerancie a 

znášanlivosti a zamedziť tak šíreniu neakceptovateľných foriem správania sa (aktivity 

z tejto oblasti sa nachádzajú v časti 3.2 tejto prílohy) 

o Úloha 1.10 - Realizovať pre žiakov SŠ vzdelávacie aktivity podporujúce rozvoj kľúčových 

kompetencií (a to najmä kompetencie: naučiť sa učiť, spoločenské a občianske 

kompetencie, iniciatíva a podnikavosť, kultúrne povedomie a vyjadrovanie) 

o Úloha 1.12 - Z pohľadu pedagogiky realizovať na školách osobnostno-sociálny rozvoj žiakov 

prostredníctvom prednášok a diskusných fór so žiakmi v rámci spoločenskovedných 

predmetov  

o Úloha 2.2 - Zmapovať formy a metódy pri rozvíjaní podnikateľskej zručnosti u žiakov na 

SŠ a zmapovať programy na podporu podnikania, zavedenie predmetu s obsahom 

podnikateľských zručností, atď. 

o Úloha 2.5 - V spolupráci s inštitúciami, v ktorých kompetencii je kariérne poradenstvo, 

zintenzívniť jeho mieru a komplexnú starostlivosť žiakov na školách v tejto oblasti 

o Úloha 4.3 - Realizovať vzdelávacie aktivity s cieľom rozvoja občianskeho cítenia u 

mladých ľudí 

o Úloha 6.3 - Na stretnutiach na úrovni žiak a učiteľ za aktívnej podpory ŽŠR viesť dialóg o 

preventívnych opatreniach a opatreniach zameraných na minimalizáciu užívania omamných 

látok, psychotropných látok a alkoholu (aktivity z tejto oblasti sa nachádzajú v časti 3.1 

tejto prílohy) 

o Úloha 6.5 - So žiakmi končiacich ročníkov na triednických hodinách rozobrať a aplikovať 

tému zvládania stresu ako súčasti moderného života dnešnej hektickej doby 

o  Úloha 9.4 - Podporovať inovatívne aktivity mládeže na školách a školských zariadeniach 

KSK zameraných na rozvoj kultúry a kultúrneho dedičstva 

 

P. 
č. 

Názov aktivity (príp. 
popis) 

Dátum Miesto 
Meno hlavného 
organizátora 
(pomocných) 

Približný 
počet žiakov  

Prínos pre žiakov, školu, 
región* 

1. 
Prezentácia prípravných 
kurzov na VŠ 
organizovaných SIV 

14. 9. 2015 
Gymnázium 
Gelnica 

Slovenský inštitút 
vzdelávania 

IV.A, VIII.O 
Kariérové poradenstvo, 
príprava na VŠ (Úloha 2.5) 

2. 

Príprava programu 
Imatrikulácie prvákov – 
konzultácie s VP, RŠ, TU, 
imatrikulovanými žiakmi 

10/2015 
Gymnázium 
Gelnica 

ŽŠR (IV.A pre I.A) 
22 (prípravný 
výbor - 4 
žiaci) 

Budovať občianske 
kompetencie, cítenie žiakov 
(Úloha 1.10, 4.3) 

3. DOD UPJŠ v Košiciach 9. 10. 2015 
UPJŠ v 
Košiciach 

Výchovná 
poradkyňa (BLH) 

Výber 
študentov 
III.A 

Spolupráca s VŠ, kariérne 
poradenstvo - profilácia 
žiakov (Úloha 1.5) 

4. 
DOD TU v Košiciach 
Košice 

13. 10. 2015 
TU v 
Košiciach 

Výchovná 
poradkyňa (BLH) 

Výber 
študentov 
III.A, IV.A, 
VIII.O 

Spolupráca s VŠ, kariérne 
poradenstvo - profilácia 
žiakov  (Úloha 1.5) 

5. 
Správna voľba povolania, 
príležitosť k úspechu – 
burza stredných škôl 

20. 10. 2015 
Gymnázium 
Gelnica 

ŽŠR (III.A) + všetci 
učitelia  

40 žiakov 
školy (180 
deviatakov) 

Kariérové poradenstvo, 
prezentačné zručnosti (Úloha 
1.10, 2.5) 

6. 
Vystúpenia školskej 
kapely v rámci kultúrnych 
programov školy 

celoročne 
Gymnázium 
Gelnica 

PIS (Krúžok 
Hudobníci) 

8 
Inovatívne aktivity na rozvoj 
kultúry (Úloha 9.4)  

7. 
Gymnázium Gelnica ako 
cvičná škola študentov VŠ 
(UPJŠ, PU,...) 

10/2015,  
02-03/2016 

Gymnázium 
Gelnica 

Cviční učitelia 4 
Spolupráca s VŠ, talentovaní 
žiaci (Úloha 1.3, 2.5) 

8. 
The ROOM – kolektívne 
riešenie problémových 
úloh 

10/2015, 
12/2015, 
03/2016 

Košice VIT 
II. A (výber 
študentov) 

Talentovaní žiaci – inovatívne 
metódy (Úloha 1.3) 

9. 
Viem sa správne učiť? – 
prednáška a dotazník 

11. 11. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

Výchovná 
poradkyňa (BLH) + 
triedni (VIT, VOZ) 

I.A, V.O 
Výchova k celoživotnému 
vzdelávaniu, kompetencia 
učiť sa učiť (Úloha 1.10) 
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10. 
Sociometrický prieskum 
o vzťahoch v kolektíve 

13. 1. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

Výchovná 
poradkyňa (BLH) 

II.A 
Osobnostno-sociálny rozvoj, 
teambulding (Úloha 1.12) 

11. 
DOD Vojenskej akadémie 
M.R.Štefánika v Lipt. 
Mikuláši - individuálne 

21. 1. 2016 
VA Liptovský 
Mikuláš 

VA Liptovský 
Mikuláš 

2 
Spolupráca s VŠ, kariérne 
poradenstvo - profilácia 
žiakov (Úloha 1.5) 

12. 
Black&White Party – 
študentský večierok 

29. 1. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

ŽŠR (III.A trieda) 110 
Občianske spôsobilosti, 
organizačné zručnosti 
(Úloha 1.10, 4.3) 

13. 
Informácia k možnostiam 
štúdia na vojenskej VŠ / 
vstupu do prof. armády 

3. 2. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

Regrutačné 
stredisko Košice 

IV. A, VIII.O 
(výber 
študentov) 

Kariérové poradenstvo, 
profilácia žiakov (Úloha 2.5) 

14. 
Deň otvorených dverí 

Gymnázia Gelnica 
5. 2. 2016 

Gymnázium 

Gelnica 

ŽŠR (III.A trieda) + 

všetci učitelia  
30 

Kariérové poradenstvo, 

profilácia žiakov - 

prezentačné zručnosti (Úloha 

1.10, 2.5) 

15. 
DOD PF UPJŠ Košice – 
individuálni záujemcovia 

5. 2. 2016 
PF UPJŠ 
Košice 

Výchovná 
poradkyňa (BLH) 

5 
Spolupráca s VŠ, profilácia 
žiakov (Úloha 1.5) 

16. 
DOD PU v Prešove – 
individuálni záujemcovia 

10. 2. 2016 PU Prešov 
Výchovná 
poradkyňa (BLH) 

5 
Spolupráca s VŠ, profilácia 
žiakov (Úloha 1.5) 

17. Valentínska pošta 14. 2. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

Výchovná 
poradkyňa (BLH) + 
koordinátorka 
prevencie (KRI) 

Celá škola 
Výchova k hodnotám, 
budovanie vzťahov  (Úloha 
1.12) 

18. 
Prednáška o systéme 
štúdia na VŠ 

24. 2. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

Výchovná 
poradkyňa (BLH) 

III.A, II.A 
Kariérové poradenstvo, 
príprava na VŠ (Úloha 2.5) 

19. 
Ako zvládnuť maturitu? – 
beseda s prezentáciou 

9. 3. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

Výchovná 
poradkyňa (BLH) 

IV. A Prevencia stresu (Úloha 6.5) 

20. 
PF UPJŠ na našej škole - 
popularizačné prednášky 
z MAT, FYZ, INF 

15. 3. 2016 
Gymnázium 
Gelnice 

VIT 
Študenti II.A, 
I.A, V.O 

Spolupráca s VŠ, vzbudiť 
záujem o štúdium  
predmetov  MAT, FYZ,INF 
(Úloha 1.5) 

21. 
Psychosociálny tréning – 
dopoludnie s 
psychologičkou 

15. 3. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

KOL (školský 
psychológ) 

III. A 
Rozvoj osobnosti a tímovej 
spolupráce (Úloha 1.12) 

22. 
Preventívne poradenstvo 
pracovníčky ÚPSVaR 

13. 4. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

Výchovný poradca 
(BLH) 

IV.A, VIII.O 

Kariérové poradenstvo, 
príprava na trh práce  
Prevencia nezamestnanosti, 
(Úloha 2.5) 

23. 
Diagnostika predpokladov 
študentov v rámci 
proforientácie 

02-05/2016 
Gymnázium 
Gelnica 

CPPPaP v Spišskej 
Novej Vsi 

III.A (cca 30) 
Kariérové poradenstvo, 
príprava na trh práce (Úloha 
2.5) 

24. 
Sociometrický prieskum 
o vzťahoch v kolektíve 

15. 4. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

KOL (školský 
psychológ) 

I.A, V.O 
Osobnostno-sociálny rozvoj, 
teambulding (Úloha 1.12) 

25. 

Deň matiek – príspevok 
do kultúrno-
spoločenského podujatia 
mesta 

8. 5. 2016 
Amfiteáter 
Gelnica 

SLO, PIS Aktívne 1 žiak 
Inovatívne aktivity na rozvoj 
kultúry (Úloha 9.4) 

26. 

Vyskúšaj si deň ako 
vysokoškolák – 
prednášky, cvičenia, 
semináre pre SŠ 

23.- 24. 5. 
2016 

PF UPJŠ 
Košice 

- 2 
Spolupráca s VŠ , 
profilácia študentov 
(Úloha 1.5) 

27. 
Možnosti štúdia 
v zahraničí – beseda s 
absolventom 

13. 6. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

Ivan Puškár, 
absolvent 

30 (III.A) 
Kariérové poradenstvo, 
príprava na trh práce (Úloha 
2.5) 

28. 

Multimediálny 
informačný systém 
komunikácie žiakov 
v rámci uzavretých 
Facebookových skupín 
(interaktivita, text, 
obrázky, video) 

03-06/2016 
Gymnázium 
Gelnica 

KOL (školský 
psychológ) 

Aktívne cca 
50 žiakov 
všetkých tried 

Rozvoj osobnosti žiakov, 
riešenie interpersonálnych 
a intrapersonálnych 
konfliktov, predchádzanie 
stresu (Úloha 1.12, 6.5) 

29. 

Poradenské rozhovory 
s rodičmi, žiakmi so 
zhoršeným prospechom, 
správaním alebo 
dochádzkou 

03-06/2016 
Gymnázium 
Gelnica 

KOL (školský 
psychológ) 

Viac ako 50 
konzultácií 
(osobných, 
telef., 
elektron.) 

Rozvoj osobnosti žiakov, 
spolupráca s rodičmi  (Úloha 
1.12) 

30. 9. stretnutie banských 13. 8. 2016 Mesto Banícky spolok 12 Regionálna výchova, výchova 
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miest a obcí Slovenska – 
sprievodcovstvo združení 

Gelnica Gelnica k spolupatričnosti ku 
komunite (Úloha 1.8) 

31. 
Voliteľný predmet Úvod 
do sveta práce 

celoročne 
Gymnázium 
Gelnica 

BLH 20 
Zavedenie predmetu 
s obsahom podnikateľských 
zručností (Úloha 2.2) 

 

Ďalšie čiastkové úlohy splnené v rámci kariérového poradenstva sú podrobne uvedené v Záverečnej 

správe o činnosti výchovného poradcu. Aktivity v oblasti osobnostno-sociálneho rozvoja žiaka sú zase 

detailne uvedené v Záverečnej správe o činnosti školského psychológa za rok 2015/2016. 
 
    

2. Aktivity súvisiace s plnením čiastkových cieľov školy 
 

2.1. Aktivity súvisiace s preventívnymi programami  
 

Na škole v uplynulom školskom roku pôsobila koordinátorka prevencie socio-patologických javov 

a závislostí Mgr. E. Krivjanská, ktorej činnosť bola koordinovaná v Pláne práce koordinátora prevencie 

na školský rok 2015/2016. Uvádzame hlavné uskutočnené aktivity, ktoré boli v programe školy a boli 

okrem koordinátorky prevencie realizované pod patronátom výchovnej poradkyne, školského 

psychológa, triednych učiteľov alebo predmetových komisií.  

 

P. 
č. 

Názov aktivity (príp. 
popis) 

Dátum Miesto 
Meno hlavného 
organizátora 
(pomocných) 

Približný 
počet žiakov  

Prínos pre žiakov, školu, 
región* 

1. 
Živá knižnica – beseda 
s vyliečeným 
narkomanom 

29. 9. 2015 
Gymnázium 
Gelnica 

Koordinátor 
prevencie (KRI) 

III.A 
Prevencia závislostí 
(protidrogová) 

2. 
Dotazník skúseností 
s ľahšími drogami 

09/2015 
Gymnázium 
Gelnica 

Koordinátor 
prevencie (KRI) 

38 žiakov 
(II.A, II.O) 

Prevencia závislostí 
(protidrogová) 

3. 
Monitorovanie 
šikanovania - dotazník 

10/2015 
Gymnázium 
Gelnica 

Koordinátor 
prevencie (KRI) 

II. A Prevencia šikanovania 

4. 
Svetový deň bez fajčenia 
– rozhlasová relácia 

20. 11. 2015 
Gymnázium 
Gelnica 

Výchovná 
poradkyňa (BLH) 

4 žiaci aktívne Prevencia závislostí (fajčenie) 

5. Katarínska kvapka krvi 25. 11. 2015 
Mestský úrad 
6.Gelnica 

Mesto Gelnica + 
Koordinátor 
prevencie (KRI) 

6 
Protidrogová prevencia, 
výchova k hodnotám 

6. 
Zážitková beseda na tému 
Kyberšikanovanie 

9. 12. 2015 
Gymnázium 
Gelnica 

Mgr. Pisková 
(CPPPaP v SNV) 

II. O 
Prevencia šikanovania, 
bezpečné správanie na 
internete 

7. 
Triedne aktivity na tému 
šikanovanie – triednické 
hodiny 

9. 12. 2015 
Gymnázium 
Gelnica  

Triedni učitelia 
podľa materiálov 
vých. poradkyne 

Všetky triedy Prevencia šikanovania 

8. 
Trinásta komnata – 
protidrogovo-motivačný 
koncert  

10. 12. 2015 ZUŠ Gelnica 
Agentúra LETart, 
B. Lettrich 
(skupina AYA) 

Celá škola 
Prevencia závislostí 
(protidrogová) 

9. 
Živá knižnica – beseda 
s vyliečeným 
narkomanom 

22. 2. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

Koordinátor 
prevencie (KRI) 

III.A 
Prevencia závislostí 
(protidrogová) 

10. 
Riziká porúch príjmu 
potravy – beseda 
s dievčatami na BIO 

02/2016 
Gymnázium 
Gelnica 

RCH 
Dievčatá 
všetkých tried 

Zdravá výživa, prevencia 
nezdravého životného štýlu, 
ochrana života a zdravia 

11. 
Preventívne poradenstvo 
pracovníčky ÚPSVaR 

13. 4. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

Výchovný poradca 
(BLH) 

IV.A, VIII.O 

Kariérové poradenstvo, 
príprava na trh práce  
Prevencia nezamestnanosti, 
odkázanosti na sociálny 
systém 

12. 
Deň narcisov – 
charitatívna zbierka proti 
rakovine 

15. 4. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

Koordinátor 
prevencie (KRI) 

6 
Prevencia nezdravého živ. 
štýlu, výchova k humanizmu, 
k hodnotám 

13. 
Belasý motýľ –zbierka na 
podporu muskulárnych 
dystrofikov 

10. 6. 2016 Gelnica 
KRI (koordinátor 
prevencie) 

4 
Prevencia nezdravého živ. 
štýlu, výchova k humanizmu, 
k hodnotám 

14. 
Veselá karička s 
chorovodom – hromadné 
tanečné podujatie 

23. 6. 2016 
Hlavná ulica, 
Košice 

RCH + KRI 
(koordinátor 
prevencie) 

20 
Výchova k pohybu, prevencia 
nezdravého životného štýlu 
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Podrobnejšie sú splnené úlohy v rámci preventívnych programov uvedené v Záverečnej správe o činnosti 

koordinátora prevencie za školský rok 2015/2016. Ďalšie čiastkové úlohy, ktoré škola plnila v rámci 

prevencie závislostí a účelného využívania voľného času, súvisia: 

 s krúžkovou činnosťou, aktivitami z kultúrnych poukazov a aktivitami organizovanými ŽŠR a sú 

podrobne uvedené v tejto prílohe v časti 4. Aktivity mimo vyučovania; 

 so športovými aktivitami uskutočnenými v rámci plnenia Koncepcie rozvoja športu (kapitola 1.2 tejto 

prílohy). 

 

2.2.  Aktivity súvisiace s ochranou ľudských práv 

Uvádzame hlavné uskutočnené aktivity súvisiace s výchovou k ľudským právam za školský rok 

2015/2016, ktoré boli v programe školy a boli realizované pod patronátom PK SJLaHP, výchovnej 

poradkyne, triednych učiteľov alebo iných pedagogických zamestnancov školy.  

 

P. 
č. 

Názov aktivity (príp. 
popis) 

Dátum Miesto 
Meno hlavného 
organizátora 
(pomocných) 

Približný 
počet žiakov  

Prínos pre žiakov, školu, 
región* 

1. 
Oboznámenie so 
Školským poriadkom – 
práva a povinnosti žiaka 

3. 9. 2015 
Gymnázium 
Gelnica 

Triedni učitelia 
(prvé triednické 
hodiny) 

Všetci 
študenti 

Poznať práva a povinnosti 
žiaka vychádzajúce z Práv 
dieťaťa a ďalších 
legislatívnych predpisov 

2. 

Deň obetí holokaustu a 
rasového násilia 
 – tvorba inform. panelu 
a rozhlasová relácia 

9. 9. 2016 
 

Gymnázium 
Gelnica 

BUR 10 
Výchova k tolerancii, 
Prevencia rasizmu, výchova k 
multikulturalizmu 

3. 
Osvienčim – Velička – 
Krakov, historická 
exkurzia   

2. 10. 2016 Poľsko 
BUR 
 

42 
Výchova k tolerancii, 
poznávanie dejín, prírodných 
krás a kultúrnych pamiatok 

4. 

Príprava programu 
Imatrikulácie prvákov – 
konzultácie s VP, RŠ, TU, 
imatrikulovanými žiakmi 

10/2015 
Gymnázium 
Gelnica 

ŽŠR (IV.A pre I.A) 
22 (prípravný 
výbor - 4 
žiaci) 

Budovať občianske 
kompetencie žiakov 
(pripraviť program tak, aby 
nedošlo k porušeniu práv 
imatrikulovaných) 

5. 
17. november – Deň boja  
za slobodu a demokraciu -  
informačný panel 

16. 11. 2015 
 

Gymnázium 
Gelnica 

BUR 4 
Historické a spoločenské 
povedomie, boj za ľudské 
práva 

6. 
Olympiáda ľudských práv 
– príprava študentky 

01-02/2016 
Gymnázium 
Gelnica 

BUR 1 
Poznať ľudské práva a ich 
hodnotu 

7. 
Činnosť  Európskej   
Komisie pre  budúcnosť  
EÚ - beseda 

 
18. 3. 2016      

Gymnázium 
Gelnica 

Ing.  Peter   
Malatinský, Inf. 
Centrum Europe 
Direct, SNV 

 
III. A 

Výchova k ľudským právam 
(práva občanov EÚ, 
spotrebiteľské práva) 

8. 
Beseda s novinárom 
z Denníka N 

3. 6. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

Kultúrne 
oddelenie MsÚ 
Gelnica 

III.A trieda 
Mediálna výchova, výchova 
k ľudským právam (právo na 
informácie) 

 

2.3. Aktivity súvisiace s environmentálnou výchovou 

V školskom roku 2015/2016 nebola v škole zriadená pozícia koordinátora environmentálnych 

aktivít. Ciele boli realizované pod patronátom PK PP, výchovnej poradkyne, triednych učiteľov alebo 

iných pedagogických zamestnancov školy. Uvádzame hlavné aktivity, ktoré boli reálne uskutočnené 

v rámci schváleného programu školy.  

 

P. 
č. 

Názov aktivity (príp. 
popis) 

Dátum Miesto 
Meno hlavného 
organizátora 
(pomocných) 

Približný 
počet žiakov  

Prínos pre žiakov, školu, 
región* 

1. 
Svetový deň srdca – 
spoločné symbolicko-
propagačné podujatie 

25. 9. 2015 
Gymnázium 
Gelnica 

PK PP + Sekcia 
TŠV 

Celá škola Ochrana života a zdravia 

2. Zdobenie jesenných 16. 10. 2015 Gymnázium RCH Študenti Výchova ku kreativite 
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dekorácií na škole Gelnica v rámci 
predmetu 
SVO 

a tvorivosti, estetizácia 
okolitého prostredia 

3. 
Zdravá veľká prestávka – 
príprava zdravej desiaty 
ŽŠR pre všetkých žiakov 

16. 10. 2015 
Gymnázium 
Gelnica 

ŽŠR + BLH, SCI, 
RCH 

Celá škola 
(aktívne 14) 

Zdravá výživa, prevencia 
nezdravého životného štýlu 

4. 
Zdobenie Vianočných 
dekorácií 

11. 12. 2015 
Gymnázium 
Gelnica 

RCH 
Zástupcovia 
tried 

Výchova ku kreativite 
a tvorivosti, estetizácia 
okolitého prostredia 

5. 
Riziká porúch príjmu 
potravy – beseda 
s dievčatami na BIO 

02/2016 
Gymnázium 
Gelnica 

RCH 
Dievčatá 
všetkých tried 

Zdravá výživa, prevencia 
nezdravého životného štýlu, 
ochrana života a zdravia 

6. 

 
Deň Zeme – celoškolské 
súťaže tried (3D modely, 
postery) 
 

22. 4. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

PK PP + Triedni 
učitelia 

Celá škola 
Ekologická výchova, výchova 
ku kreativite a tvorivosti 

7. 

Deň Zeme – 
popularizačné prednášky 
spojené so záverečným 
kvízom 

22. 4. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

PK PP Celá škola Ekologická výchova 

8. 
Zbieram baterky – 
ekologická kampaň 

Celoročne 
Gymnázium 
Gelnica 

PIS Celá škola Ekologická výchova 

9. 
Čistota tried – 
medzitriedna celoškolská 
súťaž 

Celoročne 
Gymnázium 
Gelnica 

Výchovná 
poradkyňa (BLH) 

Celá škola 
Estetizácia prostredia, 
environmentálna výchova 

10. 

Varíme zdravo alebo Náš 
týždeň v ŠJ – putovný 
patronát tried nad 
týždenným jed. lístkom 

Celoročne 
Školská 
jedáleň 

ŽŠR + Vedúca ŠJ + 
Triedni učitelia 

Všetky triedy 
školy 

Zdravá výživa, prevencia 
nezdravého životného štýlu 

 

 

 

3. Aktivity mimo vyučovania  
Uvádzame hlavné uskutočnené aktivity súvisiace s organizovaným trávením voľného času študentov 

v školskom roku 2015/2016, ktoré sa uskutočnili v rámci krúžkovej činnosti, boli financované z 

kultúrnych poukazov alebo organizované ŽŠR.  

 

3.1. Aktivity zo vzdelávacích poukazov (krúžková činnosť) 

 
Organizácia vydávajúca vzdelávacie 
poukazy 

Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených  
krúžkov 

Gymnázium, SNP 1, Gelnica 151 133 12 

 

P. 
č. 

Názov krúžku, resp. 
oblasť  

Vedúci krúžku Počet 
prihlás. 
žiakov 

Vyhodnotenie úspešnosti 
krúžku  

1. BE BETTER IN ENGLISH Mgr. Zoja Záhornacká 17 Konzultácie a precvičovanie 
v ANJ, príprava na maturitu 

2. BIO-CHEM-KO Mgr. Martina Sciranková / 
RNDr. Lenka Škarbeková 

10 Uskutočňovanie žiackych 
experimentov (napr. príprava 
podujatia FYZ a CHE v praxi), 
príprava na súťaže (napr. 
olympiády z CHE/BIO) 

3. Florbal Mgr. Katarína Vozárová 13 Príprava na DŠS KSK a iné 
florbalové súťaže 

4. Fyzikálny krúžok Mgr. Jaroslava Viťazková 4 Uskutočňovanie žiackych 
experimentov (napr. príprava 
podujatia FYZ a CHE v praxi), 
príprava na súťaže (napr. Fresh 
Junior) 

5. Hudobníci Ing. Anton Pisko 5 Príprava kultúrnych programov na 
šk. akciách (Burza SŠ, DOD 
Gymgl), vyskúšanie hry na hud. 
nástroj 
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 Výnimočne vyhodnotené krúžky 

 Medzi najúspešnejšie krúžky z pohľadu reprezentácie školy patril krúžok Florbal 

a Volejbalový krúžok (VOZ), lebo v ňom zapojení žiaci sa úspešne zapojili do 

Dlhodobých športových súťaží KSK a obsadili 4. a 3. miesto v regionálnom kole. 

 Za najreprezentatívnejší krúžok možno považovať krúžok Hudobníci (PIS), keďže sa 

najviac postaral o pozitívnu propagáciu školy formou úspešného priebehu kultúrnych 

programov počas veľkých školou organizovaných podujatí (DOD, Burza SŠ,...). 

 Najväčší prínos pre žiakov z hľadiska profesijnej orientácie mali krúžky Fyzikálny (VIT), 

Matematický (SLO) a Spoločensko-vedný (BUR), v ktorých boli najviac zastúpení 

študenti IV.A a VIII.O. Krúžky slúžili predovšetkým na precvičenie učiva a prípravu na 

maturitné skúšky z FYZ, MAT a OBN. Pritom najviac zviditeľnili školu maturanti z MAT, 

ktorí dosiahli vynikajúce výsledky na Externej časti MS. 

 

Návrhy na zlepšenie práce krúžkov 

 Keďže sa ani v uplynulom školskom roku názor žiakov na obsah a zostavu krúžkov 

nezisťoval, prvotným návrhom bude formou ankety a diskusiou v ŽŠR a na triednických 

hodinách zistiť v školskom roku 2016/2017 preferencie a záujmy žiakov pre tvorbu krúžkov 

v nasledujúcich rokoch. 

 Ďalším návrhom do budúcnosti, ktorý by pomohol zlepšiť organizáciu práce krúžkov je 

vytvorenie pozície Koordinátor krúžkovej činnosti. K zlepšeniu finančnej situácie by mohlo 

prispieť vytvorenie Centra voľného času pri Gymnáziu Gelnica. 

 

3.2. Aktivity z kultúrnych poukazov 

 

Celkovo v školskom roku 2015/2016 boli vydané pre každého zo 151 študentov školy 4 

poukazy v hodnote 1 €. Všetky kultúrne poukazy boli využité ako vstupné na spoločnú školskú 

akciu - divadelné predstavenie Tom, Dick a Harry v Štátnom divadle Košice dňa 26. 10. 2016. 

Rodičovská rada podporila túto divadelnú exkurziu školy uhradením objednanej zájazdovej 

autobusovej dopravy žiakov do Košíc. 

Pri kultúrnych poukazoch vydaných v školskom roku 2016/2017 predpokladáme 

podobné využitie v októbri 2016. 

6. Matematický krúžok RNDr. Anna 
Slovenkaiová 

5 Príprava na prijímacie pohovory 
na VŠ, na mat. súťaže (napr. mat. 
olympiáda), precvičenie učiva 

7. Neviete čo s voľným 
časom 

Mgr. Katarína Vozárová 11 Využitie žiackych nápadov (najmä 
z V.O) na rozumné využitie 
voľného času (opekanie, 
spoločenské hry,...) 

8. Pohybové hry - chlapci Mgr. František Arendáš 26 Príprava na rôzne športové súťaže 
školy (napr. futsal,...) 

9. Spoločensko-vedný krúžok Mgr. Radúz Burčák 15 Príprava na maturitu z OBN, 
upevnenie vedomostí, príprava na 
súťaže (napr. OĽP, Mladý 
Európan) 

10. Spoznávame prírodu, 
dejiny a obyčaje krajiny od 
Kojšova po Švedlár 

Marieta Helcmanovská 11 Spoločné triedne aktivity III.A 
 triedy počas roka 

11. Volejbalový krúžok Mgr. Katarína Vozárová 8 Príprava na DŠS KSK a iné 
volejbalové súťaže 

12. Zumba pre všetkých Mgr. Ivana Richnavská 10 Aeróbne tréningy pre udržanie 
kondície 

 SPOLU  133  
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3.3. Aktivity tried a Žiackej školskej rady 
 

ŽŠR mala 7 členov (zástupcov jednotlivých tried) a pôsobila pod vedením koordinátorky 

Mgr. K. Blahovskej. ŽŠR sa riadila Štatútom ŽŠR (Vnútorná smernica Gymnázia Gelnica č. 

05/2011).  Dňa 6. 4. 2016 sa konali voľby  1 zástupcu žiakov do Rady školy na obdobie 2016 – 

2020. Zástupcom na toto funkčné obdobie sa stala Ľ. Konečná z II. A, ktorá sa zúčastnila aj 

ustanovujúceho zasadnutia Rady školy na záver školského roka. 

V mesiaci september bol vypracovaný Plán práce ŽŠR, v ktorom si každá trieda zvolila 

aktivitu, za ktorú budú počas roka zodpovedať. Stretnutia členov ŽŠR sa konali pravidelne raz 

v mesiaci, z každého stretnutia bola vyhotovená zápisnica a priložená prezenčná listina. Okrem 

toho sa uskutočnili tiež neformálne stretnutia pred konkrétnymi aktivitami a jednotlivé podujatia 

tried boli koordinované aj počas triednických hodín alebo v rámci činnosti triednych krúžkov. 

V spolupráci s vedúcou školskej jedálne sa počas roka žiaci jednotlivých tried zapájali do 

zostavovania jedálnička v našej školskej jedálni podľa zvolenej témy.  

Vedenie školy konzultovalo so ŽŠR predovšetkým spôsob realizácie jednotlivých aktivít 

(napr. Mikulášska nádielka vo forme zumby, Deň gymnázia ako pevnosť Boyard,...). Ďalej boli 

prerokované témy týkajúce sa organizácie práce v škole: napr. zmena školského poriadku 

zmenou dĺžky prestávok s ohľadom na možnosti dochádzania žiakov do školy a dodržanie 

legislatívy (vrátane novozavedenej obedňajšej prestávky). 

Koordinátorka ŽŠR mala tiež na starosti mala na starosti priebežné hodnotenie čistoty 

tried počas celého školského roka. Aktuálne výsledky aj iné informácie boli zverejňované na 

nástenke ŽŠR. Najčistejšou triedou v tomto školskom roku sa stala II. A trieda, za čo jej bola 

odovzdaná počas Slávnostného ukončenia školského roka 2015/2016 sladká odmena. 

Medzi samostatné triedne aktivity patrili predovšetkým stužkové slávnosti študentov 

IV.A a VIII.O triedy. V závere školského roka ako odmenu zorganizovali triedni učitelia pre 

svojich študentov školské výlety. 
 

P. 
č. 

Názov aktivity (príp. 
popis) 

Dátum Miesto 
Meno hlavného 
organizátora 
(pomocných) 

Približný 
počet žiakov  

Prínos pre žiakov, školu, 
región* 

1. 

Príprava programu 
Imatrikulácie prvákov – 
konzultácie s VP, RŠ, TU, 
imatrikulovanými žiakmi 

10/2015 
Gymnázium 
Gelnica 

ŽŠR (IV.A pre I.A) 
22 (prípravný 
výbor - 4 
žiaci) 

Budovať občianske 
kompetencie žiakov 
(pripraviť program tak, aby 
nedošlo k porušeniu práv 
imatrikulovaných) 

2. 
Zdravá veľká prestávka – 
príprava zdravej desiaty 
ŽŠR pre všetkých žiakov 

16. 10. 2015 
Gymnázium 
Gelnica 

ŽŠR + BLH, SCI, 
RCH 

Celá škola 
(aktívne 14) 

Zdravá výživa, prevencia 
nezdravého životného štýlu 

3. 
Správna voľba povolania, 
príležitosť k úspechu – 
burza stredných škôl 

20. 10. 2015 
Gymnázium 
Gelnica 

ŽŠR (III.A) + všetci 
učitelia  

40 žiakov 
školy (180 
deviatakov) 

Kariérové poradenstvo, 
prezentačné zručnosti  

4. 
Imatrikulácia žiakov I.A– 
prehliadka mestom 
a program v telocvični 

28. 10. 2015 
Gymnázium 
Gelnica 

ŽŠR (IV.A) 
Všetci 
študenti 

Výchova k spolupatričnosti, 
organizačné zručnosti  

5. Stužková slávnosť IV.A 28. 11. 2015 
Spoločenská 
sála, Mníšek 
nad Hnilcom 

IV.A IV.A 
Organizačné a prezentačné 
zručnosti 

6. Stužková slávnosť VIII.O 12. 12. 2015 
Spoločenská 
sála, Mníšek 
nad Hnilcom 

VIII.O VIII.O 
Organizačné a prezentačné 
zručnosti 

7. 
Black&White Party – 
študentský večierok 

29. 1. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

ŽŠR (III.A trieda) 110 
Občianske spôsobilosti, 
organizačné zručnosti, 
trávenie voľného času 

8. 
Deň otvorených dverí 

Gymnázia Gelnica 
5. 2. 2016 

Gymnázium 

Gelnica 

ŽŠR (III.A trieda) + 

všetci učitelia  
30 

Kariérové poradenstvo, 

profilácia žiakov - 

prezentačné zručnosti 

9. 
Florbal & futbal – školský 
študentský turnaj 

2. 5. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

ŽŠR (II. A) + Sekcia 
TŠV 

50 
Prevencia nežiadúcich javov, 
užitočné využitie voľného 
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času, výchova k zdravému 
životného štýlu 

10. 
Rozlúčka so IV.A a 
oktávou 

13. 5. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

ŽŠR (III.A) Celá škola 
Výchova k hodnotám, 
občianske spôsobilosti 

11. Triedne školské výlety 
13. – 21. 6. 
2016 

Demänovská 
dolina, 
Liptovská 
Teplička, 
Slovenský Raj 

Triedni učitelia  Všetky triedy 
Teambulding, poznávanie 
prírodných krás 

12. 
Pevnosť Boyard – 
celoškolská súťaž tried 

29. 6. 2016 
Gymnázium 
Gelnica 

ŽŠR + všetci 
učitelia 

Celá škola 
Výchova ku kreativite 
a tvorivosti, logického 
myslenia 

13. 
Čistota tried – 
medzitriedna celoškolská 
súťaž 

Celoročne 
Gymnázium 
Gelnica 

Výchovná 
poradkyňa (BLH) 

Celá škola 
Estetizácia prostredia, 
environmentálna výchova 

14. 

Varíme zdravo alebo Náš 
týždeň v ŠJ – putovný 
patronát tried nad 
týždenným jed. lístkom 

Celoročne 
Školská 
jedáleň 

ŽŠR + Vedúca ŠJ + 
Triedni učitelia 

Všetky triedy 
školy 

Zdravá výživa, prevencia 
nezdravého životného štýlu 
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PRÍLOHA 2 -  POUŽITÉ SKRATKY  

 
Skratky mien pedagogických a odborných zamestnancov: 

 AND – RNDr. Dušan Andraško, riaditeľ školy, 

 ARE – Mgr. František Arendáš, 

 BLH – Mgr. Kamila Blahovská, výchovná poradkyňa, 

 BUR – Mgr. Radúz Burčák, 

 HEL – Marieta Helcmanovská, 

 KOL – Mgr. Marianna Kollárová, školská psychologička, 

 KRI – Mgr. Erika Krivjanská, 

 MOL – PaedDr. Daniela Molnárová, 

 PIS – Ing. Anton Pisko, 

 RCH – Mgr. Ivana Richnavská, 

 SCI – Mgr. Martina Sciranková, 

 SLO – RNDr. Anna Slovenkaiová, vedúci pedagogický zamestnanec, 

 ŠKA – RNDr. Lenka Škarbeková, 

 VAK – Mgr. Kristína Vargová, 

 VIT – Mgr. Jaroslava Viťazková, 

 VOZ – Mgr. Katarína Vozárová, 

 ZÁH – Mgr. Zoja Záhornacká. 

 

Ďalšie skratky: 

 AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku, 

 ANJ – Anglický jazyk, 

 BIO – Biológia, 

 COV – Centrum odborného vzdelávania, 

 CPPPaP – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

 CVTI SR – Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, 

 DEJ – Dejepis, 

 DOD – Deň otvorených dverí, 

 DŠS – Dlhodobé športové súťaže, 

 EK – Európska komisia, 

 ENV – Environmentálna výchova, 

 ESF – Európsky Sociálny Fond, 

 EÚ – Európska únia, 

 FRJ – Francúzsky jazyk, 

 FYZ – Fyzika, 

 GEO – Geografia, 

 CHE – Chémia, 

 IKT – Informačné a komunikačné technológie, 

 INF – Informatika, 

 KOČAP – Kurz ochrany človeka a prírody, 

 KOŽAZ – Kurz ochrany života a zdravia, 

 KSK – Košický samosprávny kraj, 

 KV – Kontinuálne vzdelávanie, 

 MAT – Matematika, 

 MPC – Metodicko-pedagogické centrum, 

 MOV – Medzinárodný olympijský výbor, 

 MS – Maturitné skúšky, 

 MŠ – Materské školy, 

 MŠ SR, MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva (vedy, výskumu a športu) Slovenskej republiky, 
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 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 CJ – predmetová komisia cudzích jazykov, 

 PK PP – predmetová komisia prírodovedných predmetov, 

 PK SJLaVP – predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry a výchovných 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, 

 RŠ – riaditeľ školy alebo Rada školy (podľa kontextu), 

 SNV – Spišská Nová Ves, 

 SOŠ – Stredná odborná škola, 

 SOV – Slovenský olympijský výbor, 

 SJL – Slovenský jazyk a literatúra, 

 SŠ – stredné školy, 

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

ohrozenia), 

 ŠI – školský internát, 

 ŠkVP – Školský vzdelávací program, 

 ŠVP – Štátny vzdelávací program, 

 TRH – Triednická  hodina, 

 TŠV – Telesná a športová výchova, 

 TU – Technická univerzita alebo triedni učitelia (podľa kontextu), 

 UIPŠ – Ústav informácií a prognóz školstva, 

 VP – výchovná poradkyňa, 

 VŠ – vysoké školy, 

 ZŠ – základná škola, 

 ŽŠR – žiacka školská rada. 

 
 


