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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020 

(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 

Elektronická adresa skola.gymgl@gmail.com     

Internetová adresa https://gymgl.edupage.org  

Zriaďovateľ 

 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

 

Riaditeľ  

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

Školská koordinátorka 
(zástupkyňa štatutára) 

RNDr. Anna Slovenkaiová 053 / 4821 296 

Rada  školy 
Mgr. Ivana Sokolská 

(predsedníčka) 
053 / 4821 296 

Poradný orgán školy  Gremiálna rada 

Zástupkyňa štatutára,  

vedúci predmetových komisií, 

výchovná poradkyňa 

 

Certifikát kvality: škola sa v školskom roku 2019/2020 nezúčastnila na certifikácii 

 

I. poslanie  a vízia  

 
I.1 SWOT analýza školy: 

Silné stránky: 

 Skúsenosti manažmentu školy 

s implementáciou projektov z EŠIF, 

 Skúsenosti pedagogických zamestnancov 

s grantovými projektmi a s organizáciou 

vlastných aktivít na úrovni okresu, 

 Účasť pedagógov v projektoch na 

inováciu vzdelávania aj s pomocou IKT, 

 Tradícia partnerstva s nemeckou strednou 

školou, 

 Tradícia využívania bádateľských a 

projektových metód vyučovania, aktivít v 

oblasti environmentálnej výchovy 

a prevencie závislostí, 

 Spolupráca s VŠ a neziskovými 

organizáciami pri neformálnom 

vzdelávaní, rozvíjaní prírodovednej a 

finančnej gramotnosti, 

Slabé stránky: 

 Čiastočne zrekonštruovaný obvodový plášť 

budovy školy, nevymenené všetky okná, 

 Chýbajúci lektor cudzieho jazyka, 

 Chýbajúca kontinuita vzdelávania 

pedagógov vplyvom deformácie hodnôt 

kreditovým systémom, horšia dostupnosť 

vzdelávacích organizácií, 

 NRO Gelnica – vysoká miera 

nezamestnanosti, problém dlhodobej 

nezamestnanosti, odchod kvalifikovaných 

pracovných síl mimo regiónu, 

 NRO Gelnica – nerozvinutá vidiecka oblasť, 

slabá priemyselná výroba, menej sponzorov,  

 NRO Gelnica –  nízka životná úroveň,  

 NRO Gelnica – vysoké percento ťažko 

vzdelávateľného obyvateľstva, vyššia 

mailto:skola.gymgl@gmail.com
https://gymgl.edupage.org/
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 Vysoký počet výchovno-vzdelávacích 

aktivít rôznych zameraní, aktívna Žiacka 

školská rada 

koncentrácia neprispôsobivej časti 

obyvateľstva. 

Príležitosti: 

 Možnosť ďalšieho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov smerom 

k budúcim výzvam, 

 Zlepšiť systém integrácie žiakov so ŠVVP, 

 Zapojiť sa do projektových schém a 

grantov, 

 Zväčšiť mobilitu žiakov za vzdelávaním 

v rámci kraja aj v rámci EÚ, zrealizovať 

bilaterálny projekt so zahraničným 

partnerom, 

 Rozvíjať základné gramotnosti žiakov 

potrebné pre život v rámci projektu EŠIF 

Kľúč k rozvoju štyroch gramotností, 

 Ponúknuť  študentom možnosť ďalšieho 

štúdia a certifikácie v cudzích jazykoch. 

Ohrozenia: 

 Malá cieľová skupina len z okresu 

Gelnica, negatívny demografický vývoj, 

 Zhoršujúca sa sociálna a vedomostná 

skladba žiakov,  

 Odchod žiakov do SŠ vo veľkých mestách, 

 Nedostatok finančných prostriedkov na 

prevádzku školy a na dostatočne 

motivujúce odmeňovanie zamestnancov, 

 Neatraktívnosť učiteľského povolania 

a možné problémy s odbornou 

pripravenosťou začínajúcich pedagógov, 

 Nárast povinností manažmentu školy pri 

zmenšenom počte pracovných síl. 

 

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, pripravujúceho študentov na 

vysokoškolské štúdium. Zároveň však chceme, aby naša škola plnila úlohu nielen výchovno-

vzdelávacej inštitúcie, ale aby sa aj stala určitým 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 cieľ vo vízii školy nebol naplnený - došlo k poklesu úspešnosti prijatia. 

Potešujúce je aj to, že najväčší počet žiakov sa hlási na prírodovedné (5) a technicko-ekonomické (4) 

smery štúdia s veľkou pravdepodobnosťou uplatnenia po ukončení štúdia. Do prieskumu 

uskutočneného výchovnou poradkyňou bol zahrnutý aj žiak pokračujúci v pomaturitnom štúdiu (SOŠ 

Policajného zboru Košice), keďže ide o žiaka naďalej sa pripravujúceho na výkon povolania. 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

A Počet študentov 

konč. ročníkov 
40 30 26 32 20 

B Počet podaných 

prihlášok na VŠ/PŠ 
35 26 24 31 18 

B1 - z toho počet 

študentov, od ktorých 

boli zaslané 

informácie o prijatí 

na štúdium 

35 26 24 31 18 

B2 - z toho počet 

študentov prijatých 

na VŠ/PŠ 

34 23 23 31 15 

 Úspešnosť prijatia 

na VŠ/PŠ (B2/B1) 
97,10% 88,46% 95,83% 100,00% 83,33% 
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Prekážky: Z hľadiska nielen prijatia, ale aj neskoršieho úspešného štúdia na vybraných VŠ 

nevidíme prekážky v spôsobe stredoškolskej prípravy žiakov. Veď niektorí žiaci sa dostali aj na 

vysoké školy, kde sa hlási veľký počet záujemcov (lekárska fakulta, letecká fakulta,...). Problémy 

boli skôr spôsobené: 

 nesprávnym výberom a nesebakritickým nadhodnotením vlastných možností 

niektorých študentov (v tomto sme nepomáha ani veľká ponuka VŠ), 

 mimoriadnou situáciou od marca 2020, keď žiaci neboli vedení pedagógmi, ale sa pre 

VŠ sa rozhodovali len sami, 

 dištančným vzdelávaním, keď žiaci stratili študijné návyky a po zrušení všetkých 

foriem maturitných skúšok mali slabé základy na prípravu na prijímacie skúšky. 

Návrhy: Pre budúci školský rok by bolo naozaj vhodné aj počas mimoriadnej situácie čo 

možno najmenej obmedzovať prezenčné vzdelávanie aspoň u žiakov končiacich ročníkov SŠ. 

 

Cieľ I.2.2: Poskytnúť kvalitné všeobecné vzdelanie vo všetkých predmetoch 

Plnenie: Naplnenie tohto cieľa bolo obmedzené vznikom mimoriadnej situácie od mája 2020. 

Prevažná väčšina naplánovaných školských aj mimoškolských podujatí na napĺňanie tohto cieľa bola 

preto zrealizovaná v termíne 09/2019-02/2020, napr.: 

 pokračovanie v popoludňajších konzultačných hodinách pedagógov, na ktorých majú 

žiaci možnosť prekonzultovať nepochopené učivo; 

 pokračovanie v bádateľskej a výskumnej činnosti žiakov (napr. účasť na krajskej 

a celoslovenskej súťaži SOČ, na krajskom a celoslovenskom Festivale vedy a techniky, 

na prezentačnom podujatí Noc výskumníkov v OC Optima v Košiciach,...); 

 podpora prvkov praktického a zážitkového vyučovania rôznymi aktivitami:  

o Projekt IT Akadémia – zážitkové vyučovacie hodiny prírodovedných 

predmetov v rámci overovania pripravených didaktických metodík, 

o Projekt K4G –  zážitkové workshopy – Poznajme spolu našu Zem (tvorivé 

a zábavné aktivity žiakov na podporu environmentálneho cítenia), Poďme spolu 

experimentovať (celoškolské podujatie mladých experimentátorov), Navštívme 

spolu kúsok sveta (Zážitkové centrum Aurélium Bratislava), 

o Praktikum z biológie a ekológie, Svet v obrazoch – voliteľné inovatívne 

predmety pre žiakov III. ročníka, 

o vzdelávacie exkurzie v rámci plánov PK (napr. exkurzia Wieliczka - Krakow) 

alebo v rámci krúžku Spoznajme spolu Slovensko (napr. interaktívna výstava 

Hra svetiel – Kvantárium, Hrebienok); 

 rozvoj čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti žiakov 

v rámci krúžkov projektu Kľúč k rozvoju štyroch gramotností (ďalšie pribudnú 

v novom školskom roku): 

o  1.1.2. Slovenčina hrou, 

o  1.1.3 Zvládnime spolu maturitu zo SJL, 

o  1.1.4 Testujme sa v SJL, 

o  1.1.5 Testujme sa v MAT. 

Návrhy: Gymnázium Gelnica sa musí prispôsobovať vzniknutej mimoriadnej situácii, ktoré sa 

môže zopakovať. Preto na získanie vyššieho záujmu o štúdium u žiakov je nutné v čoraz väčšej miere 

používať aj online prostredie, interaktívnu komunikáciu a multimediálny obsah (edukačné obrázky, 

zvuky, videá). 

 

Cieľ I.2.3: Vytvoriť školu ako regionálnu otvorenú inštitúciu. 

Plnenie: Tento cieľ bol čiastočne splnený realizáciou nasledujúcich aktivít: 

 Zorganizovanie viacerých propagačných aktivít pre žiakov, výchovných poradcov 

a učiteľov ZŠ (viac v časti IX.3). 
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 Realizácia vzdelávacích aktivít pre ZŠ: Workshop projektu K4G Poďme spolu 

experimentovať s účasťou žiakov 8.-9. ročníkov ZŠ. 

 Gymnázium Gelnica ako cvičná škola pre vysokoškolských študentov učiteľských 

smerov z regiónu. 

 Prenájom priestorov školy cez víkendy na realizáciu komerčných predajných akcií so 

zvýhodnenými cenami ako služba pre verejnosť. 

 Prenájom telocvične školy pre športové aktivity miestnych spoločností a športových 

klubov (1 zmluva o prenájme), 

 Prenájom prízemia prístavby na realizáciu rekreačných a športových aktivít pre 

obyvateľov regiónu (10 zmlúv o prenájme). 

Návrhy: Využiť v ďalšom školskom roku existujúce možnosti školy na zapojenie: 

 učiteľov ZŠ do činnosti Pedagogických klubov pôsobiacich na škole v rámci Projektu 

K4G, 

 žiakov ZŠ do výchovno-vzdelávacej činnosti školy v rámci niektorého z grantov nadácií 

a občianskych združení. 

 

I.3 Poslanie školy: 

Poslaním školy je v spolupráci s rodičmi žiakov prostredníctvom prijatého ŠkVP 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 inovovaný Školský 

vzdelávací program 2015 (Kľúčové kompetencie pre život), podľa ktorého sa v školskom roku 

2019/2020 vzdelávali už všetky triedy štvorročného aj osemročného štúdia. Hlavné zmeny v ŠkVP: 

 aktualizované učebné osnovy v predmete ANJ v 3. a 4. roč.  - zapracované zvýšené 

využitie testov na vyučovacích hodinách pre zlepšenie výsledkov žiakov na maturite, 

 aktualizované učebné osnovy INF v 1. a 2. ročníku – zapracovaná zmena počtu 

hodín v rámcovom učebnom pláne z 3+1/týžd. na 2+2/týžd. (zníženie zaťaženia 

žiakov v 1. ročníku), 

 aktualizované učebné osnovy SJL pre Kvartu – posuny v témach kvôli zosúladeniu 

so Štátnym VP, 

 aktualizované učebné osnovy predmetu FIG pre 3. roč. – zmena v programe Viac ako 

peniaze spoločnosti JA Slovensko. 

Prekážky: Hlavnú prekážku pri napĺňaní poslania školy predstavovalo dištančné vzdelávanie, 

na ktoré nebola škola dostatočne pripravená dostupnými elektronickými materiálmi. Ťažisko práce 

pedagóga sa tak takmer na 4 mesiace prenieslo do hľadania internetových zdrojov a tvorby nových 

elektronických materiálov. Túto prekážku sa podarilo čiastočne vyriešiť zapojením učiteľov do 

webinárov, na základe ktorých začali vo väčšej miere využívať rôzne dištančné formy vzdelávania a 

online vyučovacie hodiny pomocou aplikácie ZOOM. 

Návrhy: Škola bude ďalej zabezpečovať elektronickú podporu učiteľov zabezpečením 

vzdelávacích prostredí EDUPAGE a ZBOROVNA. Pri prípadnom znovuzavedení dištančného 

vzdelávania sa organizácia a rozvrh vyučovania prispôsobia predovšetkým online vyučovacím 

hodinám kvôli zachovania nepriameho kontaktu so žiakmi.  
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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: Sme radi, že Gymnázium Gelnica ďalej úzko spolupracuje s organizáciami úzko 

prepojenými so školou. Medzi takéto patrí aj Žiacka školská rada, ktorá v spolupráci 

s koordinátorkou ŽŠR (SOK) v I. polroku 2019/2020 participovala na príprave mnohých žiackych 

podujatí (napr. Zdravá veľká prestávka, Guinessove rekordy gymnázia, Vianočná burza,...).  V oblasti 

materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu kladne hodnotíme 

spoluprácu s Rodičovskou radou (nové šatňové skrinky a interaktívna technika do projektovej 

učebne) aj s OZ Elán Vital (nové počítačové vybavenie do projektovej učebne). 

 Spomedzi regionálnych inštitúcií je veľmi dobrá spolupráca s CPPPaP v Spišskej Novej Vsi, 

s mestom Gelnica, obcami Margecany, Prakovce, Jaklovce a niektorými ďalšími obcami v okrese. 

Z vysokých škôl sa najlepšia rozvíja spolupráca s Prešovskou univerzitou, TU Košice (najmä 

Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie) a UPJŠ Košice (najmä Prírodovedecká fakulta). 

Z komerčných subjektov nám pomocnú ruku pri organizácii školských podujatí školy často podávajú 

najmä spoločnosti TESCO, Milk-Agro a FRESH. 

Sme však veľmi radi, že sa nám darí nadväzovať aj na čiastočne prerušenú spoluprácu alebo 

dokonca nachádzať úplne nových partnerov. Do tejto kategórie patrí napr. OZ Strážcovia pravých 

pokladov storočí, s ktorými s občasnými prerušeniami spolupracujeme na pri čistení hradného kopca 

v Gelnici. Ďalej sme radi, že sme nadviazali spoluprácu aj s Centrom pre deti a rodiny Gelnica 

(Detský domov Gelnica), v rámci uskutočnenia exkurzie pre žiakov alebo mikulášskeho programu. 

Najviac nás však teší spolupráca našich žiakov na dobročinných aktivitách a kultúrnych programoch 

pre seniorov z Katolíckej charity Gelnica alebo deti z Materskej školy v Gelnici. 

Návrhy:  Opakovane sa pokúšať o zapojenie miestnej komunity (rodičov, žiakov a učiteľov 

ZŠ,...) do spoločného edukačného projektu realizovaného v škole v rámci grantov nadácií alebo 

občianskych združení. 

 

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

vzdelávacími potrebami (údaje sú uvádzané k 15.9.2019) 

 
 Počet žiakov školy spolu 135 
 Z toho dievčat 67 

 Počet tried spolu 7 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 135 

 Z toho dievčat 67 

 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 - 
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 Počet žiakov vo večernej forme štúdia - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried večernej formy štúdia - 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia - 

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia - 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

0 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 

0/0 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 5/1 

f)* Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 1 

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

h)* Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 2 

i)* Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 5 

j)* Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

0 

k)* Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

m) Iný dôvod zmeny 0 
Pozn.: * Údaje v týchto riadkoch uvádzame za celý školský rok (16.9.2019-15.9.2020). 

 

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

V súlade s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie 

v stredných školách v čase mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu v školskom 

roku 2019/2020 vydanom Ministrom ŠVVaŠ SR dňa 29.04.2020 Gymnázium Gelnica prijalo dňa 

07.05.2020 nové Kritériá prijatia do 1. ročníka študijného odboru 7902J - gymnázium (štvorročné 

štúdium). Na základe týchto kritérií boli uchádzači o štvorročné štúdium prijatí bez prijímacích 

skúšok podľa poradia určeného na základe bodov z týchto oblastí:  

1. Študijné výsledky - za prospech na ZŠ podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z 

polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 

1.1. Povinné predmety - body za každú známku x z predmetov Slovenský jazyk a literatúra, 

Matematika samostatne podľa vzťahu: 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥)  

1.2. Profilový predmet  - body za každú známku x z predmetu Anglický jazyk samostatne podľa 

vzťahu: 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) 

1.3. Doplnkové predmety (BIO, DEJ, FYZ, GEO, CHE) - body za každú známku x samostatne 

podľa nasledujúceho vzťahu: 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) 

2. Prospech - ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku výborný zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenia sa započítalo 5 bodov za každý školský rok. 

3. Ďalšie kritériá - max. 100 bodov za každé z nasledujúcich oblastí: 
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3.1. Predmetové olympiády - 1. až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. alebo 9. 

ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka, DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo 

technickej olympiáde Pytagoriáde (Krajské kolo 20 bodov, Okresné kolo: 10 bodov), 

3.5. Vlastné kritérium - 5 bodov za každé umiestnenie na 1. až 3. mieste v okresnom, regionálnom 

alebo krajskom kole v 8. alebo 9. ročníku vo vedomostnej, literárnej, umeleckej, ekologickej, 

individuálnej športovej alebo projektovej súťaži, ktorú organizovalo občianske združenie, 

osvetové stredisko, štátny alebo samosprávny orgán. 

 

Do I. kola sa prihlásilo 20 žiakov a do II. kola ďalších 5 žiakov. Z nich sa na štvorročné štúdium 

zapísalo celkovo 12 žiakov. Ďalší žiaci boli do novej triedy prijatí až v septembri na základe zmeny 

študijného odboru. 

  

Gymnázium Gelnica  v súlade s bodom 3 Rozhodnutia Ministra ŠVVaŠ SR č. 2020/10610:1-

A1030 zo dňa 26.marca 2020 o prerušení školského vyučovania a podľa Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 

2020/12091:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do 1. ročníka 

osemročných vzdelávacích programov v SŠ v čase mimoriadnej situácie v šk. roku 2019/2020 prijalo 

dňa 28.05.2020 poslednú verziu Kritérií prijatia do 1. ročníka (Prímy) študijného odboru 7902J – 

gymnázium (osemročné štúdium). Na základe týchto kritérií boli uchádzači o osemročné štúdium 

prijatí na základe prijímacích skúšok z profilových predmetov MAT a SJL. 

Žiak bol úspešný v prijímacej skúške, ak dosiahol v každom predmete aspoň 7 bodov z 20 

bodov. Všetci úspešní boli zoradení do tabuľky podľa celkového dosiahnutého  počtu bodov v dvoch 

oblastiach:  

a) za prijímacie skúšky (maximálne 40 bodov); 

b) za úspešnú účasť na regionálnych a okresných kolách individuálnych a kolektívnych 

súťaží počas 3.-5. ročníka, vrátane podujatí/súťaží organizovaných na úrovni okresu 

Gymnáziom Gelnica (maximálne 10). 

Prijímacie skúšky na osemročné štúdium v I. kole prijímacieho konania úspešne zložilo 12 žiakov 

z 12 pozvaných. II. kolo MŠVVaŠ SR nevypísalo. 

 
 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

k 30.6.2020 

Stav  

žiakov  

k 15. 9. 2020 
Kód Odbor plán Prihlá-

sení 

Prijatí 

a zapís. 

Prihlá-

sení 

Prijatí 

a zapís. 

7902J Gymnázium 

–štvorročné 

20 20 7 5 5 12 19 (zmena 

študijného 

odboru) 

7902J Gymnázium 

– osemročné 

18 13 13 zrušené zrušené 13 13 

 

Závery: Prijímacie konanie v tomto školskom roku bolo úplne odlišné oproti iným školským rokom. 

Kvôli prerušeniu vyučovania nebolo možné z rozhodnutia MŠVVaŠ SR uskutočniť klasické 

prijímacie skúšky v štvorročnom štúdiu. Deviataci boli prijímaní len na základe svojho prospechu na 

základnej škole. Táto skutočnosť zrejme pomohla veľkému počtu žiakov nášho okresu sa umiestniť 

na vyšších priečkach stredných škôl vo väčších mestách, čo sme pozorovali v menšom počte 

zapísaných žiakov na našej škole. Pri osemročnom štúdiu bolo prerušenie vyučovania na školách 

výrazne limitujúcim prvkom, keďže sa zastavili akékoľvek propagačné aktivity školy naplánované 

na marec a apríl 2020 (DOD, prijímačky na neostro, doučovania,...). Za týchto okolností bolo len 

pomocou elektronických médií výrazne ťažšie informovať zákonných zástupcov uchádzačov 

o možnostiach štúdia, čo sa prejavilo aj v menšom počte prihlásených žiakov. 
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IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  

 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Priemerný prospech za školu: 

 

1,71 1,63 1,68 1,60 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 

107,45 105,45 103,95 77,93 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

0,21 0,02 0,45 0,25 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

107,25 105,42 103,50 77,68 

 

 
Plnenie: Priemerný prospech študentov v porovnaní s predchádzajúcimi školskými rokmi výrazne 

klesol a podobne tomu bolo aj v prípade vymeškaných hodín. 

Prekážky: Ani prospech ani dochádzku žiakov nie je možné porovnávať s predchádzajúcimi 

školskými rokmi. V prípade dochádzky sa totiž do celkového súčtu dostali len vymeškané hodiny za 

prezenčné vyučovanie v mesiacoch 09/2019 – 02/2020. V ostatných mesiacoch prebiehalo dištančné 

vzdelávanie, v rámci ktorého sa dochádzka klasickým spôsobom neevidovala. Takisto prospech v 2. 

polroku 2019/2020 bol stanovený prevažne len na základe žiakmi diaľkovo vypracovaných úloh, 

zadaní a testov. Miera objektívnosti takéhoto hodnotenia je z dôvodu chýbajúcej kontroly veľmi 

diskutabilná. 

Návrhy: Z dôvodu možného znovunastolenia dištančného vzdelávania aj v novom školskom roku 

2020/2021 bude nutné prehodnotiť celkový systém vyučovania, výber vhodnej motivácie 

a klasifikácie žiakov. 
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/2020 

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

 

 
Prospech v II. polroku 

Vymeškané hodiny na 

žiaka za celý 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. 20 12 60,00 3 15,00 5 25,00 0 0,00 1465 73,25 0 0,00 

2. 30 13 43,33 7 23,33 10 33,33 0 0,00 2846 94,87 4 0,13 

3. 11 7 63,64 3 27,27 1 9,09 1 9,09 784 71,27 0 0,00 

4. 21 12 57,14 2 16,67 6 28,57 0 0,00 1607 76,52 2 0,10 

Σ 82 44 53,66 15 18,29 22 26,83 1 1,22 6702 81,73 6 0,07 

 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/2020 

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

 

 
Prospech v II. polroku 

Vymeškané hodiny na 

žiaka za celý 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. 17 10 58,82 6 35,29 1 5,88 0 0,00 930 54,71 0 0,00 

2. 19 13 68,42 2 10,53 4 21,05 0 0,00 1528 80,42 28 1,47 

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

4. 16 8 50,00 5 31,25 3 18,75 0 0,00 1249 78,06 0 0,00 

5. - - - - - - - - - - - - - 

6. - - - - - - - - - - - - - 

7. - - - - - - - - - - - - - 

8. - - - - - - - - - - - - - 

Σ 52 31 59,62 13 52,00 8 15,38 0 0,00 3707 71,29 28 0,54 

 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/2020 

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 2019/2020 

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 2019/2020 
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Gymnázium Gelnica v zmysle školského zákona nekoná záverečné skúšky. 

 
6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2019/2020 

 

6.1 Celkové hodnotenie 

Maturitné skúšky v tomto školskom roku sa konali počas mimoriadnej situácie vyhlásenej z 

dôvodu výskytu pandémie ochorenia COVID-19, pre ktorú bolo na základe rozhodnutí ministrov 

školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušené školské vyučovanie a nariadené samoštúdium žiakov 

prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy najskôr od 16. do 

27. marca 2020, neskôr od 30. marca 2020 do konca školského roka. Z uvedeného dôvodu sa 

Maturitné skúšky 2020 neriadili iba štandardnou legislatívou, ale aj usmerneniami vydávanými 

MŠVVaŠ SR. 

 
- riadny termín (máj 2020) 
Kód 

odboru 
Názov odboru Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902J00 Gymnázium 

(štvorročné štúdium) 

19 0 0 0 0 0 19 0 

7902J00 Gymnázium 

(osemročné štúdium) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu  19 0 0 0 0 0 19 0 

 
- mimoriadny termín (september 2020) 
Kód 

odboru 
Názov odboru Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902J00 Gymnázium 

(štvorročné štúdium) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7902J00 Gymnázium 

(osemročné štúdium) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu  0 0 0 0 0 0 0 0 

 

6.2 Externá časť MS  

6.3 Interná časť MS – písomná forma 

Externá časť (EČ) a Písomná forma internej časti (PFIČ) MS 2020 boli najprv na základe 

Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách 

a školských zariadeniach z 12. marca 2020  (ďalej len „Usmernenie“) presunuté na neskorší termín 

od 31.3.2020 od 1.4.2020, aby boli nakoniec pre pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu 

z dôvodu COVID-19 úplne zrušené na základe Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020 (ďalej len 

„Opatrenie ministra“). Z uvedeného dôvodu žiaci Gymnázia Gelnica v školskom roku 2019/2020  

neboli z týchto častí MS hodnotení. 

 

6.4 Interná časť MS – ústna forma 

Ústna forma internej časti (ÚFIČ) MS 2020 bola na základe Usmernenia presunutá na termín od 

1.6.2020 do 19.6.2020. Neskôr základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.  

2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.3.2020 bolo rozhodnuté, že sa uskutoční počas 2 kalendárnych 

týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, 

najneskôr do 30. júna 2020. Nakoniec MŠVVaŠ SR vydalo dňa 23.4.2020 samostatné Rozhodnutie o 

termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 
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2019/2020 (ďalej len „Rozhodnutie ministra“), na základe ktorého sa IČ MS vykonala 

administratívne výpočtom z priemeru známok počas 4 rokov štúdia. Žiak, ktorý do 15.5.2020 vyjadril 

nesúhlas s administratívnou maturitnou známkou, mohol absolvovať v termíne od 25.5.2020 do 

13.6.2020 IČ MS prezenčnou alebo online formou. Nakoniec sa ÚFIČ nekonala ani v náhradnej 

forme, keďže: 

 žiaden žiak do 15.5.2020 nevyjadril nesúhlas s maturitnou známkou, 

 3 žiaci s dobrovoľným maturitným predmetom písomne zrušili svoju prihlášku na IČ MS. 

 

6.5 Interná časť MS – administratívna forma 

Organizácia internej časti maturitnej skúšky Gymnázia, SNP 1, Gelnica sa riadila Vnútorným 

pokynom riaditeľa školy č. 08/2020 zo dňa 28.04.2020, v ktorom boli určené skupiny príbuzných 

predmetov pre výpočet nasledujúceho výsledného hodnotenia: 

- administratívna forma - riadny termín (máj 2020) 
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 

Počet 

žiakov 

Anglický jazyk B2 4 6 6 3 0 2,42 19 

Biológia 6 2 0 0 0 1,25 8 

Dejepis 0 2 0 0 0 2,00 2 

Fyzika 5 3 0 0 0 1,38 8 

Geografia 3 1 0 0 0 1,25 4 

Chémia 3 2 0 0 0 1,40 5 

Informatika 1 0 0 0 0 1,00 1 

Matematika 1 3 1 0 0 2,00 5 

Občianska náuka 4 1 0 0 0 1,20 5 
Slovenský jazyk a 

literatúra 
3 12 4 0 0 2,05 19 

 

7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2019/2020 

   

Gymnázium Gelnica v zmysle školského zákona nekoná absolventské skúšky. 

 

8. Výsledky TESTOVANIA 9 v šk. roku 2019/2020 

 

Na základe rozhodnutia Ministra ŠVVaŠ SR bolo Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ 

a Kvarty OG v šk. roku 2019/2020 zrušené bez náhrady. Preto sa tohto celoštátneho overovania 

vedomostí a zručností žiakov z MAT a SJL nezúčastnili ani žiaci IV.O triedy našej školy. 

 

 

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

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných uč. plánov 

 

Vzdelávacie  

programy 

školy  

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

           v školskom roku 2019/2020 (k 15.9.2019) 

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

odbory - 

denné 

štúdium 

ŠVP  
Trie
dy 

Žia-
ci 

Trie
dy 

Žia-
ci 

Trie-
dy 

Žia-
ci 

Trie-
dy 

Žia-
ci 

Trie-
dy 

Žia-
ci 

Trie
dy 

Žia-
ci 

Trie
dy 

Žia
-ci 

Trie
dy 

Žia-
ci 

Trie-
dy 

Žia-
ci 
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7902J  – 

gymnázium 

(štvorročné 

štúdium) 

iŠVP 

2015 -

ISCED3A 
1 20 1 30 1 11 1 21 - - - - - - - - 4 82 

7902J  – 

gymnázium 

(osemročné 

štúdium) 

iŠVP 

2015 -

ISCED2 
1 17 1 19 - - 1 17 - - - - - - - - 3 53 

Celkom 2 37 2 49 1 11 2 38 - - - - - - - - 7 135 

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 2019/2020 podiel absolventov na trhu práce  

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú v štúdiu 

(iné druhy štúdia) 

vojenská 

služba  

(profesion.) 

zamestnaní 

k 30.9.2020 

nezamestnaní 

k 30.9.2020 

celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

14 1 0 3 2 20 

počet žiakov 

v učebných  

odboroch 

––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– 

spolu 

počet žiakov 
14 1 0 3 2 20 

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2019/2020 
Kód odboru s názvom pokračujú 

v štúdiu 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2020 

nezamestnaní 

k 30.9.2020 

celkom 

7902J00 – gymnázium 

(štvorročné) 
15 0 3 2 20 

7902500 – gymnázium 

(osemročné) 
0 0 0 0 0 

 

VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy (k 15.9.2019)  

 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 60-65 

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 2 3 2 5 1 0 13 45,00 

z toho žien: 1 3 1 3 1 0 9  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov:  

z toho externých 0 

kvalifikovaných 12 

nekvalifikovaných 1 

doplňujúcich si kvalifikáciu 1 

s 1. kvalifikačnou skúškou 6 

s 2. kvalifikačnou skúškou 3 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa  

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

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na majstra OV 0 

Počet  

vychovávateľov:  

(vyplní ŠI) 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 0 

 

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: 2 0 0 6 1 0 9 

 

48,22 

z toho 

žien: 2 0 0 4 1 0 7 46,57 

Vzdelanie nepedagogických zamestnancov 

Počet nepedagogických 
zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 

so stredoškolským vzdelaním 3 

 

Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2019/2020 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

Spoločenskovedné 55 52 94,5 3 5,5 
Cudzí jazyk 61 61 100,0 0 0,0 
Prírodovedné  99 88 88,9 11 11,1 
Výchovné 

(umelecké a TŠV) 
26 20 76,9 6 23,1 

Spolu  

 
241 221 91,7 20 8,3 

 

 

VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní a pôsobení pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19 musela väčšina 

vzdelávaní prebiehať online formou. V tabuľke sú uvedené len školenia ukončené certifikátom, 

osvedčením alebo aspoň elektronickým potvrdením o účasti. Veľká časť týchto online seminárov 

však nemala žiaden výstup alebo ich učitelia absolvovali len vo forme videoarchívov: napr. webináre 

firmy ASC a.s. (Komunikácia cez EduPage, Príprava materiálov na vyučovanie v EduPage, 

Organizovanie a prideľovanie materiálov v EduPage, Prideľovanie DÚ a iných materiálov žiakom, 

Elektronická triedna kniha pre začiatočníkov, Hodnotenie a spätná väzba v EduPage...), spoločnosti 

Lepšia geografia (Osvojenie si nových metód pri sprístupňovaní učiva o Slovensku) alebo Klubu 

učiteľov geografie pri UPJŠ Košice (GoogleEarth v dištančnom vzdelávaní). 
 

Vzdelávanie Vzdelávacia 

inštitúcia 

Forma  (prostredie) Výstup Počet 

učit. 

Teaching online – medzinárodný 

seminár 

Macmillan Webinár Certifikát 1 

Ako učiť online a nezblázniť sa           Komenského inštitút Webinár (KSI online) Potvrdenie o účasti 1 
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Lenivý učiteľ – lektor Róbert Čapek Komenského inštitút Webinár (KSI online) Potvrdenie o účasti 1 

Objavujeme talenty a silné stránky 

našich žiakov 

Komenského inštitút Webinár (KSI online) Potvrdenie o účasti 1 

Ako učiť online (Zoom, Google 

učebňa, BBB, Webex,...) 

IT Akadémia,  

UJPŠ Košice 

Online školenie (BBB) Potvrdenie o účasti 2 

Biológia z domu – modelovanie v 

biológii 

IT Akadémia Online školenie (BBB) Osvedčenie o aktualiz. 

vzdelávaní 

1 

Online si radíme ako učiť online IT Akadémia Online školenie (BBB) Potvrdenie o účasti 2 

Využitie Google nástrojov v dištančnej 

výučbe 

IT Akadémia Online školenie 

(WEBEX CISCO) 

Osvedčenie o aktualiz. 

vzdelávaní 

1 

Online ŽÚR alebo ako učiť žiakov 2. 

stupňa ZŠ z domu a nezblázniť sa 

Komenského inštitút Webinár (KSI online) Potvrdenie o účasti 2 

Mobilné aplikácie v chémii IT Akadémia Online školenie 

(WEBEX CISCO) 

Osvedčenie o aktualiz. 

vzdelávaní 

1 

Práca s programom ChemSketch IT Akadémia Online školenie (BBB) Potvrdenie o účasti 1 

Informatika v prírodných vedách – 

online školenie Chémia 1 

IT Akadémia Online školenie (BBB) Osvedčenie o aktualiz. 

vzdelávaní 

1 

Formatívne hodnotenie v chémii IT Akadémia Online školenie (BBB) Osvedčenie o aktualiz. 

vzdelávaní 

1 

Informatika v prírodných vedách – 

Chémia 2 

 

IT Akadémia Online školenie (BBB) Osvedčenie o aktualiz. 

vzdelávaní 

1 

Modelovanie a mobilné aplikácie 

v biológii 

IT Akadémia Online školenie (BBB) Osvedčenie o aktualiz. 

vzdelávaní 

1 

Vytváranie didaktických hier 

prostredníctvom online nástrojov    

Akadémia 

Vzdelávania 

Youtube kanál Certifikát 1 

Metodiky zamerané na rozvoj 

systémového myslenia v organickej a 

anorganickej chémii 

IT Akadémia Online školenie (BBB) Osvedčenie o aktualiz. 

vzdelávaní 

1 

Ako učiť online v ZOOM - základná 

úroveň (ZŠ, SŠ) 

IT Akadémia,  

UPJŠ Košice 

Online školenie 

(ZOOM) 

Osvedčenie o aktualiz. 

vzdelávaní 

4 

Ako učiť online v ZOOM - pokročilá 

úroveň (ZŠ, SŠ) 

IT Akadémia,  

UPJŠ Košice 

Online školenie 

(ZOOM) 

Osvedčenie o aktualiz. 

vzdelávaní 

4 

Webinár Učiace záhrady Túlavý 

autobus 

Komenského inštitút Webinár (KSI online) Potvrdenie o účasti 1 

Dokumenty, tabuľky a prezentácie v 

cloudovom prostredí 

IT Akadémia Online školenie 

(WEBEX, CISCO) 

Potvrdenie o účasti 1 

Ako učiť deti agilne onlinewebinár k 

platforme EduScum 

IT Akadémia, 

Siemens Healthcare 

Online školenie 

(GOOGLE MEET) 

Potvrdenie o účasti 1 

Deti nepočkajú! Stála konferencia 

asociácií vo vzdelávaní 

Komenského inštitút Online školenie (BBB) Potvrdenie o účasti 1 

Ako sa naučiť rozprávať v cudzom 

jazyku alebo Ako sa jazyky učia 

polygloti 

Jazykový inštitút Webinár 

(JI online) 

Potvrdenie o účasti 1 

Online matematika ZŠ a SŠ: Ako 

postaviť dom  

IT Akadémia Webinár Potvrdenie o účasti 1 

Objektové programovanie - práca s 

Javou, prostredie Greenfoot 

FRI UNIZA Webinár Potvrdenie o účasti 1 

Tvorba testov a učebných podkladov  IT Akadémia,  

UJPŠ Košice 

Webinár Potvrdenie o účasti 1 

 
Podujatie Organizátor Dátum Forma/miesto Výstup Učiteľ 

Učiteľ Slovenska 2019 

(Global Teacher Prize) 

Komenského inštitút 03.10.2019 Galavečer 

v Divadle Aréna 

Bratislava 

Prezentácia v rámci 

postupu do TOP 10 

učiteľov Slovenska 

Ška 

BUM! Budem Učiť 

Moderne – Takto Učím Ja! 

UKF Nitra, 

Komenského inštitút 

14.10.2019 Celoslovenská 

konferencia 

Prezentácia v pléne 

a vedenie workshopu 

Ška 

 

Východiská pre vzdelávanie pedagógov 2020/2021:  

Väčšina učiteľov sa v minulosti zúčastňovala a stále preferuje prezenčnú formu vzdelávania. 

Mimoriadna situácia nás však naučila, že aj online formou je možné rozvíjať pedagogické zručnosti, 

čo je sľubným predpokladom pre ďalší rozvoj vzdelávania v novom školskom roku.  
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IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 
 Aj realizácia súťaží bola vo významnej miere ovplyvnená mimoriadnou situáciou súvisiacou 

s pandémiou COVID-19, keďže viaceré súťaže neboli vyhlásené vôbec, boli zrušené ich vyššie kolá 

(okresné, krajské) alebo sa presunuli do online priestoru. Z dôvodu úspešného absolvovania nižších 

kôl však stojí za to aspoň spomenúť žiakov, ktorí postúpili na neuskutočnené vyššie kolá súťaží: 

 Biologická olympiáda B – postup na KK: V. Brutovská, M. Smorada, M. Varga – II.A 

(Sok), 

 Matematická olympiáda Z7 – postup na OK: M. Brutovský, L. Kravec, M. Demko, V. 

Sakáčová – II.O (Vit), 

 Matematická olympiáda C – postup na OK: S. Theisz – I.A (Slo), 

 Pytagoriáda P6 – postup na OK: N. Marčeková, T. Škarbek, S. Žaludková, V. Oxová, M. 

Vojnovská – I.O (Slo), 

 Pytagoriáda P7 – postup na OK: V. Sakáčová, M. Brutovský, N. Dzurendová, N. Kaľavská 

– II.O (Vit). 

 

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 

Tamara Jakubišinová 
(III.A) 

dištančne 
05/2020 

2.miesto účasť - Ška 

Jennifer Plachetková 
(III.A) 

účasť - - 
Ška, 
Sok 

Alena Kaľavská (IV.A) účasť - - 
Ška, 
Sok 

2. 
Biologická olympiáda B 
– projektová časť 

Štefan Boršodi (II.A) 
dištančne 
05/2020 

3.miesto - - Ška 

3. Olympiáda z ANJ  Tomáš Varga (IV.O) 12.2.2020 4.miesto - - 
Var, 
Záh 

4. 
Geografická olympiáda 
B 

Viktória Augustiňaková 
(IV.A) 

dištančne 
05/2020 

4.miesto - - Sok 

5. 
Biologická olympiáda A 
– projektová časť 

Jennifer Plachetková 
(III.A) 

dištančne 
05/2020 

5.miesto - - Ška 

6. 
Biologická olympiáda C 
– projektová časť 

Soňa Tomečková (IV.O) 
dištančne 
05/2020 

úspešný riešiteľ - - Sok 

7. Chemická olympiáda C Thomas Tomaga (I.A) 
dištančne 
05/2020 

úspešný riešiteľ - - Ška 

8. Chemická olympiáda D Soňa Tomečková (IV.O) 
dištančne 
05/2020 

úspešný riešiteľ - - Ška 

9. 
Geografická olympiáda 
Z 

Michal Saxa (II.A) 
dištančne 
05/2020 

úspešný riešiteľ - - Sok 

10. 
Olympiáda ľudských 
práv 

Diana Švarcová (III.A) 6.2.2020 účasť - - Bur 

11. Olympiáda zo SJL 

Katarína Nalevanková 
(IV.A) 02/2020 

účasť - - Blh 

Peter Klimo (I.A) účasť - - Var 

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. 
Festival vedy a techniky 
(AMAVET) 

Katarína Nalevanková 
(IV.A) 

26.11.2019 

postup na CK účasť - Ška 

Vratko Popeláš (III.A) 
cena dekanky a 
postup na CK 

účasť - Ška 

Marek Paulik (IV.A) účasť - - - 
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Tímea Kuzmová (IV.A) účasť - - Ška 

2. 
Stolný tenis SŠ chlapci 
(RCM-CVČ Košice/  
KSK Košice) 

René Šimko, Marek 
Paulík (IV.A),   
Matej Smorada, Tomáš 
Klein (II.A) 

26.11.2019 5.miesto - - Ari 

3. 

Ocenenie predsedom 
KSK pri príležitosti Dňa 
Študenstva (KSK 
Košice) 

Vratko Popeláš (III.A) 15.11.2019 

Ocenenie za 
prácu v spoloč. 

a kultúrnych 
aktivitách 

- - - 

 
4. 

Ekonomická olympiáda 
(TU v Košiciach) 

Kristína Kandrová (III.A) 
27.02.2020 

účasť - - 
Vit 

Vratko Popeláš (III.A) účasť - - 

5. 

Zelený Andel 2020 
(Katedra Ekochémie 
a rádioekológie UCM v 
Trnave) 

Jennifer Plachetková 
(III.A), Katarína 
Nalevanková (IV.A) 

dištančne 
04/2020 

- účasť - Ška 

6. 
Detská Univerzita 
Komenského 
(UK Bratislava) 

Nina Dzurendová, 
Klaudia Krauszová (II.O) 

dištančne 
05/2020 

- 
diplomy 

absolventov 
- Ška 

 

IX.2 Súťaže na okresnej a regionálnej úrovni 

 

P. 
č. 

Názov súťaže 
(organizátor/vyhlasovateľ) 

Pri individuálnych 
súťažiach meno žiaka a 
trieda 

Najvyššia 
súťaž 

konaná 
dňa 

Okresná/ 
obvodná 
úroveň 

Poznámka Učiteľ 

1. 
Geografická olympiáda E 
(MŠVVaŠ SR) 

Sarah Jägerová (IV.O) 6.2.2020 1.miesto postup na KK Sok 

2. 
Biologická olympiáda C – 
teoretická časť (MŠVVaŠ SR) 

Gabriela Emma Kolesárová 
(IV.O) 

10.2.2020 1.miesto postup na KK Sok 

3. 
Biologická olympiáda C – 
projektová časť (MŠVVaŠ SR) 

Nina Konečná (IV.O) 10.2.2020 2.miesto - Sok 

4. 
Olympiáda z ANJ  
(MŠVVaŠ SR) 

Tomáš Varga (IV.O) 15.1.2020 1.miesto - 
Var, 
Záh 

 
5. 

Olympiáda z ANJ  
(MŠVVaŠ SR) 

Matej Smorada (II.A) 14.1.2020 2.miesto - 
Var, 
Záh 

6. 
Olympiáda z DEJ 
(MŠVVaŠ SR) 

Soňa Tomečková (IV.O) 
14.02.2019 

1.miesto 
- Bur 

Nina Konečná (IV.O) účasť 

7. 
Geografická olympiáda F 
(MŠVVaŠ SR) 

Daniela Bikárová,  
Klaudia Krauszová (IV.O) 

6.2.2020 3.miesto postup na KK Sok 

8. 
Stolný tenis ZŠ dievčatá 
(MŠVVaŠ SR) 

Leonóra Dravecká,,Sarah 
Jägerová, Laura Mária 
Rejdovjanová, Soňa 
Tomečková (IV.O) 

16.11.2019 3.miesto - Ari 

9. 
Šaliansky Maťko 
(MŠVVaŠ SR) 

Mária Vojnovská (I.O) 12/2020 účasť - Blh 

10. 
Technická olympiáda 
(MŠVVaŠ SR) 

Dávid Starinský, Dominik 
Schmidt (IV.O), Lukáš Kravec 
(II.O) 

28.11.2019 účasť - Pis 

 

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

 Matboj (Strom)– krajské kolo 4-členných družstiev – účasť žiakov z II.A (SLO), 

 Lomihlav (Trojsten) – krajské kolo 4-členných družstiev – účasť žiakov zo IV.O (AND), 

 Cezpoľný beh ZŠ (MŠVVaŠ SR) – okresné kolo – účasť 6 žiakov I.O a IV.O (ARI), 

 Stolný tenis ZŠ chlapci (MŠVVaŠ SR) – okresné kolo – účasť 4 žiakov II.O a IV.O (ARI), 

 Florbal ZŠ chlapci (MŠVVaŠ SR) – okresné kolo – účasť 10 žiakov II.O a IV.O (ARI), 

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

súťaží často s celoslovenskou pôsobnosťou: 

 i-Bobor, vyhlásila 12.-16.11.2018 FMFI UK Bratislava + Infovek – informatická testová online 

súťaž  - účasť 101 žiakov (PIS); 

 Matematický Klokan, vyhlásila 8.-11.6.2020 Talentída, n.o. Bratislava, celoslovenská testová 

online súťaž – účasť 20 žiakov (SLO); 

http://www.skolskysport.sk/osoba/303128/jagerova-sarah/
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 Finančná olympiáda, vyhlásila do 30.1.2020 Nadácia Partners, celoslovenská korešpondenčná 

súťaž  - účasť žiakov III.A (VIT). 

 

IX.3 Ostatné aktivity na prezentáciu školy 
P. 
č. 

Názov aktivity Termín 
konania 

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

Počet zúčastnených  

1. 

Pracovné stretnutia peer 
aktivistov (CPPPaP v Spišskej 
Novej Vsi + Koordinátorka 
prevencie) 

09/2019-
02/2020 

Školenia, workshopy a príprava na 
supervízne debaty s rovesníkmi na 
tému prevencie závislostí 

5 žiakov Gymnázia Gelnica, 
 5 žiakov ZŠ Gelnica 

2. 

Výmenný pobyt študentov 
v partnerskej škole 
Kaufmännische Schulen, 
Offenburg 

09.-
19.10.2019 

Multikulturálna výmena, rozvoj 
komunikačných zručností - propagácia 
v elektronických médiách 

M. Helcmanovská + 5 žiakov 
II.A a III.A 

3. 

Správna voľba povolania, 
príležitosť k úspechu, 
Gymnázium Gelnica - Burza 
stredných škôl 

29.10.2019 
Prezentácia študijných programov, 
priestorov a aktivít školy 

32 žiakov III.A a II.A 
(160 žiakov z 10 ZŠ) 

4. 

Správna voľba povolania, 
príležitosť k úspechu, 
Konferenčná učebňa Gymnázia 
Gelnica - Workshop 

29.10.2019 
Prezentácia aktivít a projektov školy 
na diskusnom fóre o možnostiach 
štúdia na SŠ 

zástupcovia z 10 ZŠ okresu, 6 
SŠ regiónu,  7 pozvaných 
hostí 

5. 
Komunitné charitatívne aktivity 
žiakov školy 

10/2019-
02/2020 

Charitatívne zbierky (šatstva, hračiek, 
potravín), kultúrne programy pre deti 
MŠ Gelnica a pre seniorov Charity 
Gelnica – propagácia na webstránke 

Žiaci I.A a II.A v rámci hodín 
ETV/NAV aj mimo nich 

6. 
Bulletin ku štvorročnému 
štúdiu 

10/2019 – 
03/2020 

Propagačný leták k možnostiam štúdia 
rozdávaný počas aktivít školy 

- 

7. 
Prezentačná brožúra stredných 
škôl KSK 

11/2019-
02/2020 

Informačná dvojstrana o možnostiach 
štúdia na škole v rámci brožúry 
zaslanej na všetky ZŠ v Košickom 
kraji 

- 

8. 

Informačno-študijná návšteva 
Bruselu organizovaná 
Zastúpením Európskej komisie 
na Slovensku 

10.-12.12. 
2019 

Poznávacia a propagačná návšteva 
Európskej komisie a Európskeho 
parlamentu pre 24 zástupcov okresov 
Gelnica a Revúca 

2 učitelia (D. Andraško, L. 
Škarbeková) a 2 žiaci 
(N.Popeláš, K. Nalevanková) 

9. 
Projekt K4G: Workshop 1.2.4. 
Poďme spolu experimentovať 
(Praktická fyzika a chémia) 

05.02.2020 
Propagácia inovatívneho vyučovania 
pred žiakmi ZŠ - prehliadka žiackych 
experimentov 

17 žiakov školy a deviataci z 3 
ZŠ (Veľký Folkmar, Gelnica, 
Prakovce) 

10. 
Prezentácia školy pred žiakmi 
deviatych ročníkov 

01/2020 
Prezentácia aktivít a školského 
vzdelávacieho programu pred žiakmi 

2 ZŠ okresu Gelnica (Gelnica, 
Jaklovce) 

11. 
Prezentácia školy na RZ 
deviatakov ZŠ 

01-02/2020 
Prezentácia aktivít a školského 
vzdelávacieho programu pred rodičmi 

3 ZŠ okresu Gelnica 
(Jaklovce, Gelnica, 
Helcmanovce) 

12. 
DOD Gymnázia Gelnica – 
deviataci (vrátane Prijímačiek na 
neostro) 

21.02.2020 

Prezentácia priestorov, výsledkov 
súťaží a žiackych prác študentmi 
školy, konzultácie so záujemcami 
o štvorročné štúdium 

20 žiakov školy najmä z III.A 
a II.A (cca 40 deviatakov zo 4 
ZŠ okresu) 

13. 
Reklama školy a prijímacieho 
konania v médiách 

02-03/2020 

Webstránka a FB stránka školy, 
inzertné noviny Noštek (2x), obecné 
noviny (Gelnica, Prakovce, 
Margecany), obecné rozhlasy (9 obcí) 

- 

14. 

Doma v EÚ – virtuálna 
euroroadshow Zastúpenia 
Európskej komisie na 
Slovensku 

23.06.2020 

Propagácia činnosti školy v oblasti 
mobility žiakov pred zástupcami 
stredných škôl a obecných samospráv 
okresov Gelnica a Revúca 

Riaditeľ školy (široká 
verejnosť cez FB a platformu 
www.domaveu.sk ) 

 

 

X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 

Názov projektu 

(vyhlasovateľ projektu) 

Číslo 

projektu/zmluvy 

Celkový prínos pre školu Príspevok 

školy (ak 

bol) 

Pozn. Zodp. 

učitelia 

Kľúč k rozvoju štyroch 
gramotností 
(Výzva OPLZ-
PO1/2018/DOP/1.1.1-03 z EŠIF) 
 

Zmluva o 
poskytnutí NFP č.  
OPĽZ/305/2019 
(ITMS kód: 
312011V673) 

159 550,34 € 
Rok 2019/2020: 4 krúžky / 3 
workshopy žiakov / 2 
pedagogické kluby učiteľov 
a nákup didaktickej techniky 

5% KSK 11/2019 
-10/2022 

And, Blh, 
Ška, Var, 
Slo, Sok, Vit, 
Pis 
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EKOALARM – environmentálny 
program zameraný na 
separovaný zber (Nadácia 
Ekopolis Banská Bystrica) 

Zmluva 
o spolupráci č. 
MK/35 

3 bloky ekovzdelávaní pre 
žiakov, smetné koše na 
separovaný zber do každej 
triedy 

- 02/2018-
11/2018 
(separ. 
zber 
doteraz) 

ŠKA 

IT Akadémia – vzdelávanie pre 
21. storočie – projekt na rozvoj 
IT zručností a implementáciu IT 
do vyučovania prírodovedných 
predmetov 
(CVTI SR Bratislava, UPJŠ 
Košice) 

Zmluva 
o partnerstve č.: 
353/ITA-SŠ/2017 

Využívanie metodík pre 
prírodovedné predmety (MAT, 
FYZ, CHE, BIO, GEO), ECDL 
certifikácia žiakov/učiteľov 

- 02/2018 
- doteraz 

ŠKA, VIT, 
SOK, SLO 

Úspešná škola (A succesfull 
school) – Erazmus+ KA1 
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  
(SAAIC - Národná agentúra 
programu Erazmus+) 

Zmluva č. 2018-1-
SK01-KA101-
045998 
o poskytnutí grantu 

3215,- EUR (Školiaca aktivita 
Praktické využitie technológie v 
triede ANJ pre 1 pedagóga 
v UK, učebné pomôcky 
a kancelárske potreby) 

- 12/2018 
-11/2019 

MOL 

Vy rozhodujete, my pomáhame 
– 5.edícia grantového programu 
(Nadácia Tesco) 

Darovacia zmluva 
č. 8682/2019 

300,- EUR príspevok na aktivity - 03/2019 
-11/2019 

ŠKA 

Vy rozhodujete, my pomáhame 
– 6.edícia grantového programu 
(Nadácia Pontis – Nadačný fond 
Tesco) 

Darovacia zmluva 
č. 11042/2019 

600,- EUR príspevok na aktivity - 08/2019 
-02/2020 

ŠKA 

  

XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2019/2020.  
 

V školskom roku 2019/2020 sa v Gymnáziu Gelnica neuskutočnila žiadna inšpekcia 

realizovaná Štátnou školskou inšpekciou. 

 

XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

  
Najdôležitejšou úlohou školy v školskom roku 2019/2020 bolo spustenie edukačného 

projektu Kľúč k rozvoju 4 gramotností podporeného z fondov EÚ. V rámci neho sa realizovala 

v 04/2020 zákazka Vybavenie a zariadenie projektu v celkovej hodnote cca 26 400,- € a škola tak 

získala nové inovatívne učebnice, multimediálne a učebné pomôcky, ako aj didaktickú techniku 

(napr. sadu notebookov, fitness náramky, laserovú tlačiareň,...), ktoré budeme využívať nielen 

v rámci projektových krúžkov a workshopov, ale neskôr aj v rámci zvýšenia atraktívnosti bežných 

vyučovacích hodín. 

Na realizáciu projektových aktivít bolo potrebné vytvoriť novú projektovú učebňu, ale 

podmienky výzvy neumožňovali jej priame financovanie z projektového rozpočtu. Vybaviť novú 

triedu však pomohlo v auguste 2020 Občianske združenie Elán Vital zakúpením výkonného 

notebooku a prístupového bodu v sume cca 620,- €. Projektovú učebňu podporilo aj Rodičovské 

združenie pri Gymnáziu, SNP 1, Gelnica zakúpením dataprojektora s interaktívnou tabuľou za cca 

1700,- €. S pomocou rodičov sa podarilo zlepšiť aj pohodlie žiakov zakúpením nových samostatných 

šatňových skriniek na prízemie budovy za cca 1300,- €. 

V rámci zlepšenia materiálno-technického vybavenia školy boli z ušetrených prostriedkov 

rozpočtu školy realizované: 

 12/2019 - nákup 8 stolov a 12 stoličiek na zlepšenie vybavenia Školskej jedálne (cca 950,- €), 

 12/2019 - nákup 6 žiackych šatňových skriniek (cca 680,- €), 

 12/2019 a 03/2020 - výmena časti svietidiel v interiéri školy za LED zdroje v 2 etapách (cca 

2770,- €), 

 03/2020 - nákup PC vybavenia do učební informatiky (cca 5700,-€). 

Jedinou stavebnou aktivitou realizovanou v priebehu školského roka bola zákazka 

Rozšírenie toaliet v 1. NP prístavby budovy školy za cca 3000,- €, ktoré sme realizovali z dôvodu 

zlepšenia atraktivity a zvýšenia potenciálu priestorov pre budúce využitie či už pre žiakov 
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a zamestnancov školy alebo pre budúcich nájomníkov. To sa hneď aj prejavilo vo februári 2020 

v získaní perspektívneho nájomcu Katies club s.r.o., ktorého poskytované služby (výchovno-

vzdelávacia, záujmová, rekreačná a športová činnosť) sú vhodným rozšírením edukačnej činnosti 

školy pre potreby regiónu. 

 

 

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

školy, a to za kalendárny rok 2019 

 
1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov  

– normatívne financovanie 379 013,- €  ŠR 
+ zdroj 131I    3 036,- € preplatky z roku 2018 

+ zdroj 72a         900,- € Grant Nadácie Tesco 

+ zdroj 72g     6 796,- € Vlastné príjmy 

+ zdroj 72h        599,- € UPSVaR  

+ zdroj 11O5  2 572,- € Grant Erazmus+ 

SPOLU       392 916,- € 

                             

     Čerpanie : Mzdy  a                            

                       poistné fondy                  310 757,- € 

                       Tovary a služby                82 159,- € 

 

      V roku 2019 bolo vyčerpaných 4 609,- € z projektu Kľúč k rozvoju štyroch gramotností 

(prostriedky EÚ, ŠR a spoluúčasť zriaďovateľa KSK). 

 

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 1-12/2019  7 984,- € 

   Prostriedky použité na financovanie krúžkovej činnosti: 

 personálne výdavky, 

 prevádzkové náklady (napr. vstupenky/cestovné lístky na exkurznú krúžkovú činnosť, 

učebnice a pracovné zošity, učebné pomôcky – pamäte, váhy, slúchadlá,...) 

 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov -   

 Rodičovský príspevok 2019/2020 3250,00 €  

 Zostatok Rodičovskej rady z predchádzajúcich rokov 1733,02 €  

 SPOLU 4983,02 €  

 

 Čerpanie:  Poistenie žiakov 301,95 €  

  Podpora maturantov 200,00 €  

  Balíčky pre žiakov na Mikuláša 78,00 €  

  Ocenenia pre žiakov v závere školského roka 200,00 €  

  Športové a kultúrne aktivity 371,00 €  

  Ostatné aktivity študentov 123,00 €  

  Projektor, interaktívna tabuľa a šatňové skrinky 3040,32 € 
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Finančné prostriedky od rodičov spravuje Rodičovská rada, ktorú tvoria zástupcovia všetkých tried. 

Z ostatných žiackych aktivít podporených rodičmi môžeme spomenúť zaplatenie cestovného na 

celoslovenské kolo súťaže Festival vedy a techniky AMAVET alebo jedného z autobusov na 

celoškolské divadelné predstavenie. 

 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – príjmy školy 6 770,- €  

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

v bode 1 t. j. zahrnuté do celkového rozpočtu 
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Záverečné ustanovenie 
 

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

školský rok 2019/2020 bola prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rady školy dňa 26. októbra 

2020 a predložená Rade školy na vyjadrenie 26. októbra 2020.  

 

 
V Gelnici, 26. októbra 2020            

 

 

 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 2019/2020 a berie ju na vedomie bez pripomienok.  

 

 

 

V Gelnici, 26. októbra 2020              

 

 

 Mgr. Ivana Sokolská 

 Predseda Rady školy 
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PRÍLOHA 1 -  POUŽITÉ SKRATKY  

 
1. Skratky mien pedagogických a odborných zamestnancov: 

 AND – RNDr. Dušan Andraško, riaditeľ školy, 

 ARI – Mgr. Richard Andraško 

 BLH – Mgr. Kamila Blahovská, výchovná poradkyňa, 

 BUR – Mgr. Radúz Burčák, 

 HEL – Marieta Helcmanovská, 

 MAT – Mgr. Soňa Matzová, školská psychologička; 

 MOL – PaedDr. Daniela Molnárová, 

 PIS – Ing. Anton Pisko, 

 SOK – Mgr. Ivana Sokolská, 

 SLO – RNDr. Anna Slovenkaiová, školská koordinátorka, 

 ŠKA – RNDr. Lenka Škarbeková, 

 VAR – Mgr. Kristína Vargová, 

 VIT – Mgr. Jaroslava Viťazková, 

 ZÁH – Mgr. Zoja Záhornacká. 

 

2. Skratky predmetov: 

 ANJ – Anglický jazyk, 

 BIO – Biológia, 

 DEJ – Dejepis, 

 ETV – Etická výchova, 

 FYZ – Fyzika, 

 GEO – Geografia, 

 HUV – Hudobná výchova, 

 CHE – Chémia, 

 INF – Informatika, 

 KAJ – Konverzácie v anglickom jazyku, 

 MAT – Matematika, 

 MAP – Matematika v príkladoch, 

 NAV – Náboženská výchova, 

 NEJ – Nemecký jazyk, 

 OBN – Občianska náuka, 

 PBE – Praktikum z biológie a ekológie, 

 SEB – Seminár z biológie, 

 SEC – Seminár z chémie, 

 SED – Seminár z dejepisu, 

 SEF – Seminár z fyziky, 

 SEG – Seminár z geografie, 

 SEI – Seminár z informatiky, 

 SEM – Seminár z matematiky, 

 SJL – Slovenský jazyk a literatúra, 

 SPS – Spoločenskovedný seminár, 

 SVO – Svet v obrazoch, 

 TŠV – Telesná a športová výchova, 

 UMK – Umenie a kultúra, 

 VYV – Výtvarná výchova. 

3. Ďalšie skratky: 

 AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku, 

 BO – Biologická olympiáda,  
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 CK – Celoslovenské kolo, 

 COV – Centrum odborného vzdelávania, 

 CPPPaP – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

 CVTI SR – Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, 

 DOD – Deň otvorených dverí, 

 DŠS – Dlhodobé športové súťaže, 

 EK – Európska komisia, 

 ENV – Environmentálna výchova, 

 ESF – Európsky Sociálny Fond, 

 EÚ – Európska únia, 

 GO – Geografická olympiáda, 

 CHO – Chemická olympiáda, 

 IKT – Informačné a komunikačné technológie, 

 iŠkVP – inovovaný Školský vzdelávací program, 

 KK – Krajské kolo, 

 KOČAP – Kurz ochrany človeka a prírody, 

 KOŽAZ – Kurz ochrany života a zdravia, 

 KSK – Košický samosprávny kraj, 

 KV – Kontinuálne vzdelávanie, 

 MO – Matematická olympiáda, 

 MOV – Medzinárodný olympijský výbor, 

 MPC – Metodicko-pedagogické centrum, 

 MS – Maturitné skúšky, 

 MŠ – Materské školy, 

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

 NÚCEM – Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, 

 OK – Okresné kolo, 

 OP – Operačný program, 

 OPIS – Operačný program informatizácia spoločnosti, 

 OSJL – Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, 

 OZ – Občianske združenie, 

 PK CJ – predmetová komisia cudzích jazykov, 

 PK PP – predmetová komisia prírodovedných predmetov, 

 PK SJLHaVP – predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry, humanitných a výchovných 

predmetov, 

 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, 

 SOČ – Stredoškolská odborná činnosť, 

 SOŠ – Stredná odborná škola, 

 SOV – Slovenský olympijský výbor, 

 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, 
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 TRH – Triednická  hodina, 

 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. 

 
 

 


