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                                                      S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Súkromného gymnázia, Solivarská 28 v Prešove  

za školský rok 2014/2015. 

 

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

 

1.Názov školy:  Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka  

                Súkromné gymnázium 

2. Adresa školy: Solivarská 28 

3. telefónne číslo: 051/7713263                        

4. Internetová adresa:  www.sukromnaskola.sk          e-mailová adresa: skola@sgpo.sk 

5. Zriaďovateľ: Európska vzdelávacia agentúra, n.o. 

 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

 

Do 07.10. 2014 Priezvisko a meno 

Poverená vedením PaedDr.Slavka Tejbusová 

Zástupkyňa riaditeľa školy PaedDr. Slavka Tejbusová 

 

 

Od 08.10. 2014  Priezvisko a meno 

Riaditeľka školy PaedD. Janka Smolejová 

Zástupkyňa riaditeľa školy PaedD. Slavka Tejbusová 

 

7. Poradné orgány riaditeľa školy 

 

 Predmetové komisie: 

  

Predmetová komisia Vedúci predmetovej komisie 

PK ANJ Mgr. Jana Suráňová 

PK SJL Mgr. Slávka Pavlíková 

PK cudzích jazykov Mgr. Michaela Brehová 

PK BIO, FYZ, CHE RNDr. Ľudmila Velčeková 

PK MAT, INF Mgr. Dávid Kulpa 

PK spoločenskovedných predmetov Mgr. Katarína Čečková 

PK TSV Mgr. Slavomír Benč 

 

 

Ďalšie poradné orgány riaditeľa školy: 

 

- pedagogická rada školy 

- generálna a operatívna porada riaditeľa školy 

- prijímacia komisia 

- maturitná komisia 

- inventarizačná komisia 

- ďalšie zriaďované komisie. 

 

mailto:skola@sgpo.sk
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8.  Údaje o žiakoch školy za školský rok 2014/2015 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

 

Gymnázium, bilingválne štúdium – 5 –ročné štúdium 

 

 Počet tried Počet žiakov 

1. 2 29 

2. 2 30 

    3 2 32 

4. 2 29 

5. 1 18 

Spolu 9 138 

 

 

 

9. Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí 

na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 písm2.. c)) 

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 

- počet žiakov 8. a  9. ročníka prijatých do 1. ročníka SG - 24 žiakov 

 

10. Pri prijímacích pohovoroch  pre 1. ročník na školský rok 2014/2015 sme posudzovali 

výsledky žiakov 8. a  9. ročníka ZŠ ako aj úspešnosť pri talentových prijímacích pohovoroch. 

 

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

vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   
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Hodnotenie žiakov 1. – 5. ročníka SG – II. polrok 2014/2015 

 

 
 

Triedy  
 

  Trieda                              I.EA I.EB II.EA II.EB III.EA III.EB IV.EA IV.EB V.EA Spolu 

  Počet žiakov v triede               14 15 14 16 15 17 12 17 18 138 

  Počet chlapcov                      5 5 6 8 7 5 5 6 11 58 

  Počet dievčat                       9 10 8 8 8 12 7 11 7 80 

 

Študijné výsledky   
 

  Trieda                              I.EA I.EB II.EA II.EB III.EA III.EB IV.EA IV.EB V.EA Spolu 

  Prospeli                            14 15 14 16 15 17 12 17 18 138 

  Neprospeli z 1 predmetu             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Neprospeli z 2 predmetov            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Neprospeli z viac pred.         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Neprospeli - spolu                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Neklasifikovaní - spolu             1 0 0 0 1 2 0 0 0 4 

  Celkový študijný priemer            1,40 1,75 1,79 1,81 1,45 1,68 1,45 1,30 1,46 0 

 

 

Znížené známky zo správania 
 

  Trieda                              I.EA I.EB II.EA II.EB III.EA III.EB IV.EA IV.EB V.EA Spolu 

  Stupeň 2                            0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

  Stupeň 3                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Stupeň 4                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Dochádzka  [hodiny]  
 

 VYMHZ - Vymeškané hodiny na žiaka NEOSZ - Neospravedlnené hodiny na žiaka 

                                                                    NEOSP - Neospravedlnené hodiny 

 VYMHO - Vymeškané hodiny triedy  

 
TRIEDA VYMHO VYMHZ NEOSP NEOSZ 

I.EA 1138 157,18 1 0,08 

I.EB 1518 173,53 3 0,20 

II.EA 1364 169,93 4 0,29 

II.EB 1752 188,38 10 0,63 

III.EA 1239 154,14 0 0,00 

III.EB 1468 161,73 12 0,80 

IV.EA 518 88,58 10 0,83 

IV.EB 1400 150,91 3 0,19 

V.EA 865 95,50 17 0,94 

Spolu 11262 84,68 60 0,45 
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 Výsledky externých meraní – maturitné skúšky  

 

Počet žiakov prihlásených na MS 

 

 

18 

Počet žiakov, ktorí neukončili 

posledný ročník 

 

0 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 

 

 

18 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili 

MS 

 

18 

Počet žiakov, ktorí majú povolenú 

opravné skúšky 

 

0 

Počet žiakov, ktorí majú povolenú 

opakovať celú MS (reprobovaní) 

 

0 

 

 

 

Výsledky MS – známky a priemery 

 

Predmet Počet PFEČ- 

priemer 

Počet PFIČ-

priemer 

Počet 1 2 3 4 5 Priemer Počet 

ANJ 18 87,21% 18 88,06% 18 14 4    1,22 18 

BIO 1     1     1,00 1 

DEJ 5     3 1 1   1,60 5 

DEU 1      1    2,00 1 

EKO 7     1 5 1   2,00 7 

FYZ 3     1 1 1   2,00 3 

CHE 2     2     1,00 2 

INF 4     4     1,00 4 

MAT 5 74,68% 5   4 1    1,20 5 

NEJ 2     2     1,00 2 

OBN 9     6 2 1   1,44 9 

SJL 18 71,97% 18 79,76% 18 7 7 3 1  1,89 18 

 

 

 

12. Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2014/2015 ( §2 ods.1 písm. f) 

 

gymnázium  79025  74 - bilingválne štúdium 

gymnázium  79025J74 - bilingválne štúdium  
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13. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

      

Stredná škola Počet 

Celkový počet zamestnancov k 30.6.2015 23 

Počet nepedagogických zamestnancov školy 3 

Počet pedagogických zamestnancov spolu 20 

- kvalifikovaní 20 

- nekvalifikovaní 0 
 

 

14. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 

      ( uvádzať za školský rok 2014/2015) 

 

Kontinuálne vzdelávanie – podrobnejšie plán kontinuálneho vzdelávania. 

Mgr. Branislav Hrabkovský, PhD. a Zuzana Šiková  úspešne ukončili adaptačné vzdelávanie 

pod vedením uvádzajúcich učiteľov Mgr. Jany Suráňovej a Mgr. Márie Hudákovej. 

 

15. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i) 

 

- webová stránka školy – podrobné informácie o aktivitách školy, dosiahnutých 

výsledkoch, mimoškolskej činnosti 

-     údaje sú súčasťou nasledujúcich častí 

 

Súťaže a prezentácia školy na verejnosti v školskom roku 2014/2015 

 

1. Telesná a športová výchova 

- 1. Kvalifikačné kolo Coca-Cola Cup 2014/2015 (2.10.2014) 

3.miesto - Marek Čuha, Tomáš Uhler (7.A), Michal Šebej Kovaľ, Ivo Dovičák,  

                 Alexander Bory, Patrik Pigula, Bruno Gonos, Martin Doľacký, Adam Ináš  

                 (8.A), Ronald Steiniger (I.EA), Bryan Biroš, Peter Hron (I.EB), Leo  

                 Teodor Kocúr (II.EA) 

- Obvodné kolo vo Florbale žiačok (21.10.2014) 

5. miesto – Fiľarská Antónia, Hspeninová Emma (IV.EB), Patrícia Matejová   

                   (IV.EA), Alexandra Mižová, Timea Oršuláková Pallová Radoslava,  

                   Stiskalová Rachel, Ivana Viľchová (III.EB), Veronika Mináriková,  

                   Senajová Miroslava, (III.EA),  

- Obvodné kolo NIE DROGÁM 2014/2015 (29.10.2014) 

2.miesto - Martin Sidor (I.EA), Andrea Kmecová (I.EB), Martin Sedlačko, Kornélia  

                  Hutňanová (II.EA), Martin Petroc (III.EA), Ivana Viľchová (III.EB) 

 

 

 

- Obvodné kolo vo Florbale žiakov (11.11.2014)  
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4.miesto - Petroc Marián, Hajtáš Michal, Sebastián Cehelský (V.EA), Georgij rašev  

                 (IV.EA), Petroc Martin, Miloš Malenký, Rene Marcus Gurega (III.EA),  

                 Kolšovský Jakub, Palša Adam (III.EB), Peter Hron (I.EB) 

- Okresné kolo - Bronzový odznak všestrannosti (24.11.2014) 

1.miesto - Bruno Gonos, Michal Šebej Kovaľ (8.A), Bryan Biroš, Martin Sidor (I.EB) 

3.miesto - Katarína Čičvarová (I.EA), Terézia Lišková, Lesana Kanderová (I.EB),   

                  Radoslava Hrabčáková (II.EB) 

- Obvodné kolo vo Futsale žiakov (20.11.2014) 

5.miesto - Hajtáš Michal, Boris Wilde, Bohdan Bindas (V.EA), Milan Pavelčák   

                 (IV.EB), Kolšovský Jakub (III.EB), Miloš Malenký (III.EA), Michal Šebej  

                 Kovaľ (8.A) 

 

- Finále NIE DROGÁM 2014/2015 (26.11.2014) 

5.miesto - Martin Sidor (I.EA), Andrea Kmecová (I.EB), Martin Sedlačko, Kornélia  

                  Hutňanová (II.EA), Martin Petroc (III.EA), Ivana Viľchová (III.EB) 

- Športový deň SGPO - Volejbale (18.3.2015) 

1.miesto - ,,Grule,, Miloš Malenky, Martin Petroc, Patrik Daniel  Kruželák, Mirka   

                                 Senajová (III.EA), Patrícia Minárová, Andrea Kmecová (I.EB)  

2.miesto - ,,Wasabi,, Katka Čičvarová, Sarah Ščasná (I.EA), Terézia Lišková (I.EB),    

                                   Michaela Hutňanová, Klaudia Kurillová (II.EA), Patrik Bindas   

                                   (II.EB)  

3.miesto - ,,DesaJuno,, Richard Bernát, Patrícia Matejová (IV.EA), Kristína  

                                       Hupcejová, Emma Huspeninová (IV.EB), Kornélia   

                                       Hutňanová, Martin Sedlačko (II.EA) 

- Priateľský volejbalový turnaj o pohár EES  (21.4.2015) 

1.miesto – Martin Ševčík, Bohdan Bindas (V.EA), Kristína Hupcejová, Emma  

                  Huspeninová (IV.EB), Tomáš Goban, Miloš Malenký (III.EA), Kornélia  

                  Hutňanová, Patrik Bindas (II.EB), Katka Čičvarová (I.EA)   

- Obvodné kolo v atletike žiakov a žiačok SŠ (22.4.2015) 

3.miesto - skok do výšky – Martin Sidor (I.EA) 

3.miesto - oštep - Ivan Pouš (III.EB) 

2.miesto - 400m - Radka Hrabčáková (II.EB) 

 

2. Geografia 

- školské kolo Olympiády z geografie sa uskutočnilo 6. 2. 2015, zapojilo sa 6 žiakov online 

 

- krajské kolo Olympiády z geografie sa konalo 25.3.2014. Zúčastnili sa traja študenti 

(Šverha I.EB, Šverhová, Vooková III.EB) 

3. Občianska náuka 
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- školské kolo Olympiády ľudských práv sa uskutočnilo 10.12.2014 a zapojilo sa 5 

študentov 

 

- krajské kolo Olympiády ľudských práv sa uskutočnilo vo februári 2015; študentka 

Hojdová (III.EA) úspešne reprezentovala našu školu 

  

- súťaž Mladý Európan, Rozhoduj o EÚ sa konala v apríli 2015 v Prešove a v Bardejove; 

našu školu úspešne reprezentovalo 8 študentov  

 

4. Dejepis 

 

- školské kolo Dejepisnej olympiády sa uskutočnilo v decembri 2014 a zapojili sa traja  

študenti 

 

5. Umenie a kultúra 

 

- Celoslovenská súťaž mladých fotografov Zelený objektív pod záštitou LESY SR 

a Lesníckeho a Drevárskeho múzea. Úspešnou sa stala Katarína Čičvárová (I.EA) na tému 

LES. 

- Červené stužky - celoslovenská  výtvarná kampaň v tvorbe pohľadníc, ktorej sa zúčastnili 

študenti 1. ročníka (v rámci predmetov UKL a ETV) a žiačky Karabinová a Banková (II.EA)  

 

- Vianočná výzdoba -do tejto krajskej súťaže sa zapojili študenti II.EA z predmetu UKL  

 

- Solivarské reminiscencie (GEG, ETV, UKL, DEJ) - V tomto regionálnom projekte bolo 

aktívnych 10 študentov. Prispeli svojimi umeleckými prácami či vlastným výskumom.  

 

6. Matematika 

 

- Olympiáda z MAT  

Školské kolo sa uskutočnilo 22.1.2015, do ktorého sa zapojil a úspešným riešiteľom bol 

študent tretieho ročníka Jakub Kolšovský.  

Na základe výsledkov školského kola sa študent 31.3.2105 zúčastnil krajského kola 

olympiády z MAT. V tomto kole olympiády nebol úspešným riešiteľom.  

- Matboj (október 2014) 

Súťaž sa uskutočnila v Košiciach (CVČ). Skupinu reprezentujúcu našu školu tvorili Jakub 

Kolšovský III.EB, Juraj Kušnír V.EA a Marián Petroc V.EA. 

- EXPERT geniality show (2. december 2014) 

I.EA – Filip Šverha (80. miesto) 

III.EB – Jakub Kolšovský, Rachel Stiskalová, Laura Vooková, Nicole Nosková (213. miesto), 

Ivana Viľchová, Soňa Šverhová 
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- Matematický KLOKAN (23. marec 2015) 

I.EA – Filip Šverha (66.- 69. miesto) 

II.EB – Jakub Smolnický, Michaela Petríková, Radka Hrabčáková 

III.EA – Miloš Malenký, Patrik Halaga (233.-234. miesto), Karin Kundrátová 

III.EB – Zdenko Kucik, Soňa Šverhová 

 

7. Informatika 

- Európsky týždeň programovania (11. – 17. október 2014 )- 15 študentov prvého 

a druhého ročníka sa zapojilo do programovacích podujatí v učebni informatiky 

 

8. Slovenský jazyk a literatúra 

 

- Olympiáda zo SJL - školské kolo sa konalo 3. 12. 2014. Zúčastnilo sa ho 12 žiakov, ktorí 

súťažili v dvoch kategóriách. 

 

Kategória A (3. – 5. ročník) 

 

1. miesto  Juraj Kušnír   V.EA 

2. miesto  Anna Nagyová  V.EA 

3. miesto  Veronika Bartoššíková IV.EA 

 

Kategória B (1. – 2. ročník) 

 

1. miesto  Peter Hron   I.EB 

2. miesto  Dominika Ha Dacová  I.EA 

3. miesto  Kornélia Hutňanová  II.EA 

Simona Andrušková  II.EA 

 

- krajské kolo Olympiády zo SJL sa konalo 6. 2. 2015.  

 
Kategória 2A 

J. Kušnír  (V.EA)   6. miesto 

 
Kategória 2B 

P. Hron (I.EB)   9. miesto 
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9. Cudzie jazyky 

 

- Olympiáda v NEJ  - Školské kolo sa nekonalo. Do krajského kola bola vybraná: 

 
Kategória 2A   

M. Hutňanová (II.EB)  

 

 

- Olympiáda v SJA - Školské kolo Olympiády v SJA sa nekonalo. Do krajského kola, ktoré 

sa konalo 9. 2. 2015, boli vybraní žiaci: 

  
Kategória C 

Veronika Kolárska (IV.EB) 4. miesto 

 

 

16. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 

  

- informácie sú súčasťou vyššie uvedenej časti 

 

17. Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

- v školskom roku 2014/2015 nebola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou 

inšpekciou 

 

18. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach: 

 
Školský objekt tvorí hlavná budova školy:  

a) prízemie: recepcia školy, vestibul, kancelárske priestory manažmentu školy, miestnosťpre 

upratovačky a školníka , WC pre chlapcov, WC pre dievčatá, umyváreň pre chlapcov, umyváreň 

pre dievčatá, šatňa chlapci, šatňa dievčatá, školská jedáleň, výdajňa stravy s príslušenstvom, sklad 

učebníc č.1 a sklad učebníc č.2,  

b) 1. podlažie: klub mládeže , 7 kmeňových učební, chemické laboratórium, prírodovedné 

laboratórium, jazykové laboratórium, WC chlapci, WC dievčatá, miestnosť pre upratovačky, 

sklad čistiacich prostriedkov, kabinet chémie, školský bufet,  

c) 2. podlažie: zborovňa, zasadacia miestnosť, kancelária riaditeľa SG, kancelária THP školy, 

kancelária riaditeľa SZŠ, kancelária zástupcu riaditeľa SG, kabinet správcu siete, miestnosť 

výchovného poradcu, 2 kmeňové učebne, učebňa informatika I., informatika II., jazykové 

laboratórium, 2 multimediálne učebne, jazykové laboratórium, automat na nápoje, WC chlapci, 

WC dievčatá, WC personál, kuchynka pre učiteľov.  

d) 3. podlažie: 7 kmeňových učební, učebňa biológie, učebňa fyziky, , kabinet fyziky, WC 

chlapci, umyváreň chlapci, WC dievčatá, umyváreň dievčatá.  

 

Materiálno – technické zabezpečenie školy:  
 DVD výukové programy pre jednotlivé predmety  

 celoplošné pripojenie žiakov na internet Wi-fi  

 9 interaktívnych učební vybavených tabuľami Activboard78, počítačmi a spätnými 

projektormi  

 tri jazykové laboratóriá s centrálnym ovládacím pultom a pracoviskami pre žiakov  

 dve učebne informatiky  

 CD, DVD prehrávače  
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 Vizualizér  

 videá, televízory  

 bilingválne didaktické pomôcky/mapy, grafy, schémy,  

 monolingválne slovníky anglického jazyka  

 monolingválna anglická knižnica  

 pracoviská pre učiteľov s vybavenými počítačmi v zborovni  

 digitálne diktafóny, videokamery a fotoaparáty  

 

19. Finančné a hmotné zabezpečenie kalendárny rok 2014 

 

Dotácia zo štátneho rozpočtu:  195759,46 € 

 

Z toho : 

- mzdy a odvody :  168601 € 

- prevádzkové náklady školy :  26508 € 

 

Príspevok zo štátneho rozpočtu bol použitý v súlade s rozpočtovými pravidlami, bol použitý 

na úhradu miezd, odvodov, poistného a úhradu prevádzkových nákladov v celkovej výške 

rozpočtovaných finančných prostriedkov. 

 

Vzdelávacie poukazy :  650,46 € 

Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy sme použili na odmeny vedúcim krúžkovej 

činnosti a  nákup pracovného materiálu a pomôcok pre krúžkovú činnosť podľa požiadaviek 

vedúcich krúžkov. 

 

Príspevky žiakov :   Európska vzdelávacia agentúra, n.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov 

 

 

20. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  

 
Zapájať žiakov do medzinárodných projektov, rôznych aktivít, rozvíjať spoluprácu so školami v 

regióne a zviditeľňovať školu v najširšom okolí.  

Zabezpečiť škole dostatočnú pedagogickú autonómiu, vypracovať kvalitný školský program 

výchovy a vzdelávania, ktorý študentom umožní maximálnu profiláciu a uspokojí ich záujem.  

V maximálnej miere uplatňovať humanistické prvky vo výchovno-vzdelávacom procese.  

Zabezpečiť finančné a materiálne zdroje na obnovu, doplnenie a opravu didaktickej techniky, 

interiérového zariadenia školy, učebných pomôcok a ostatného vybavenia prostredníctvom 

efektívneho využitia sponzoringu, vlastného potenciálu a projektov a tým zabezpečiť vhodné 

materiálne a pracovné podmienky pre zamestnancov a žiakov školy.  

Rozvíjať spoluprácu so spoločenskými a kultúrnymi organizáciami, rodičmi a vytvárať lepšiu 

vzájomnú komunikáciu a informovanosť so školami v regióne.  

Zvyšovať odbornú a pedagogickú spôsobilosť učiteľov, spôsobilosť riadenia výučby.  

 

 

21. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.             

1 písm. o).  
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SWOT analýza práce školy: 

 

Silné stránky: 

 
Cvičná škola Prešovskej univerzity  

Dôraz na kvalitu výchovy a vzdelávania  

Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a bilingválne vzdelávanie  

Originálny program výchovy a vzdelávania  

Blízkosť centra mesta, výhodná poloha  

Skúsenosti  

Efektívna spolupráca s Radou rodičov  

Spolupráca s Radou školy  

Výborná spolupráca so Študentskou radou  

Jazykové laboratória, odborné učebne chémie, fyziky a biológie, učebne s interaktívnymi 

tabuľami, učebne informatiky a multimediálne učebne  

Vysoká odborná kvalifikovanosť učiteľov  

 Vysoké tvorivé schopnosti učiteľov  

Nová, vlastná, moderná športová hala  

Zahraničné exkurzie  

 Aktívna spolupráca so zahraničnou agentúrou Information Planet  

 Dobre vybavená školská knižnica  

 Posilnené vyučovanie anglického jazyka zahraničnými lektormi  

 Možnosť konať v maturitnom ročníku Základnú a odbornú štátnu jazykovú skúšku  

Vyučovanie anglického jazyka s hosťujúcim zahraničným lektorom  

Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese  

 

 

 

Slabé stránky: 
Celková ekonomická situácia obyvateľov východného Slovenska,  

Nedôvera verejnosti voči súkromnému školstvu,  

Spolupráca so zahraničím – výmenné pobyty študentov. 

 

 

 

Príležitosti: 



Široká ponuka voliteľných predmetov podľa záujmu žiakov už od tretieho ročníka  

Zvýšenie záujmu o školu v žiackej verejnosti 

Zlepšenie podpory zo strany rodičov, podnikateľov, samosprávy  

Získanie grantov (ESF)  

Propagácia a prezentácia školy  

Posun jazykového vyučovania smerom k autentickému zahraničnému prostrediu  

Rozšíriť ponuku certifikátov pre žiakov 

  

Príležitosti na uplatnenie našich absolventov sú rozmanité. Najväčšia časť absolventov pokračuje 

v štúdiu na VŠ doma i v zahraničí.. Po ukončení štúdia na gymnáziu sa uplatňujú v štúdiu na 



 13 

vysokých školách. Naši žiaci bez problémov zvládajú štúdium na zahraničných vysokých školách 

v Čechách, Dánsku, Anglicku. 

 

 

Riziká: 

 klesajúci počet detí v populácii 

 zníženie štátnej dotácie 

 možnosť zvýšenia školného pri narastajúcich nákladoch na chod školy 

 

 

 

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

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1 písmeno p) 

 
Úspešnosť absolventov pri prijímaní na VŠ bola v školskom roku 2014/2015: 99 %. 

 

 23. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 

a) Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 

 
Všetci žiaci a zamestnanci školy boli poučení o bezpečnosti pri práci a zamestnanci absolvovali 

školenie o BOZP a PO. Prevádzka školy, priama výchovno-vzdelávacia činnosť pri plnení obsahu 

Školského vzdelávacieho programu a taktiež všetky aktivity spojené s priamou vyučovacou 

činnosťou sú zabezpečované vyváženou štruktúrou pracovného času a času vyhradeného na 

odpočinok. V areáli školy platí prísny zákaz fajčenia, pitia alkoholu, propagácie, šírenia, 

distribúcie a užívania drog alebo iných omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov. 

 

 24. Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

 

Študenti majú možnosť výberu medzi rôznymi formami mimoškolskej činnosti, ktorá je 

orientovaná kultúrne, historicky či športovo. 

 

  

25.Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 

2 písm. c) 

 
Škola má eminentný záujem na produktívnej spolupráci s rodičmi a zákonnými zástupcami 

svojich žiakov. V priebehu školského roka sa uskutočňujú stretnutia rodičov v rámci 

rodičovských združení v zásade pred ukončením štvrťročného a polročného klasifikačného 

obdobia ako aj po ňom. Cieľom týchto stretnutí je informovanosť rodičov a zároveň úzka 

spolupráca školy a rodičovskej verejnosti. V škole pracuje veľmi aktívne Rada rodičov, ktorá rieši 

a posudzuje všetky aktuálne vzniknuté návrhy a snaží sa byť nápomocná pri riešení problémov, 

ktoré sú nevyhnutnou súčasťou školskej praxe. 

Rodičia majú možnosť individuálne konzultovať vzniknuté vecné alebo vzťahové nejasnosti, 

prípadne nevhodné správanie sa žiakov a pod.. Spolupráca školy s externými partnermi a inými 

subjektmi je veľmi pozitívna a na veľmi dobrej úrovni. 

 


