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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 2013/2014. 

 

 

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

 

1. Názov školy:  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. 

 

Vedúci zamestnanci školy: 

 

Do 31.júla 2014 Priezvisko a meno 

Riaditeľ školy PaedDr. Milan Černaj 

Zástupkyňa riaditeľa školy PaedDr. Slavka Tejbusová 

 

 

Od 1. augusta 2014 do 7.októbra .2014 Priezvisko a meno 

Poverená riadením školy PaedD. Slavka Tejbusová 

Zástupkyňa riaditeľa školy PaedD. Slavka Tejbusová 

 

Poradné orgány riaditeľa školy 

 

 Predmetové komisie: 

  

Predmetová komisia Vedúci predmetovej komisie 

PK spoločenskovedných predmetov Mgr. Ján Ivančo 

PK ANJ Mgr. Zlatica Arendáčová 

PK FYZ, MAT, CHE, INF RNDr. Ľudmila Velčeková 

PK jazykov Mgr. Slávka Pavlíková 

PK BIO, GEG, TSV PaedDr Valentína Černajová 

 

 

Ďalšie poradné orgány riaditeľa školy: 

 

- pedagogická rada školy 

- generálna a operatívna porada riaditeľa školy 

- prijímacia komisia 

- maturitná komisia 

- škodová komisia 

- inventarizačná komisia 

- ďalšie zriaďované komisie. 

 

 

mailto:skola@sgpo.sk
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b) Údaje o ţiakoch školy za školský rok 2013/2014 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

 

Gymnázium, bilingválne štúdium – 5 –ročné štúdium 

 

 Počet tried Počet ţiakov 

1. 2 31 

2. 2 33 

    3 2 29 

4. 1 18 

5. 3 46 

Spolu 10 157 

 

 

 

c)Údaje o počtoch a úspešnosti ţiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí 

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

 

Údaje o prijatých ţiakoch na štúdium na stredné školy 

 

- počet ţiakov 8. a  9. ročníka prijatých do 1. ročníka SG - 32 ţiakov 

 

Pri prijímacích pohovoroch  pre . ročník na školský rok 2013/2014 sme posudzovali výsledky 

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

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   

 

Hodnotenie ţiakov 1. – 5. ročníka SG – II. polrok 2013/2014 
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 Výsledky externých meraní – maturitné skúšky k 15. 9. 2014 

 

Počet ţiakov prihlásených na MS 

 

 

46 

Počet ţiakov, ktorí neukončili 

posledný ročník 

 

2 

Počet ţiakov, ktorí konali ÚFIČ 

 

 

44 

Počet ţiakov, ktorí úspešne ukončili 

MS 

 

44 

Počet ţiakov, ktorí majú povolenú 

opravné skúšky 

 

0 

Počet ţiakov, ktorí majú povolenú 

opakovať celú MS (reprobovaní) 

 

0 
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f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2013/2014 ( §2 ods.1 písm. f) 

 

gymnázium  79025  74 - bilingválne štúdium 

gymnázium  79025J74 - bilingválne štúdium  

 

g) 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 30.6.2014 23 

Počet nepedagogických zamestnancov školy 5 

Počet pedagogických zamestnancov spolu 26 

- kvalifikovaní 26 

- nekvalifikovaní 0 

S 1. atestáciou 5 

S 2. atestáciou 5 
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h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 

      ( uvádzať za školský rok 2013/2014) 

 

Kontinuálne vzdelávanie – podrobnejšie plán kontinuálneho vzdelávania. 

Mgr. Ľudmila Haraščáková úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie pod vedením 

uvádzajúceho učiteľa Mgr. Jána Ivanča. 

 

i) 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 

 

Dosiahnuté výsledky v súťaţiach 

 

PK SJL a CJ 

 

V šk. roka 2013/2014 PK SJL a CJ pracovala v tomto zloţení: 

 

vedúca PK Mgr. Slavka Pavlíková  (SJL – FRJ) 

členovia Mgr. Mária Horváthová  (SJL – NEJ) 

  PaedDr. Valentína Černajová  (RUJ) 

  Mgr. Michaela Brehová  (SJA) 

 

   

Tematické výchovno-vzdelávacie plány 

Tematické výchovno-vzdelávacie plány boli vypracované na základe ŠVP a odovzdané 

zástupkyni školy v elektronickej podobe.  

 

Tematické výchovno-vzdelávacie plány zo SJL a CJ sa plnili priebeţne. Menšie meškanie v 

predmetoch FRJ a SJA bolo zapríčinené školskými akciami (DOD, Športový deň, Lyţiarsky 

kurz, sviatky a pod.). Tematické výchovno-vzdelávacie plány z cudzích jazykov boli splnené. 

 

V predmete SJL v 2. ročníku došlo k presunu tematického celku Publicistický štýl do 3. 

ročníka, keďţe pri preberaní tematických celkov Morfológia a Syntax boli zistené závaţné 

nedostatky vo vedomostiach ţiakov zo základnej školy. Učivo bolo potrebné nanovo vysvetliť 

a precvičiť ho. 

 

V budúcom školskom roku bude potrebné prepracovať tematické výchovno-vzdelávacie plány 

zo SJL vo všetkých ročníkoch. 

 

 

Testy 

V priebehu školského roka sa v kaţdom z predmetov písali testy po ukončení tematických 

celkov. Testy boli analyzované. Všetci ţiaci boli povinní mať napísané všetky testy. 

V prípade neprítomnosti ţiaka na hodine mu vyučujúci stanovil náhradný termín. 

 

Výstupné testy boli napísané z predmetov SJL, NEJ, FRJ a SJA (1. ročník). 
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EČ a PFIČ MS, maturitné zadania 

Všetci ţiaci piateho ročníka sa zúčastnili EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry. 

Ţiaci boli informovaní o výsledkoch PFIČ a EČ MS do 9. 5. 2014. PFIČ zo 

slovenského jazyka bola opravená do 2. 5. 2014. S. Pavlíková a M. Horváthová si rozdelili 46 

slohových prác (2 x 23). Vyučujúce SJL informovali ţiakov piateho ročníka o výsledkoch 

PFIČ počas vyučovacích hodín. 

 

V druhom cudzom jazyku sa ţiaci nezúčastnili PFIČ a EČ MS.  

 

Predmety FRJ, SJA a SJL pripravili zadania k ústnej časti maturitnej skúšky. Boli odovzdané 

v tlačenej aj elektronickej podobe vedeniu školy do 21. 3. 2014. Maturitné zadania boli 

prerokované a schválené 12. 3. 2014 na stretnutí PK. V tomto školskom roku sa nematurovalo 

z RUJ a NEJ. 

 

Ţiaci maturovali na úrovni B1 z FRJ a SJA, B2 z FRJ a SJA. Zo SJL bola jedna úroveň. 

 

Zo SJL bolo potrebné vypracovať nové maturitné zadania, keďţe na začiatku školského roka 

došlo k zmene zákona týkajúceho sa MS zo SJL. Zadania vypracovala S. Pavlíková. 

  

Zo SJL zmaturovali všetci ţiaci (okrem Monsbergera (V. EC)  a Chocholáčkovej (V. EB), 

ktorí poţiadali o prerušenie štúdia zo zdravotných dôvodov 30. 4. 2014). Výsledky MS EČ a 

PFIČ zo SJL boli analyzované na pracovnej porade 30.  5. 2014. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky 

Výchovno-vzdelávacie výsledky ţiakov boli prehodnotené  na pedagogických poradách, 

výsledky a opatrenia sú súčasťou zápisníc z pedagogických porád. 

 

V rámci predmetu SJL je potrebné viesť ţiakov k pravidelnému čítaniu beletrie, ktorá je 

nevyhnutnou súčasťou ústnej maturitnej skúšky zo SJL. 

 

Olympiády zo SJL, v CJ a súťaţe  

 

Olympiáda zo SJL  

 

Školské kolo sa uskutočnilo 5. 12. 2013, zapojilo sa 16 ţiakov. 

 

 Kategória 2A 

1. miesto A. Nagyová   (IV. EA) 

2. miesto V. Bartoššíková  (III. EA) 

  J. Kušnír   (IV. EA) 

 

 Kategória 2B 

1. miesto H. Hojdová (II. EA) 

2. miesto J. Kolšovský (II. EB) 

3. miesto S. Šverhová (II. EB) 

 

Krajské kolo Olympiády zo SJL sa konalo 7. 2. 2014.  
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 Kategória 2A 

A. Nagyová (IV. EA)  4. miesto 

 

 Kategória 2B 

H. Hojdová (II. EA)   11. miesto 

 

Olympiáda vo FRJ  

 

Školské kolo sa nekonalo, nakoľko sa zapojili len dvaja ţiaci v dvoch rôznych kategóriách. 

Krajské kolo Olympiády vo FRJ sa konalo 14. 3. 2014. 

 

 Kategória 2A  

K. Kundrátová (II. EA)  5. miesto 

 

 Kategória 2B  

M. Andráš (V. EA)  5. miesto 

 

 

Olympiáda v NEJ   

 

Školské kolo sa nekonalo. Do obvodného kola boli vybrané: 

 

 Kategória 2A  
M. Hutňanová (I. EB) 1. miesto – postup do krajského kola  

 

 Kategória 2B  
S. Bankovičová (IV. EA) 

 

Krajské kolo Olympiády v NEJ sa konalo 13. 2. 2014. 

 

 Kategória 2A  

M. Hutňanová (I. EB)  2. miesto 

 

 

Olympiáda v SJA 

 

Školské kolo Olympiády v SJA sa nekonalo. Do krajského kola, ktoré sa konalo 4. 2. 2014, 

boli vybraní ţiaci: 

  

 Kategória A  

J. Kolšovský (II. EB) 12. miesto  

 

 Kategória B 

V. Kolárska (III. EA)  6. miesto  

 

 

RUJ Pitie čaju 10. 1. 2014 
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Ţiakom boli priebeţne ponúkané súťaţe, do ktorých mali moţnosť zapojiť sa podľa vlastného 

záujmu. Súťaţe boli zverejňované na nástenke školy. 

 

Svetový deň jazykov  

Dňa 26. 9. 2013 sa vyučujúci a ţiaci zapojili do Svetového dňa jazykov formou filmového 

predstavenie v anglickom jazyku v Cinemax, návštevy Goetheho kniţnice v Košiciach 

a ankety v uliciach Prešova, ktorá bola zameraná za zisťovanie znalosti jednotlivých cudzích 

jazykov u rôznych vekových kategórií. Všetky podujatia sa stretli so spokojnosťou ţiakov aj 

učiteľov. 

 

Účastníci ankety v uliciach Prešova: 

FRJ – D. Dudášová (V. EA), L. Palšová (V. EA) 

SJA – V. Mináriková (II. EB), E. Švecová (II. EB) 

RUJ – A. Trojanovič (III. EB), E. Hennelová (III. EB) 

NEJ – A. Fiľarská (V. EA), M. Tisoň (V. EC), M. Petroc (IV. EA) 

 

Účastníci návštevy Goetheho kniţnice v Košiciach: ţiaci IV. EA triedy. 

 

DOD SGPO 

Počas dňa DOD SGPO ţiaci za predmety FRJ, NEJ, SJA a RUJ pripravili prezentácie, 

ktorými prezentovali našu školu dňa 23. 1. 2014.  

 

Exkurzie 

V rámci predmetu SJL bola ţiakom ponúknutá literárna exkurzia po Slovensku (október 

2013). Pre nízky  záujem ţiakov sa exkurzia neuskutočnila. 

 

Traja ţiaci IV. EA sa dňa 26. 10. 2014  zúčastnili zájazdu do Viedne s p. uč. Horváthovou. 

 

Exkurzia do krajín Beneluxu s návštevou Európskeho parlamentu, naplánovaná na apríl 2014, 

sa neuskutočnila. V budúcnosti sa navrhuje prekonzultovať plán exkurzií v rámci všetkých 

PK a dohodnúť sa na jednej exkurzii do zahraničia počas školského roka z dôvodu malého 

počtu detí. 

 

Krúţková činnosť 

V tomto školskom roku pracoval krúţok španielskeho jazyka.  

 

Spolupráca s Prešovskou univerzitou 

 

Študenti Prešovskej univerzity prejavili záujem o prax na našej škole v prvom aj druhom 

polroku šk. roka 2013/2014. Išlo o predmet SJL u M. Horváthovej a S. Pavlíkovej. 

 

Školenia a vzdelávania 

 

V tomto školskom roku sa pedagogickí zamestnanci nezúčastnili školení. 

 

Pomôcky 

Z prostriedkov Rady rodičov boli v tomto školskom roku zakúpené: 
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 SJL december 2013 učebnice literatúry + zbierky textov  

 január 2014  darčekové poukáţky na nákup kníh    

    v Panta Rhei (víťazi Olympiády SJL) 

 

 NEJ január 2014   darčekové poukáţky na nákup kníh    

V Panta Rhei (víťazi Olympiády NEJ) 

 

 RUJ október 2013  časopis Davaj! 

 

 

Naďalej sa čaká na učebnice, ktoré sa objednali v tomto školskom roku koncom decembra,  

ale zatiaľ neboli dodané. 

 

PK matematika, fyzika, chémia a informatika  

 

Členovia PK  

V školskom roku 2013/2014 pracovala PK MFCHI v tomto zloţení: 

 RNDr. Ľudmila Velčeková 

 Mgr. Katarína Blahútová 

 Mgr. Martina Nováková  

 Mgr. Valéria Gamcová 

 Mgr. Monika Knapíková 

 Ing. Nadeţda 

PaedDr. Milan Černaj 

 Mgr. Dávid Kulpa 

 

 

Zasadnutia PK 

PK MFCHI ako samostatný orgán začala v tomto školskom roku pracovať  prvýkrát. 

Zasadnutia PK MFCHI sa v školskom roku 2013/2014  konali podľa stanoveného plánu.  

Členovia PK sa na pravidelných stretnutiach počas školského roka stretli 5 krát. Cieľom 

zasadnutí bolo usmerňovanie činnosti PK k plneniu úloh vytýčených na začiatku školského 

roka v pláne činnosti PK  a priebeţné riešenie aktuálnych problémov.  

  

 

 

Plnenie ŠkVP 

V plnení časovo-tematických plánov dochádzalo k výraznejším 

meškaniamnajmä v predmete matematika z dôvodu niekoľkonásobného  

striedania vyučujúcich a informatika z dôvodu dlhodobejšej PN p. Dávida 

Kulpu. Tieto meškania však boli do konca školského roku dobehnuté.  
  

 

 

Ďalšie vzdelávanie členov PK 

Počas školského roka 2013/2014 sa členovia PK , okrem p. Kulpu, vzhľadom na 

vysokú frekvenciu školení v predchádzajúcich rokoch nezúčastnili ďalšieho 

vzdelávania. P. Kulpa pokračoval v štúdiu na PF UPJŠ odbor informatika.  



 11 

 

 

 

Maturitné skúšky 

V druhom polroku školského roka sa najväčšia pozornosť venovala príprave a priebehu 

maturitných skúšok. Maturitné skúšky prebehli bez  problémov, vyučujúci pripravili 

maturitné zadania a pomôcky na experimentálnu časť.  

Počty ţiakov konajúcich maturitnú skúšku a dosiahnuté priemery viď správa . 

 

Súťaţe a projekty 

V začiatkoch školského roka sa naši ţiaci zúčastnili celoslovenskej súťaţe Junior fressh. Bola 

zameraná na riešenie úloh z matematiky fyziky, chémie a biológie. Do tejto súťaţe sa zapojili 

4 ţiacke druţstvá. Naši študenti nezískali popredné umiestnenia, ale boli ocenení vecnými 

cenami.   

RNDr. Ľ. Velčeková pripravila jedného ţiaka – Martina Ševčíka do krajského kola chemickej 

olympiády kategórie A, ktorá sa konala v polovici šk. roka vo Svite.  

 Informácie o súťaţiach boli zverejnené na webovej stránke školy. 

Naďalej sa naši ţiaci zúčastňovali činností v medzinárodnom projekte In Genious, v rámci 

ktorého uskutočnili laboratórne cvičenia a chaty v anglickom jazyku 

 

  
Krúţková činnosť 

V tomto školskom roku viedla RNDr. Ľudmila Velčeková  „Chemický krúţok“ – činnosť 

bola zameraná na prípravu na vysokoškolské štúdium. 

P. Kulpa viedol basketbalový krúţok. 

 
Exkurzie 

Na jar  zorganizovala p. Fedorová  plánovanú exkurziu do Technického múzea v Košiciach so 

ţiakmi prvých ročníkov.  Exkurzia bola zameraná na rozšírenie poznatkov z predmetov  

fyzika a chémia, navštívili sme expozíciu zameranú na históriu výroby ţeleza v košických 

ţeleziarňach a interaktívne centrum moderných technológií. Exkurzia sa u ţiakov stretla 

s dobrým ohlasom a bude súčasťou plánu PK aj v budúcom školskom roku.  

V poslednom týţdni školského roka sme sa zúčastnili expozícií VSE v rámci „Energetického 

dňa“ na Krajskom úrade v Prešove. Výstava bola zameraná na výrobu a alternatívne zdroje 

energie. 

 

Hospitačná činnosť 

  Počas školského roka si členovia PK uskutočnili vzájomné hospitácie po jednej v kaţdom 

polroku, čím si navzájom vymenili skúsenosti, najmä s vyuţívaním novej didaktickej 

techniky a softwéru.  

 

 

 
Učebné pomôcky 

V priebehu tohto  školského roka sa zakúpili z prostriedkov fondu Rady rodičov  nové váhy 

do učební fyziky a chémie. P. Kulpa opätovne upozorňuje na nevyhnutnosť obnovy 

hardwearu v učebniach. 
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Prezentácia školy 

PK FCH sa aktívne zúčastňovala na prezentácii školy aj prostredníctvom Dňa otvorených 

dverí , kde ţiaci v odborných učebniach prezentovali zaujímavé pokusy a aktivity pred ţiakmi 

základných škôl. 

 

 

PK spoločensko-vedných predmetov 

 .  
PK SVP členovia: 

 

Mgr. Horváthová,  

Mgr. Pavlíková,  

PaedDr. Černajová  

Mgr. J. Ivančo,  

Doc. Mgr. M.Bosá, PhD. 

Mgr. J. Ivančo 

Mgr. L. Marcinková 

Mgr. Ľ.Haraščáková 

   

Tematické výchovno-vzdelávacie plány 

Tematické výchovno-vzdelávacie plány zo SVP sa plnili priebeţne. Menšie meškanie bolo 

zapríčinené školskými akciami (DOD, Športový deň, Lyţiarsky kurz a pod.) V piatom 

ročníku sa postupovalo v súlade s tematickým plánom. 

 

 

Maturitné zadania 

V predmete OBN, EKO a DEJ boli maturitné zadania prerábané v priebehu mesiaca február 

a začiatkom marca. 

 

 

Olympiády a súťaţe  

 

Olympiáda ľudských práv  

 

Krajské kolo Olympiády ĽP  sa konalo 6. 2. 2014. Ţiak M. Ševčík sa z 35 zúčastnených 

umiestnil na 7. Mieste a postúpil do celoštátneho kola.  

 

Celoštátne kolo sa konalo v marci 2014, v Modre. Ţiak M. Ševčík sa umiestnil na 2. mieste 

v písaní eseje na anglofónnu tému. 

 

Ţiačky L.Margicinová, S.Majerová (V.EA) a ţiak J. Kušnír (IV.EA) získali čestné ocenenie 

za prácu na konferencii v Kutnej hore (uverejnenie ich príspevkov v zborníku)  

 

Ţiakom sú priebeţne ponúkané súťaţe, ktorých majú moţnosť zúčastniť sa podľa vlastného 

záujmu. Súťaţe sú zverejňované na nástenke školy. 
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Testy 

V priebehu školského roka sa v kaţdom z predmetov písali testy po ukončení tematických 

celkov. Testy boli analyzované. V prípade neprítomnosti ţiaka/čky na hodine mu vyučujúci/a 

stanovil/la náhradný termín. 

 

Pomôcky 

Z prostriedkov Rady rodičov boli v tomto školskom roku naplánované: 

 OBN  ústava SR (20ks)-kniha                                     

                        Svetové náboţenstvá (Sk a Anj verzia) - kniha               

- vzhľadom na aktuálnu zmenu ústavy SR a nedostupnosť kníh sa poţiadavka presúva 

na nasledujúci šk.rok 

 

Exkurzie 

V rámci predmetu OBN bola ţiakom ponúknutá  exkurzia do synagógy v Prešove a exkurzia 

do múzea A. Warhola v Medzilaborciach.. Pre nesúlad s rozvrhom sa exkurzie neuskutočnili.  

 

Krúţková činnosť 

V tomto školskom roku pracoval krúţok zameraný na pripomínanie si histórie a odbúravanie 

predsudkov pod názvom Po stopách prešovského holokaustu (Mgr.J.Ivančo) a záujmová 

aktivita prezentovania histórie cez filmy (Mgr. Ľ. Haraščáková). Ţiaci sa dohodli na realizácii 

plánov do budúcnosti.  

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky 

Výchovno-vzdelávacie výsledky ţiakov boli prehodnotené  na pedagogických poradách, 

výsledky a opatrenia sú súčasťou zápisnice z pedagogických porád. 

 

Športové aktivity  
 

 Obvodné kolo v aerobiku ţiakov a ţiačok stredných škôl (28.10.2013) 

1.miesto - Michaela Likeová (V.EA.). 

 

 Florbalový turnaj (11.11.2013)  

3.miesto - Zalepa Martin, Tisoň Martin (V.EA), Petroc Marián, Hajtáš Michal 

(IV.EA), Kumičák Michal, Ivanoc Jonáš, Kolšovský Peter, Bernát Richard (III.EA), 

Petroc Martin, Gurega Marcus (II.EA), Kolšovský Jakub (II.EB) 

 

 Športový deň (14.11.2013)  

 

 Krajské kolo v aerobiku ţiakov a ţiačok stredných škôl (24.1.2014) 

1.miesto - Michaela Likeová (V.EA.). 

 

 Lyţiarsky výchovno - výcvikový kurz  SBG PO (27.-31.1.2014)  

Ţiaci II.EA. a II.EB., sa zúčastnili LVVK, ktorý sa konal SKI Jasná Nízke Tatry pod 

vedením Mgr. Miroslava Fornadľová 
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 Majstrovstvá Slovenska v aerobiku ţiakov a ţiačok stredných škôl (13.2.2014) 

3.miesto - Michaela Likeová (V.EA.). 

 

 Športový deň SBG PO - Športové všeličo (31.3.2014) 

1.miesto - Peter Kolšovský, Michal Kumičák, Richard Bernát, Jonáš Ivanovc,   

      Patrícia Matejová (III.EA.) 

2.miesto - Samuel Debnci, Martin Petroc, Patrik Halaga (II.EA) 

3.miesto - Ine Majorošová, Ruth Majorošová, Adam Palša, Jakub Kolšovský,  

      Zdenko Kucik (II.EB) 

4.miesto – Emma Kmečová, Martin Sedlačko, Tamara Pajpachová (I. EA.) 

      Klaudia Kurillová, Marko Rado, Michaela Hutňanová, Patrik Urda, 

      Jakub Smolnický, Filip Petrík, René M. Gurega, Michala Kovaľová,  

      Otília Bartková, Patrik Bindas, Alexandra Korschová (I.EB.) 

   

 Priateľský Volejbalový turnaj o pohár SBG PO (24.4.2014) 

3.miesto - A tím - Martin Tisoň (V.EC.), Tomáš Goban, Marcus Gurega (II.E.A),    

       Bohdan Bindas, Martin Ševčík (IV.EA.), René M. Gurega (I.EA.)   

4.miesto - B tím - Martin Zálepa, Martin Mačej (V.EA.), Marián Petroc, Michal  

       Hajtáš (IV.EA.), Martin Petroc (II:EA.), Patrik Bindas (I.EB.)  

 

 Športový deň SBG PO - Volejbale (22.5.2014) 

1.miesto - ,,TERMINÁTORI,, Samuel Denci, Miloš Malenky, Martin Petroc, Patrik     

            Halaga, Daniel  Kruţelák (II.EA.), Timea Oršuláková, Laura Vooková (II.EB.)  

2.miesto - ,,IV.EA,, Gabriela Rurová, Juraj Kušnír, Hajtáš Michal, Ševčík Martin,                  

                      Bohdan Bindas (IV.EA.) 

3.miesto - ,,MIX,, Richard Bernát, Patrícia matejová (III.EA.), Aurélia Kušnírová,   

                               Kristína Hupcejová (III.EB.), Kornélia Hutňanová, Tamara  

                               Pajpachová, Martin Sedlačko (I.EA.) 

4.miesto - ,,VT KULPAČATÁ,, Patrik Bindas, René M. Gurega, Filip Petrík, Jakub   

                                                       Smolnický, Michaela Petríková, Klaudia Kurillová,   

                                                       Michaela Hutňanová (I.EB.) 

 

 KOŢAZ – Rajecká Lesná, chata Ţiar Animačný pobyt. 19.-21.5.2014  (IV.EA.). 

      Ţiaci absolvovali športové aktivity (paintball, lanovú dráhu, športové hry a turistika). 

 

 Obvodné kolo v atletike ţiakov a ţiačok SŠ pre školsky rok 2013/2014 (30.5.2014) 

1.miesto - 110m cez prekážky  - Martin Ševčík (IV.EA.) 

1.miesto - oštep - Martin Ševčík (IV.EA.) 

1.miesto - 400m - Patrícia Plančárová (III.EB.) 

1.miesto - 1500m - Stanislava Bankovičová - (IV.EA.) 

2.miesto - 200m – Ine Majorošová - (II.EB.) 

2.miesto - 4x100m (chlapci) -  Marián Petroc, Martin Ševčík, Michal Hajtáš (IV.EA.)  
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    Martin Petroc (II.EA.) 

3.miesto - 4x100m (dievčatá) - Ine Majorošová, Ivana Viľchová (II.EB.),  

        Patrícia Plančárová, Patrícia Matejová (III.EB) 

3.miesto - 100m - Marián Petroc (IV.EA.) 

 

 Krajské kolo v atletike ţiakov a ţiačok SŠ pre školsky rok 2013/2014 (13.6.2014) 

1.miesto - oštep - Martin Ševčík (IV.EA.) 

2.miesto - 110m cez prekážky  - Martin Ševčík (IV.EA.) 

3.miesto - 400m - Patrícia Plančárová (III.EB.) 

 

 Majstrovstvá Slovenska v atletike ţiakov a ţiačok SŠ pre školsky rok 2013/2014 

(18.6.2014) 

2.miesto - 4x100m (chlapci) - Martin Ševčík (IV.EA.) 

4.miesto - oštep - Martin Ševčík (IV.EA.) 

 

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

  

- informácie sú súčasťou vyššie uvedenej časti 

 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach: 

 
Školský objekt tvorí hlavná budova školy:  

a) prízemie: recepcia školy, vestibul, kancelárske priestory manaţmentu 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. podlaţie: klub mládeţe , 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. podlaţie: 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. podlaţie: 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 ţiakov na internet Wi-fi  

 9 interaktívnych učební vybavených tabuľami Activboard78, počítačmi a spätnými 

projektormi  

 tri jazykové laboratóriá s centrálnym ovládacím pultom a pracoviskami pre ţiakov  

 dve učebne informatiky  

 CD, DVD prehrávače  

 Vizualizér  

 videá, televízory  
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 bilingválne didaktické pomôcky/mapy, grafy, schémy,  

 monolingválne slovníky anglického jazyka  

 monolingválna anglická kniţnica  

 pracoviská pre učiteľov s vybavenými počítačmi v zborovni  

 digitálne diktafóny, videokamery a fotoaparáty  

 

 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

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

 
Zapájať ţiakov 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 umoţní 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 vyuţitia sponzoringu, vlastného potenciálu a projektov a tým zabezpečiť vhodné 

materiálne a pracovné podmienky pre zamestnancov a ţiakov 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.  

 

 

o) 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).  

 

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 rodičou  

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  
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 Aktívna spolupráca so zahraničnou agentúrou Information Planet  

 Dobre vybavená školská kniţnica  

 Posilnené vyučovanie anglického jazyka zahraničnými lektormi  

 Moţnosť konať v maturitnom ročníku Základnú a odbornú štátnu jazykovú skúšku  

Vyučovanie anglického jazyka s hosťujúcimi zahraničnými lektormi  

Vyuţívanie 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. 

 

 

 

Príleţitosti: 



Široká ponuka voliteľných predmetov podľa záujmu ţiakov uţ od tretieho ročníka  

Zvýšenie záujmu o školu v ţiackej 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 ţiakov 

  

Príleţitosti 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 

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

v Čechách, Dánsku, Anglicku. 

 

 

Riziká: 

 klesajúci počet detí v populácii 

 zníţenie štátnej dotácie 

 moţnosť zvýšenia školného pri narastajúcich nákladoch na chod školy 

 

 

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie ţiakov 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 2013/2014: 99 %. 

 

 Ďalšie informácie o škole, ktoré môţe správa obsahovať: 

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

 
Všetci ţiaci 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 
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Školského vzdelávacieho programu a taktieţ všetky aktivity spojené s priamou vyučovacou 

činnosťou sú zabezpečované vyváţenou štruktúrou pracovného času a času vyhradeného na 

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

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

 

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

 

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

orientovaná kultúrne, historicky či športovo. 

 

  

b) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní sluţieb deťom, ţiakom a rodičom (§ 2 

ods. 2 písm. c) 

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

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

rodičovských zdruţení 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 snaţí sa byť nápomocná pri riešení problémov, 

ktoré sú nevyhnutnou súčasťou školskej praxe. 

Rodičia majú moţnosť individuálne konzultovať vzniknuté vecné alebo vzťahové nejasnosti, 

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

subjektmi je veľmi pozitívna a na veľmi dobrej úrovni. 

 


