
     

 

S p r á v a  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

Súkromného gymnázia, Solivarská 28, Prešov 

 za školský rok 2016/2017. 
 

 

 

Predkladá: 

       

PaedDr. Janka Smolejová 

       

    

      Prerokované v pedagogickej rade školy 

                 dňa 12. 09. 2017 

      

 

Stanovisko zriaďovateľa:  

 

Európska vzdelávacia agentúra, n.o. 

Ing. Emil Blicha 

s ch v a ľ u j e  

Správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti 

Súkromného gymnázia,  Solivarská 28, Prešov za 

školský rok 2016/2017 

 
            Ing. Emil Blicha 

                 za zriaďovateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

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

 Súkromného gymnázia, Solivarská 28 v Prešove  

za školský rok 2016/2017. 

 

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: 

 

 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 2016/2017 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

Gymnázium, bilingválne štúdium – 5 –ročné štúdium 

 

 Počet tried Počet žiakov 

1. 1 19 

2. 1 20 

    3 2 21 

4. 2 30 

5. 2 33 

Spolu 8 123 

 

 

 

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 - 15 žiakov 

 

10. Pri prijímacích pohovoroch  pre 1. ročník na školský rok 2016/2017 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  2016/2017 

 

 
 

Triedy  
 

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

  Počet žiakov v triede               19 20 11 10 13 17 15 18 123 

  Počet chlapcov                      7 9 4 2 5 8 7 5 47 

  Počet dievčat                       12 11 7 8 8 9 8 13 76 

 

Študijné výsledky   
 

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

  Prospeli                            2 4 3 6 6 6 1 7 35 

  Prospeli s vyznamenaním 11 10 7 2 6 7 10 10 63 

  Prospeli veľmi dobre 6 6 1 2 1 4 4 1 25 

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

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

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

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

  Neklasifikovaní - spolu             0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Celkový študijný priemer            1,52 1,55 1,67 1,88 1,65 1,71 1,47 1,61 123 

 

 

Znížené známky zo správania 
 

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

  Stupeň 2                            0 0 0 0 1 0 0 0 1 

  Stupeň 3                            0 0 0 0 0 0 2 0 2 

  Stupeň 4                            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.A 4121 218,89 11 0,58 

II.A 3269 163,48 2 0,10 

III.EA 2635 239,55 21 1,91 

III.EB 1885 188,50 7 0,70 

IV.EA 2313 177,92 5 0,38 

IV.EB 3183 198,94 6 0,38 

V.EA 1188 79,20 0 0 

V.EB 1412 78,44 8 0,44 

Spolu 20008 168,11 60 4,49 

 
 

 

 



 5 

 

 Výsledky externých meraní – maturitné skúšky  

 

Počet žiakov prihlásených na MS 

 

 

33 

Počet žiakov, ktorí neukončili 

posledný ročník 

 

0 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 

 

 

33 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili 

MS 

 

33 

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 žiakov PFEČ- 

priemer 

PFIČ-

priemer 

Priemer 

ÚČ 

Počet 

ANJ 33 72,02 88,94% 1,21 33 

BIO 10   1,10 10 

GEO 10   1,50 10 

ŠPJ 9   1,71 7 

DEJ 7   1,57 7 

FYZ 3   2,33 3 

CHE 7   1,00 7 

INF 5   1,60 5 

MAT 8 57,09  1,63 8 

FRJ 5   1,25 4 

OBN 13   1,62 13 

SJL 28 73,50 83,67% 1,73 33 

UKL 3   1,00 3 

 

 

 

12. Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2016/2017 ( §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 30.6.2016 20 

Počet nepedagogických zamestnancov školy 3 

Počet pedagogických zamestnancov spolu 17 

- kvalifikovaní 17 

- nekvalifikovaní 0 
 

 

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

      ( uvádzať za školský rok 2016/2017) 

 

Kontinuálne vzdelávanie – podrobnejšie plán kontinuálneho vzdelávania. Adaptačné 

vzdelávanie ukončil dňa 30.6.2017 Marián Škripko pod vedením uvádzajúcej učiteľky 

PaedDr. Slávky Tejbusovej 

 

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. 

 

16. Súťaže a prezentácia školy na verejnosti v školskom roku 2016/2017 

Olympiády zo SJL: 

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - 28. 11. 2016. Súťažilo sa  

v dvoch kategóriách, kategória A (3. – 5. ročník) a kategória B (1. – 2. ročník). Víťazi 

postupujú do krajského kola. 

Kategória A:  1. miesto: H. Hojdová (V.EA) 

   2. miesto: S. Andrušková (IV.EA) 

   3. miesto: F. Šverha (III.EA) 

 

Kategória B:  1. miesto: M. Kratmüllerová (I.A) 

   2. miesto: K. Bartoššíková (II.A) 

   3. miesto: M. Bodnárová (I.A) 

 

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa uskutočnilo dňa 1. 2. 2017. 

V kategórii B nás reprezentovala žiačka I. A triedy M. Kratmüllerová, ktorá sa umiestnila na 

4. mieste. Žiačka H. Hojdová (V.EA), ktorá nás mala reprezentovať v kategórii A,  sa 

krajského kola nezúčastnila  zo zdravotných dôvodov. 
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Olympiády a súťaže v AJ: 

English Christmas 

Tematická súťaž o Vianociach v Anglicky hovoriacich krajinách (pôvod, tradície, jedlo atd.)  

sa konala 22.12.2016. Súťažili medzi sebou jednotlivé triedy celej školy. Víťazom sa stala 

IV.EB trieda, ktorá bola odmenená anglickými vianočnými dobrotami.    

 

Olympiáda z AJ 

Školské kolo sa uskutočnilo 9.12.2016 a zapojilo sa 15 žiakov. 

 

Kategória 2C1: 1. miesto J. Tokarčik  (IV.EB) 

  2. miesto J. Nemcová (III.EA) 

  3. miesto B. Kendrová (I.A) 

 

Krajské kolo Olympiády z AJ v kategórií 2C1  sa konalo 10. 2. 2016.  

 

Kategória 2C1: Jozef Tokarčík  (IV.EB) sa umiestnil na 2. mieste 

 

 

Olympiády v CJ: 

Olympiáda vo FRJ  

Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku - 22.12.2016. Do krajského kola (6.2.2017) 

postúpil žiak V.EA triedy Patrik Halaga, ktorý obsadil 2. miesto.  

 

Olympiáda v NEJ   

Školské kolo sa nekonalo. Žiačka M. Hutňanová (IV.EB) absolvovala okresné kolo, ktoré sa 

konalo na Spojenej škole Tarasa Ševčenka v Prešove.  

 

Olympiáda v SJA 

Školské kolo Olympiády v SJA sa nekonalo. Do krajského kola, ktoré sa konalo 13. 2. 2017 

na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove boli vybrané žiačky: 

  

Kategória D: R. Stiskalová (V.EB) – 2. miesto 

 

Kategória C: E. Kmečová (IV.EA) – 4. miesto 

 

 

Spoločenskovedné súťaže: 

Olympiáda Ľudských práv 

Školské kolo sa uskutočnilo  6.12. 2016 a zapojili sa 4 žiaci. 

Krajské kolo sa uskutočnilo 8.2.2017. Študentka M. Hutňanová (IV.EB) úspešne 

reprezentovala našu školu a obsadila 13. miesto.   

 

Ľudské práva očami študentov (OBN, UKL) 

Študenti súťažili v nasledovných kategóriách – foto, video, kresba. Najlepšia práca v kategórii 

video – L. Jurková (II.A). 

 

JA citi International Innovation Camp (FNI) 

Naši študenti reprezentovali školu na medzinárodnej súťaži v Bratislave, kde obsadili 2. a 3. 

miesto. 
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Prírodovedné súťaže: 
Košický Matboj (21.10.2016) 

Dňa 21.10.2016 sa v Košiciach uskutočnila súťaž zameraná na vedomosti z matematiky                    

s názvom Košický Matboj. Úlohou súťažiacich bolo v danom časovom limite odovzdať čo 

najviac správne vyriešených úloh. Našu školu reprezentovali v konkurencii 54 družstiev 2 

družstvá. Prvé družstvo, ktoré obsadilo 16. miesto tvorili M. Bodnárová, A. Senaj, D. Sventek 

z I.A a K. Čičvárová z III.EA. Druhé družstvo obsadilo 20. miesto a tvorili ho M. 

Kratműllerová z I.A, I. Dovičák, M. Horváth a A. Inaš z II.A. 

 

Európsky týždeň programovania (17. – 21. október 2016 ) 

15 študentov prvého a druhého ročníka sa zapojilo do programovacích podujatí v učebni 

informatiky na našom gymnáziu. 

Súťaž KLOKAN (20.3.2017) 

Dňa 20.3.2017 sa uskutočnila matematická súťaž KLOKAN, ktorej sa zúčastnilo 7 žiakov 

školy. Úspešným riešiteľom a školským šampiónom sa stal Jakub Kolšovský z V.EB triedy 

(63. – 69. miesto) čím sa zaradil medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov na Slovensku. 

Olympiáda z GEO 

Školské kolo sa uskutočnilo on-line testom 3.2.2017. 

Krajské kolo Olympiády z GEO sa konalo 24. 3. 2017. Zúčastnil sa ho študent Filip Šverha 

z III.EA, ktorý obsadil 1. miesto v kategórii Z.  Postúpil na krajské kolo, ktoré sa konalo 21. – 

23.4. 2017 v Košiciach, kde obsadil 15. miesto. 

 

 

Športové súťaže: 

 

,,Nie drogám“ (11.11. 2016): 3. miesto – M. Sidor, T. Lišková III.EA, A. Bory II.A, R. 

Gradeci 

 

Bedminton Obvodné kolo (16.11.2016): 7.miesto – I. Pouš V.EB, D. Sventek I.A, 6.miesto 

– R. Senajová, I.A, Z. Pitoňáková II.A 

 

Obvodné kolo v aerobiku (28.11. 2016): 2. miesto – Patrícia Minárová III.EB  

 

Športový deň SGPO – DOD 4 kombinačný turnaj EES (26.1.2017): 

1.miesto – II.EA, II.EB   

2.miesto – V.EA, V.EB 

3.miesto – IV.EA, IV.EB 

Žiaci súťažili v štyroch turnajoch (futbal, volejbal, basketbal, floorbal) a všetky body sa na 

konci spočítali. Vyhralo družstvo II. ročníka. 

Obvodné kolo vo volejbale dievčat (9.2. 2017): 2. miesto skupina C – B. Bilšáková, K. 

Čičvarová, E. Kurillová, K. Hutňanová, M. Senajová, Z. Pitoňáková, R. Senajová, T. 

Štieberová 

   

Obvodné kolo vo florbale chlapcov (9.2. 2017): 2. miesto skupina B – A. Bory, D. Centko, 

I. Dovičák, M. Horvath, A. Kočiš, I. Pouš, J. Kolšovský, M. Končar, F. Malanik, M. 

Malenký, M. Petroc 
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Obvodné kolo vo volejbale chlapcov (27.2. 2017): 2. miesto skupina A – J. Barančík, P. 

Bindas, B. Gonos, M. Horváth , M. Malenký, M. Petroc, M. Sidor 

 

Beh Olympijského dňa Prešov (22.6.2017): žiaci z I. a II. ročník 

 

Iné aktivity: 

Math & Coding 

Projekt ETWINNING – v rámci projektu Math & Coding III.EA natočila krátky film o meste 

Prešov a sprístupnila pamiatky Solivar a Kalvária tímom v Španielsku a Portugalsku. 

 

Bilingvalka Got Talent - Súťaž Bilingvalka got talent sa uskutočnila v 2.kolách.  

 

OŽAZ (7.9.2016): Žiaci tried I.A., II.A., III.EA, III.EB absolvovali povinné branné cvičenie, 

ochranu života a zdravia, pobyt a pohyb v prírode, prvú pomoc, civilnú ochranu. 

UC KOŽAZ (17. - 19.5.2017):  Rajecká Lesná, chata Žiar - animačný pobyt. (IV.EA, IV.EB)  

Žiaci absolvovali športové aktivity, technické športy a prednášky o pobyte a pohybe v prírode 

(paintball, lanovú dráhu, lukostreľbu, sreľbu zo vzduchovky, športové hry, turistiku a viazanie 

uzlov). 

 

17. Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

- v školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná inšpekcia 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  

http://www.skolskysport.sk/osoba/243765/barancik-jakub/
http://www.skolskysport.sk/osoba/179859/bindas-patrik/
http://www.skolskysport.sk/osoba/195356/bruno-gonos/
http://www.skolskysport.sk/osoba/232306/horvath-matej/
http://www.skolskysport.sk/osoba/210521/milos-malenky/
http://www.skolskysport.sk/osoba/179850/petroc-martin/
http://www.skolskysport.sk/osoba/161628/sidor-martin/
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 dve učebne informatiky  

 CD, DVD prehrávače  

 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 2016 

 

- mzdy a odvody :  283 084 € 

- prevádzkové náklady školy :  39 220 € 

-vzdelávacie poukazy:  1645 € 

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. 

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. 

 

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).  

 

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  
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Skúsenosti pedagógov 

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  

 Moderná športová hala  

 Zahraničné exkurzie  

 Aktívna spolupráca so zahraničnou agentúrou Information Planet  

 Dobre vybavená školská knižnica  

 Posilnené vyučovanie anglického jazyka zahraničným lektorom  

 Možnosť konať v maturitnom ročníku základnú a odbornú štátnu jazykovú skúšku  

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  

Propagácia a prezentácia školy  

Posun jazykového vyučovania smerom k autentickému zahraničnému prostrediu  

  

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 

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

v Českej republike, Dánsku, Anglicku, USA. 

 

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 2016/2017: 98 %. 

 

 23. Ďalšie informácie o škole: 

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 
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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. 

 

Vypracoval:  PaedDr. Janka Smolejová 

                        PaedDr. Slávka Tejbusová 

 

V Prešove  30. júna 2017 

 

Správa prerokovaná v PR dňa:   12.9. 2017 

 

Prílohy: 

Správy o činnosti vedúcich PK 

Správy o činnosti koordinátorov 
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PK anglického jazyka 
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Správa o  činnosti PK anglického jazyka 

 za školský rok 2016/2017 
 

 

 

V školskom roku 2016/2017 PK ANJ zasadala 5-krát. Zasadnutia mali pracovný charakter.  

 

PK ANJ 

 

V školskom roku 2016/2017 PK ANJ pracovala v tomto zložení: 

 

      Vedúca PK : Mgr. Jana Suráňová 

      Zapisovateľka: Mgr. Jana Suráňová 

      Členovia/ky Jonathan Paul Eddy, MA 

 Mgr. Lenka Krajňáková 

 Mgr. Zuzana Zelena 

 

Tematické výchovno-vzdelávacie plány 

 

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

zástupkyni školy v elektronickej podobe.  

 

Tematické výchovno-vzdelávacie plány z ANJ sa plnili priebežne.  

Maturitné zadania 

 

V predmete ANJ boli upravované maturitné zadania na úroveň C1.  

 

Olympiády a súťaže z ANJ  

 

English Christmas 

Tématická súťaž o Vianociach v Anglicky hovoriacich krajinách (pôvod, tradície, jedlo atd.)  

sa konala 22.12.2016 

Súťažili medzi sebou jednotlivé triedy celej školy. Víťazom sa stala 4.EB trieda, ktorá bola 

odmenená anglickými vianočnými dobrotami .    

 

Olympiáda z ANJ 

Školské kolo sa uskutočnilo 9.12. zapojilo sa 15 žiakov. 

 

 Kategória 2C1 

1. miesto Tokarčik Jozef  (4. EB) 

2. miesto Nemcová Júlia ( 3.EA) 

3. miesto Kendrová Barbara ( 1.EA) 

 

Krajské kolo Olympiády z ANJ v kategórií 2C1  sa konalo 10. 2. 2016.  

 

 Kategória 2C1 

 Jozef Tokarčík  (4.EB) sa umiestnil na 2. mieste 
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„Bilingvalka  got talent“  
Súťaž Bilingvalka got talent sa uskutočnila v 2.kolách.  

1. kolo súťaže: Povedz nám viac o sebe... (questionnaire)                    12.12.2016 

2. kolo súťaže: Over si zručnosti, na ktoré máš talent... (skills)            26.01.2017 

 

1.kolo – Do prvého kola sa prihlásilo 17 súťažiach. V rámci prvého kola museli súťažiaci 

písomne odpovedať na 5 stanovených otázok: 

1. Why do you like learning English? 

2. What is your favourite way of using/learning English (films, books, music/songs, 

games, 

the Internet)? Why? 

3. Which English speaking country/city would you like to visit or possibly live in? Why? 

4. What is your strongest skill in English and what do you feel you need to improve to 

the most? 

5. Which English speaking person do you most want to meet? Why? 

 

Maximálny počet získaných bodov v 1.kole bol 20. Overovala sa gramatika(5), slovná 

zásoba(5), obsahová stranka(5) a štruktúra textu(5). Motivačné listy hodnotil anglický lektor 

Jonathan Paul Eddy MA 

 

2. kolo – pozostávalo z 2 častí.  

1. časť – písomné overovanie ( práca s textom na 60 min.)  

2. časť – počúvanie s porozumením (max. 20) 

Maximálny počet získaných bodov v 2.kole bol 100. 

 Do druhého kola bolo pozvaných 14 súťažiacich z ktorých najúspešnejšia bola Simona 

Kováčová  z Prešova. Výsledok 99%.   

Päť prvých súťažiacich získalo: 

- 1. miesto – TABLET ( na celú dĺžku štúdia ) a príspevok na rozvoj školy a na zápisné 

na štúdium na prvý rok štúdia.  

- 2. miesto – TABLET ( na celú dĺžku štúdia)  a zápisné na štúdium  na prvý rok na  

prvý rok štúdia  

- 3. miesto – TABLET  a zápisné na štúdium  na prvý rok na  prvý rok štúdia  

- 4. miesto – literatúru potrebnú pre štúdium anglického jazyka v 1. roku štúdia 

- 5. miesto – literatúru potrebnú pre štúdium anglického jazyka v 1. roku štúdia  

5 najlepších účastníkov súťaže získalo Certifikát súťaže a upomienkové predmety. 

Žiakom sú priebežne ponúkané súťaže, ktorých majú možnosť zúčastniť sa podľa vlastného 

záujmu. Súťaže sú zverejňované na nástenke školy. 

 

Testy 

 

V priebehu školského roka sa v každom z predmetov píšu testy po ukončení tematických 

celkov. Testy sú analyzované. Všetci žiaci musia mať napísané všetky testy. V prípade 

neprítomnosti žiaka na hodine mu vyučujúci stanoví náhradný termín. 
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Pomôcky 

 

Z prostriedkov Rady rodičov boli v tomto školskom roku zakúpené: 

 

1. ODMENY V SÚŤAŽI English Christmas   

2. Oliver Twist - divadelné predstavenie v anglickom jazyku 

- Termín 20.10.2016 

Vstupné vo výške 2,20€ - úhrada  prostredníctvom Kultúrnych poukazov.   

    

3. KNIŽNÉ POUKÁŽKY 

Olympiáda v anglickom jazyku – ocenené prvé 3 miesta, Jozef Tokarčík, Júlia 

Nemcová a Barbara Kendrová. J. Tokarčík ocenený 2x ako víťaz šk.kola a za 2.miesto 

v krajskom kole.          

       

Exkurzie 

 

V rámci anglického jazyka sa študenti zúčastnili prednášky v angličtine proti extrémizmu.   

Termín: 22.10.2016 

Miesto: kino Scala 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov boli prehodnotené  na pedagogických poradách, 

výsledky a opatrenia sú súčasťou zápisnice z pedagogických porád. 

 

Propagácia školy 

 
   V mesiaci november sa uskutočnili pracovné výjazdy do okresu Sabinov,  Bardejov a 

Svidník s cieľom prezentácie bilingválneho štúdia – praktické ukážky hodín, diskusie 

žiakov základných škôl so zahraničným lektorom a učiteľmi ANJ zo Súkromného gymnázia 

v Prešove, budúce uplatnenie žiakov (príprava na štúdium v zahraničí). 

 
Zodpovední: riaditeľ školy, vedúca PK ANJ, lektor ANJ a študenti. 

Plán prezentácie: 

1. Podrobné informácie o Súkromnom gymnáziu v Prešove – jeho zameranie, história 

a súčasnosť. 

2. Kvalitne vybavené a moderné prostredie pre budúcich študentov Súkromného 

gymnázia v Prešove. 

3. Detailné informácie o 5-ročnom bilingválnom štúdiu na Súkromnom gymnáziu 

v Prešove. 

4. Praktické ukážky hodín – odborné predmety v anglickom jazyku (diskusia žiakov 

základnej školy so zahraničnými lektormi a učiteľmi Súkromného gymnázia 

v Prešove). 

5. Mimoškolské aktivity pre budúcich študentov Súkromného gymnázia v Prešove. 

6. Profil študenta Súkromného gymnázia v Prešove. 
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7. Možnosti štúdia na zahraničných a slovenských univerzitách po absolvovaní 

Súkromného gymnázia v Prešove. Úspešní absolventi Súkromného gymnázia 

v Prešove. 

 

 

PK ANJ  sa svojou činnosťou v školskom roku 2016/2017  aktívne podieľala na výchovno-

vzdelávacom procese školy. Činnosť PK ANJ hodnotím kladne a všetkým členom ďakujem 

za tvorivú spoluprácu počas školského roka 2016/2017.  

 

 

 

        Mgr. Jana Suráňová 

          vedúca PK ANJ 
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PK biológie, fyziky, chémie 
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Správa o činnosti PK prírodovedných predmetov  

 za školský rok 2016/2017 
 

 

Členovia PK 

 

V školskom roku 2016/2017 pracovala PK FCHB v tomto zložení: 

predseda:  RNDr. Ľudmila Velčeková 

                  členovia :  Ing. Nadežda Fedorová 

                 Mgr. Katarína Čečková 

                                   Mgr. Miroslava Fornadľová 

                                   Mgr. Dávid Kulpa 

                                   RNDr. Lenka Šarjaková  

 

 

Zasadnutia PK 

 Zasadnutia PK FCH sa v školskom roku 2016/2017  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 priebežné riešenie aktuálnych problémov. 

  

Plnenie ŠkVP 

V plnení časovo-tematických plánov nedošlo k výraznejším meškaniam. Všetci vyučujúci 

prebrali a zopakovali učivo podľa tematicko-výchovno-vzdelávacích plánov. Výučba 

prebiehala podľa modelu 3+2. Časové dotácie hodín v jednotlivých ročníkoch boli stanovené: 

1.roč. F – 2, CH – 2, BIO – 2, 2.roč. F –3, CH – 3, BIO – 2, 3.roč. F -2, CH – 2, BIO - 2 

a v predmete Seminár z fyziky:4.roč. - 4, 5.roč.-4, Seminár z chémie: 4.roč. -4, 5.roč. - 6, 

Seminár z biológie: 4.roč. -4, 5.roč. - 4   

Členovia PK si počas celého školského roka vymieňali svoje skúsenosti z vyučovacieho 

procesu . 

 

Ďalšie vzdelávanie členov PK 

Počas školského roka 2016/2017 sa členovia PK zúčastnili nasledovných  školení a 

vzdelávania : 

 Mgr. Miroslava Fornadľová  - štúdium anglického jazyka B2 na Štátnej jazykovej škole 

v Prešove. 

 RNDr.Lenka Šarjaková  - medzinárodná vedecká konferencia CLIL 2016 – workshop 

"Putting CLIL into Practise". 

 

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. Znenia maturitných zadaní boli schválené PK 

2.3.2017. 

 Z fyziky vykonala maturitnú skúšku 3žiaci, z toho 1 po anglicky, 2 žiaci konali skúšku 

dobrovoľne, dosiahli prospechový priemer 2,33. 

Z chémie vykonali maturitnú skúšku 7 žiaci. Dosiahli prospechový priemer 1,00. 



 20 

Z bilógie vykonali maturitnú skúšku 10 žiaci, z toho všetci po anglicky. Dosiahli prospechový 

priemer 1,11 

Žiaci pristúpili k vykonaniu skúšky zodpovedne .  Všetci študenti, ktorí maturitné skúšky 

vykonávali, úspešne zmaturovali. 

Členovia PK sa zúčastnili ako predsedovia maturitných komisií na iných školách: 

Ing. Fedorová -  Gymnázium v Tisovci na predmet fyzika 

Mgr. Čečková – Gymnázium v Tisovci na predmet biológia a Gymnázium v Poprade 

RNDr. Velčeková – Súkromné športové gymnázium ELBA v Prešove 

 

Testy a kontrolné práce   

V jednotlivých predmetoch  boli priebežne vykonávané testy. Členovia PK sa dohodli na 

jednotnom hodnotení testov a písomných prác. Vedením školy bolo rozhodnuté, že výstupné testy 

v týchto predmetoch sa nebudú robiť a preto vyučujúci výstupné test nerobili. 

 

Súťaže a projekty 

V rámci predmetu biológia pod vedením p. Fornadľovejsa žiaci 1.-3. roč.zúčastnili súťaže 

"Nie drogám", kde obsadili 3.miesto. 

Žiačka Lucia Jurková sa zúčastnila výberového konania budúcich mladých vedcov pre 

štúdium v Cerne. 

 

Krúžková činnosť 

 Mgr.Dávid Kulpa viedol v tomto školskom roku krúžok programovania 

RNDr.Lenka Šarjaková vyučovala žiakov 5.ročníka v nepovinnom predmete Cvičenia z 

chémie. 

Mgr. Katarína Čečková viedla v tomto roku krúžok Cvičenia z biológie,zameraný na prípravu 

na prijímacie pohovory na lekárske a zdravotnícke fakulty. 

 

Exkurzie a akcie 

V okktóbri sa žiaci zapojili do organizácie Týždňa ydravej výživy pod vedením Mgr. 

Fornadľovej. 

V decembri sa zorganizovala návšteva Planetária v Prešove v rámci predmetu fyzika pod 

vedením Ing.Fedorovej, RNDr. Velčekovej a RNDr.Šarjakovej. 

V marci  žiaci 1.2.a 3. ročníka v rámci Dňa vody navštívili čističku odpadových vôd pri 

Sabinove, za našu PK – RNDr.Šarjaková. 

V apríli tohto školského roku žiaci 2. roč. pod vedením  RNDr.Šarjakovej a RNDr. Velčekovej   

navštívili Interaktívne vedecké centrum Aurelium v Bratislave v rámci dvojdňovej exkurzie. 

 Vo februári seminaristi 4.a 5.ročníka z biológie sa zúčasttnili Dňa otvorených dverí na 

Lekárskej a Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach pod vedením Mgr. Čečkovej. 

V máji zorganizovala Mgr. Fornadľová besedu o poskytovaní 1.pomoci pre žiakov 1.ročníka. 
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V novembri a máji pri príležitosti Medzinárodného dňa bez fajčenia sa v rámci hodín chémie 

uskutočnili besedy s touto problematikou. 

V júni seminaristi z biológie 4.ročníka navštívili transfúznu stanicu pod vedením 

Mgr.Čečkovej. 

 

Učebné pomôcky 

V priebehu tohto  školského roka sa nezakupovali nové učebné pomôcky a didaktická 

technika, vzhľadom na to, že v predchádzajúcich školských rokoch sa vybavenie kabinetov 

doplnilo v dostatočnej miere. 

 

Prezentácia školy 

 

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

dverí, kedy žiaci základných škôl si mohli pozrieť odborné učebne a prezentácie starších 

žiakov. 

Jednotlivé akcie PK boli prostredníctvom fotomateriálov prezentované aj na webovej stránke 

školy. 

 

 

 

 

 

                                                           RNDr. Ľudmila Velčeková   

              vedúca PK PP     
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PK cudzích jazykov 
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Správa o  činnosti PK cudzích jazykov 

 za školský rok 2016/2017 
 

 

 

V šk. roku 2016/2017 PK cudzích jazykov zasadala 5-krát. Zasadnutia mali pracovný 

charakter.  

 

 

PK CJ 

 

V šk. roku 2016/2017 PK CJ pracovala v tomto zložení: 

 

vedúca PK Mgr. Michaela Brehová  (SJA) 

členovia Mgr. Mária Horváthová  (SJL – NEJ) 

  Mgr. Slavka Pavlíková  (SJL – FRJ) 

  Mgr. Jana Suráňová               (ANJ - RUJ) 

  PaedDr. Janka Smolejová  (ANJ – RUJ – OBN) 

 

   

Tematické výchovno-vzdelávacie plány 

 

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

zástupkyni školy v elektronickej podobe.  

 

Tematické výchovno-vzdelávacie plány z cudzích jazykov sa plnili priebežne. Menšie 

meškanie v predmetoch bolo zapríčinené školskými akciami (DOD, maturitné skúšky, 

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

splnené. 

 

Testy 

 

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

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

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

 

Písanie výstupných testov z druhého cudzieho jazyka nebolo povinné a o ich písaní rozhodol 

učiteľ daného cudzieho jazyka. 

 

EČ a PFIČ MS, maturitné zadania 

 

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

 

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

v tlačenej aj elektronickej podobe vedeniu školy do konca marca 2017. Maturitné zadania boli 

prerokované a schválené na stretnutí PK. V tomto školskom roku sa nematurovalo z RUJ 

a NEJ.  
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Maturtitná skúška z FRJ (ústna časť) – maturovali štyria žiaci na úrovni B2. Priemerná 

známka bola 1,25. Traja žiaci zmaturovali na jednotku a jeden na dvojku.  

Maturtitná skúška zo SJA (ústna časť) – maturovali siedmi žiaci, šiesti na úrovni B2 a jeden 

na úrovni B1. Dvaja žiaci mali španielsky jazyk ako povinný predmet, ostatní si ho zvolili ako 

piaty, nepovinný predmet. Priemerná známka bola 1,71. Traja žiaci zmaturovali na jednotku, 

traja na dvojku a jeden na trojku. 

 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov boli prehodnotené  na pedagogických poradách, 

výsledky a opatrenia sú súčasťou zápisníc z pedagogických porád. 

 

Olympiády v CJ a súťaže  

 

Olympiáda vo FRJ  

 

V tomto školskom roku sa konalo školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku 

(22.12.2016). Do krajského (6.2.2017) kola postúpil žiak V.EA triedy Patrik Halaga, ktorý 

obsadil druhé miesto.  

 

Olympiáda v RUJ 

 

V tomto školskom roku sa olympiáda z ruského jazyka nekonala.  

 

Olympiáda v NEJ   

 

Školské kolo sa nekonalo. Žiačka Michaela Hutňanová (IV.EB) absolvovala okresné kolo, 

ktoré sa konalo na Spojenej škole Tarasa Ševčenka v Prešove.  

 

Olympiáda v SJA 

 

Školské kolo Olympiády v SJA sa nekonalo. Do krajského kola, ktoré sa konalo 13. 2. 2017 

na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove boli vybrané žiačky: 

  

 Kategória D 

Ráchel Stiskalová (V.EB) – žiačka sa umiestnila na druhom mieste 

 

 Kategória C 

Emma Kmečová (IV.EA) – žiačka sa umiestnila na štvrtom mieste 

 

 

Žiakom boli priebežne ponúkané súťaže, do ktorých mali možnosť zapojiť sa podľa vlastného 

záujmu. Súťaže boli zverejňované na nástenke školy. 
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Deň otvorených dverí 

 

DOD SGPO sa konal dňa 26.1.2017. Návštevníci sa mohli zúčastniť workshopov, ktoré 

pripravili žiaci spolu so svojimi vyučujúcimi. Žiaci prezentovali jednotlivé predmety 

a odpovedali na otázky. Vyučujúci zároveň odpovedali na otázky záujemcov o štúdium na 

škole.   

 

Exkurzie 
 

Plánovaná exkurzia do Španielska sa nekonala z dôvodu nezáujmu zo strany žiakov. Príčinou 

boli vyššie ceny jednotlivých leteckých zájazdov (o autobusový zájazd nebol záujem). 

V spolupráci so španielskou jazykovou školou Elcano boli žiakom ponúknuté letné jazykové 

kurzy. Ide o týždňové individuálne alebo skupinové kurzy s možnosťou ubytovania 

v španielskych rodinách.    

 

 

Školenia a vzdelávania 

 

Mgr. Mária Horváthová pokračuje vo vzdelávaní na výkon druhej kvalifikačnej skúšky 

v Ružomberku. Mgr. Michaela Brehová absolvovala školenie e-twinning.  

 

Pomôcky 

 

PK CJ  zatiaľ nepodala požiadavku na zakúpenie pomôcok. Riaditeľke školy bol odovzdaný 

zoznam na objednávku učebníc pre jednotlivé jazyky na školský rok 2017/2018. Každý žiak 

si bude môcť zakúpiť učebnicu na svoje meno v jazykovom kníhkupectve Glossa.  

 

 

 

 

 

 

 

                                         Mgr. Michaela Brehová 

               vedúca PK CJ 
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Správa o činnosti PK matematiky a informatiky 

 za školský rok 2016/2017 
 

 

V šk. roku 2016/2017 pracovala PK matematiky a informatiky v zložení: 

vedúci PK Mgr. Dávid Kulpa   (INF – FYZ – TECH) 

členovia PK Mgr. Monika Knapiková  (MAT) 

  Mgr. Katarína Sabová  (MAT – GEG) 

  RNDr. Lenka Šarjaková  (MAT – CHE) 

PK zasadala v priebehu roka 5-krát a zasadnutia mali pracovný charakter.    

Tematické výchovno-vzdelávacie plány 

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

zástupkyni školy v elektronickej podobe. Plány boli plnené priebežne. V priebehu prvého 

polroka došlo k meškaniu v plánoch v predmete informatika z dôvodu práceneschopnosti 

vyučujúceho. Meškanie v plánoch v predmete informatika bolo v priebehu druhého polroka 

dobehnuté a učivo bolo prebrané. V priebehu druhého polroka došlo k meškaniu v plánoch 

v predmete matematika v triede II.EA2. Tematický celok Dôkazy bude v tejto triede preberaný 

v treťom ročníku. 

 

Testy 

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

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

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

Vstupné a výstupné testy si vyučujúci písali podľa vlastnej potreby. 

  

EČ a PFIČ MS, maturitné zadania 

 

Študenti, ktorí maturovali z matematiky a informatiky boli v mesiaci október oboznámení 

s tematickými okruhmi na maturitné skúšky. 

Z matematiky a informatiky boli pripravené zadania k ústnej časti maturitnej skúšky, ktoré 

boli odovzdané vedeniu školy v tlačenej a elektronickej podobe dňa 24.3.2017. Maturitné 

zadania boli prerokované a schválené dňa 2.3.2017 na stretnutí PK. 

Maturitné zadania z matematiky a informatiky boli čiastočne prerobené. 

MS z matematiky sa zúčastnilo 8 maturantov, ktorí absolvovali aj PFIČ MS z matematiky. 

Výsledky MS EČ a PFIČ z MAT boli analyzované na pracovnej porade 31.5.2017. 

PFIČ maturitnej skúšky z matematiky zvládli naši maturanti s priemernou úspešnosťou školy 

57,1 % čím sa naša škola stala najúspešnejšou školou v porovnaní výsledkov PFIČ maturitnej 

skúšky v Prešove s 4,3 % rozdielom pred druhou najúspešnejšou školou. Naši maturanti 

potvrdili nadpriemerné vedomosti z matematiky. Za ich prípravu na maturitnú skúšku 

ďakujeme v rámci PK Mgr. Kataríne Sabovej. 

EČ maturitnej skúšky z informatiky sa zúčastnili 5 študenti. 4 vykonali maturitnú skúšku 

s výborným prospechom a jedna študentka prospela. 
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Výchovno-vzdelávacie výsledky 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov boli prehodnotené na pedagogických poradách. 

Výsledky a opatrenia sú súčasťou zápisníc z pedagogických porád. 

Olympiády a súťaže  

Olympiáda z matematiky 

Nebola uskutočnená z dôvodu nízkeho počtu žiakov. 

Košický Matboj 21.10.2016 

Dňa 21.10.2016 sa v Košiciach uskutočnila súťaž zameraná na vedomosti z matematiky                    

s názvom Košický Matboj. Úlohou súťažiacich bolo v danom časovom limite odovzdať čo 

najviac správne vyriešených úloh. Našu školu reprezentovali v konkurencii 54 družstiev 2 

družstvá. Prvé družstvo, ktoré obsadilo 16. miesto tvorili Martina Bodnárová I.A, Adam Senaj 

I.A, Dominik Sventek I.A a Katarína Čičvárová III.EA. Druhé družstvo obsadilo 20. miesto 

a tvorili ho Marta Kratmullerová I.A, Ivo Dovičák II.EA, Matej Horváth I.EA a Adam Inaš 

I.EA. 

Európsky týždeň programovania (17. – 21. október 2016 ) 

15 študentov prvého a druhého ročníka sa zapojilo do programovacích podujatí v učebni 

informatiky na Súkromnom bilingválnom gymnáziu Solivarská 28 v Prešove. 

Súťaž EXPERT geniality show (december 2016) 

Do súťaže sa žiaci nezapojili z dôvodu registračného poplatku za účasť v súťaži. 

Súťaž KLOKAN (20.3.2017) 

Dňa 20.3.2017 sa uskutočnila matematická súťaž KLOKAN, ktorej sa zúčastnilo 7 žiakov 

školy. Úspešným riešiteľom a školským šampiónom sa stal Jakub Kolšovský z V.EB triedy 

(63. – 69. miesto) čím sa zaradil medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov na Slovensku. 

 

Math & Coding 

Projekt ETWINNING – v rámci projektu Math & Coding III.EA natočila krátky film 

o meste Prešov a sprístupnila pamiatky Solivar a Kalvária tímom v Španielsku a Portugalsku. 

 

Exkurzie 

Exkurzia na Týždeň vedy a techniky (TVaT) na Slovensku na Stavebnej fakulte STU 

v Bratislave nebola uskutočnená z dôvodu nízkeho počtu žiakov. 

V dňoch 31.1.2017 – 1.2.2017 sa dvaja žiaci zo IV.EB, traja z V.EA a jeden z V.EB triedy 

zúčastnili pod vedením Mgr. Moniky Knapikovej v Prahe exkurzie s názvom Jedna noc 

s informatikou a matematikou.  

Popoludňajšie aktivity na pôde Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe 

prebiehali formou prednášok a interaktívnych stánkov o zaujímavých a netradičných 

aspektoch, ktoré návštevníkom priblížia rozličné aspekty informatiky a matematiky.  

Krúžková činnosť 

V tomto školskom roku pracoval krúžok programovania pod vedením Mgr. Dávida Kulpu.  

Školenia a vzdelávania 



 29 

RNDr. Lenka Šarjaková sa v priebehu druhého štvrťroka šk. r. 2016/2017 zúčastnila 

medzinárodnej vedeckej konferencie CLIL 2016 – workshop „Putting CLIL into Practice. 

Mgr. Katarína Sabová absolvovala vzdelávanie s názvom Pracujeme s programom Geogebra           

na hodinách matematiky – pre pokročilých.  

Odporúčania pre ďalšiu činnosť 

 Doplniť a upraviť tematické výchovno-vzdelávacie plány. 

 Postupne skvalitňovať materiálne podmienky pre zabezpečenie vyučovania dopĺňaním 

MTZ – učebné pomôcky, učebnice, didaktické pomôcky podľa možností finančných 

prostriedkov. 

 V rámci PK matematiky a informatiky vzájomne hospitovať s následným rozborom. 

 Venovať pozornosť nadaným a talentovaným žiakom a v prípade záujmu ich zapojiť do 

SOČ, prírodovedných súťaží a olympiád. 

 Vzdelávať sa štúdiom odbornej literatúry a časopisov, zúčastňovať sa vzdelávacích 

aktivít. 

 Zamerať vyučovanie na komunikatívne zručnosti a odbornú terminológiu,                             

vo vyučovaní uplatňovať výchovu v duchu humanizmu, boja proti všetkým formám 

diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu v súlade s Chartou základných ľudských 

práv a slobôd. 

 Podporiť tímového ducha medzi žiakmi. 

 Dodržiavať jednotné podmienky komisionálnych skúšok. 

 Napísať a analyzovať  testy po tematických celkoch. 

 Využívať interaktívnu tabuľu a audiovizuálne prostriedky, Coach Lab, modernizovať 

obsah, metódy a formy vyučovacieho procesu. 

 Zabezpečiť implementáciu všetkých prierezových tém. 

 Učiť žiakov prezentovať samého seba, svoj produkt – vytvárať projekty. 

 Vytvárať banku didaktických testov. 

 

 

 

            

          Mgr. Dávid Kulpa 

                vedúci PK MAT a INF 
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Správa o činnosti PK slovenského jazyka a literatúry 

za školský rok 2016/2017 
 

V šk. roku 2016/2017 predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry zasadala 6-krát. 

Zasadnutia mali pracovný charakter.  

 

V šk. roku 2016/2017 PK SJL pracovala v tomto zložení: 

vedúca PK Mgr. Slavka Pavlíková  (SJL – FRJ) 

členovia Mgr. Mária Horváthová  (SJL – NEJ) 

     

Tematické výchovno-vzdelávacie plány boli vypracované na základe ŠVP. Podľa požiadaviek 

inovovaného ŠVP boli upravené tematické výchovno-vzdelávacie plány pre 1. a 2. ročník. 

 

Všetky plány boli doplnené o požiadavky zahrnuté v Dodatku č. 1 k štátnym vzdelávacím 

programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá, ktorý vstúpil do platnosti  

1. septembra 2016. Dodatok bol zameraný na aktivity na zvýšenie pozornosti smerujúcej 

k efektívnej a cielenej prevencii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu 

a ostatných foriem intolerancie. 

 

Tematické výchovno-vzdelávacie plány zo SJL boli vo všetkých ročníkoch splnené. 

 

PK SJL používala pri polročnom a záverečnom hodnotení predmetu známku, ktorá sa 

vypočítala ako vážený priemer známok z: 

 

 testov (testy po väčších tematických celkoch)    35 % 

 malých úloh (ústna odpoveď, domáca úloha, malá písomka) 25 % 

 slohových prác       15 % 

 aktivity        20 % 

 diktátov        5 % 

 

V priebehu školského roka sa písali testy po ukončení tematických celkov. Testy boli 

analyzované. Všetci žiaci boli povinní napísať všetky testy. V prípade neprítomnosti žiaka na 

hodine mu vyučujúci stanovil náhradný termín. 

 

Výstupné testy zo SJL boli vo všetkých ročníkoch napísané do 20. júna 2017. Vstupné testy 

sa písali v 1. ročníku. 

 

Žiaci 3. ročníka sa zapojili do písania ročníkovej práce. Obsah a forma práce boli priebežne 

konzultované s vyučujúcimi. Cieľom bolo zjednotiť formu písania žiackych prác a naučiť 

žiakov správne písať odborné práce. 

 

Maturitné zadania boli prerokované a schválené 3. 3. 2017 na zasadnutí PK. 

 

33 žiakov piateho ročníka sa dňa 14. 3. 2017 zúčastnilo EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka 

a literatúry. PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry bola opravená do 18. 4. 2017. Žiaci 

boli informovaní o výsledkoch EČ MS SJL do 10. 5. 2017. Percentuálne úspešnosť žiakov 

v EČ MS bola 73,5 %. V rámci škôl Prešovského kraja sa naša škola umiestnila na 3. mieste. 
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Na porade dňa 24. 5. 2017 sa analyzovali výsledky MS SJL. Ústna časť maturitnej skúšky zo 

SJL sa konala 23. – 24. 5. 2017. Zúčastnilo sa jej 33 žiakov. Zo SJL zmaturovali všetci žiaci. 

Priemerná známka je 1,73: 

 prospeli s vyznamenaním (čisté jednotky):  11 žiakov 

 prospeli s vyznamenaním:   11 žiakov 

 prospeli veľmi dobre:     6 žiakov 

 prospeli:      5 žiakov 

V rámci predmetu SJL je nevyhnutné viesť žiakov k pravidelnému čítaniu beletrie, ktorá je  

súčasťou ústnej maturitnej skúšky zo SJL. Úroveň žiakov, pokiaľ ide o čítanie s 

porozumením, naďalej ostáva na priemernej úrovni. Je potrebné zlepšovať čítanie 

s porozumením, t. j. prácu s textom. 

 

Napriek tomu, že žiakom bolo ponúknutých množstvo súťaží, neprejavili o ne záujem. 

Väčšina súťaží si vyžadovala zapojiť sa písomnou formou, t. j. napísať rôzne slohové útvary. 

Zapojili sa len do Olympiády zo SJL. 

 

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa uskutočnilo dňa 28. 11. 2016. 

Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Víťazom kategórie A sa stala Henrieta Hojdová (V. EA), 

víťazom kategórie B - Marta Kratmüllerová (I. A). Krajského kola OSJL sa dňa 1. 2. 2017 

zúčastnila M. Kratmüllerová v kategórii B, ktorá sa umiestnila na 4. mieste; H. Hojdová sa zo 

zdravotných dôvodov krajského kola nezúčastnila. 

 

V školskom roku 2016/2017 vykonali komisionálne skúšky zo SJL žiaci Marcus Gurega (V. 

EA) a René Gurega (IV. EB). 

 

Dňa 26. 1. 2017 sa uskutočnil DOD Súkromného gymnázia. Predmet SJL sa v tomto 

školskom roku neprezentoval, uprednostnili sa cudzie jazyky. 

 

V septembri 2016 bola pre žiakov 1. ročníka zorganizovaná exkurzia do Knižnice Pavla 

Országha Hviezdoslava. 

 

Nepodarilo sa zorganizovať exkurziu Literárne prechádzky po Slovensku. Je potrebné spojiť 

sa v rámci predmetov, vytvoriť polytematicky zameranú exkurziu, aby sa zabezpečil 

dostatočný počet žiakov. 

 

V októbri 2016 sa žiaci 1. – 3. ročníka zúčastnili besedy s Adelou Banášovou v priestoroch 

Knižnice POH. 

 

Nepodarilo sa zúčastniť dvoch divadelných predstavení. Uprednostnil sa iný typ školských 

akcií. 

 

Z prostriedkov Rady rodičov boli v tomto školskom roku zakúpené darčekové poukážky na 

nákup kníh v Panta Rhei v hodnote 60,-  eur pre víťazov Olympiády SJL. 

 

Boli vykonané dve vzájomné hospitácie vyučujúcimi SJL, a to 23. 2. 2017 a 17. 5. 2017 

 

        Mgr. Slavka Pavlíková 

             vedúca PK SJL 
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Správa o činnosti PK spoločensko-vedných predmetov 

 za  školský rok 2016/2017 
 

 

 

V šk. roku 2016/2017 PK spoločensko-vedných predmetov  zasadala 5-krát. Zasadnutia mali 

pracovný charakter.  

 

 

PK SPOLOČENSKO-VEDNÝCH PREDMETOV( SVP) 

 

V šk. roku 2016/2017 PK SPV pracovala v tomto zložení: 

 

vedúca PK Mgr. Katarína Čečková   (BIO - GEO) 

 

členovia:  

 

 Mgr. Ján Ivančo (ANJ – FIL ) - Lucia Szentesi (OBN – SJL) 

 

 Mgr. Lenka Krajňáková (DEJ - ANJ) 

 

 Mgr. Zuzana Bednárová (HUV - ETV) 

 

 PaedDr. Júlia Pavelová (MAT - GEO) 

 

 Mgr. Katarína Sabová  (MAT – GEO) 

 

 Mgr. Monika Knapiková (MAT)  

 

 Marián Škripko (katechét) 

 

   

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 spoločensko-vedných predmetov sa plnili 

priebežne.  

 

Testy 

 

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

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

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

 

Výstupné testy písané neboli. 
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Ročníkové a Seminárne práce 

 

V tomto školskom roku študenti nepísali seminárne práce. 

 

Maturita  

 

Predmety: SED, SUU, SEG  pripravili zadania k ústnej časti maturitnej skúšky. Maturitné 

zadania z geografie boli čiastočne upravené a doplnené o anglickú verziu. Maturitné zadania  

z dejepisu a umenia a kultúry boli novovytvárané. Boli odovzdané v tlačenej aj elektronickej 

podobe vedeniu školy do konca marca. Maturitné zadania boli prerokované a schválené na 

stretnutí PK 13.3. 2017. Z týchto predmetov boli pripravené aj odborné maturitné testy.  

 

 

Počty maturantov za jednotlivé predmety:  

SEY – 13 z toho 6 v ANJ 

SED – 7 z toho 6 študentov v ANJ  

SEG – 10 z toho 5 študenti v ANJ 

SUU – 3 v SJL 

Všetci zmaturovali úspešne. Študenti vykonali úspešne aj odbornú štátnu jazykovú skúšku.  

 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov boli prehodnotené  na pedagogických poradách, 

výsledky a opatrenia sú súčasťou zápisníc z pedagogických porád. 

 

 

Olympiády a súťaže  

 

 Olympiáda z GEO 

 

Školské kolo sa uskutočnilo on-line testom 3.2.2017 

Krajské kolo Olympiády z GEO sa konalo 24. 3. 2017. Zúčastnil sa študent Filip Šverha, 

ktorý obsadil 1. Miesto v kategórii Z.  Postúpil na krajské kolo, ktoré sa konalo 21. – 23.4 v 

Košiciach, kde obsadil 15. Miesto. 

 

 Olympiáda Ľudských práv(OBN) 

 

Školské kolo sa uskutočnilo  6.12. 2016 a zapojili sa 4 žiaci. 

Krajské kolo sa uskutočnilo 8.2.2017. Študentka Hutňanová (4.EB)  úspešne reprezentoval 

našu školu a obsadila 13. Miesto.   

 

 Ľudské práva očami študentov (OBN, UKL) 

 

Študenti súťažili v nasledovných kategóriach – foto, video, kresba. Najlepšia práca v kategórii 

video – Lucia Jurková (2.EB). 
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 JA citi International Innovation Camp (FNI) 

 

Naši študenti reprezentovali školu na medzinárodnej súťaži v Bratislave, kde obsadili 2. A 3. 

Miesto. 

 

DOD SGPO 

 

Počas dňa DOD EES žiaci za predmety GEO, DEJ, OBN, UKL, ETV  pripravili ukážkové 

hodiny, ktorými prezentovali našu školu dňa 26.1.2016 

 

Exkurzie 

 

 Okresný súd v PO – SEY – 6.6.2017 

 Synagóga Prešov – SEY  - 6.6.2017 

 Škola v múzeu, Krajské múzeum Prešov – SED, SUU -14.6.2017 (Čo nám prináša 

migrácia?) 

 Zádielska tiesňava – 1. – 3. Ročník v spolupráci so SZŠ – 27.6.2017 

 Cirkevné pamiatky Solivar – 1. Ročník  - apríl 2017 

 Veľtrh firiem Košice – FNI -  5.4. 2017 

 Školenie manažérov JA firiem Košice - FNI  - 1.12.2016 

 Osvienčim – Krakow – 1. – 4. Ročník – 22.11.2016 

 

 

Prednášky   

 

 Živé knihy – prednáška pre seminaristov z geografie o konflikte na Ukrajine – 7.apríl 

2017 

 Škola v múzeu – holokaust na Slovensku – 3. Ročník  - 20.apríl 2017 

 Ľudské práva žien – historický vývoj – 1. – 3. Ročník – 20.apríl 2017 

 Rodové stereotypy – prednáška pre 2. Ročník – 9.december 2016 

 

Krúžková činnosť 

 

V tomto školskom roku nepracovali žiadne krúžky.  

 

Spolupráca s Prešovskou univerzitou 

 

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

polroku šk. roka 2016/2017 z predmetu ETV.  

 

Školenia a vzdelávania 

 

V tomto školskom roku sa pedagogickí zamestnanci zúčastnili týchto školení: 

 Mgr. Krajňáková – školenie e-twinning (október – november 2016) 

 Mgr. Bednárová – 1. Atestácia (máj 2017), školenie e-twinning (október – november 

2016) 

 Mgr. Čečková – štátna jazyková skúška všeobecná C1, školenie e-twinning (október – 

november 2016) 
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Pomôcky 

 

Z prostriedkov Rady rodičov boli v tomto školskom roku zakúpené: 

 

 GEO   september 2016  časopis Geografia         24,- eur 

 GEO   1.polrok 2017                       školský atlas SVET                       150,- eur 

 

 

 

 

                         Mgr. Katarína Čečková  

                    vedúca PK SVP 
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PK telesnej a športovej 

výchovy 
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Správa o činností PK TSV za školský rok 2016/2017  
 

Vedúci PK PP:       Mgr. Slavomír Benč 

    
Členovia PK PP:    Mgr. Miroslava Fornadľová 

                                Mgr. Slavomír Benč 

 

Tématicko výchovno – vzdelávacie plány: 

 

Tematické výchovno-vzdelávacie plány z TSV sa plnili priebežne. Menšie meškanie 

v mesiaci február bolo zapríčinené školskou akciou Lyžiarsky kurz. V priebehu mesiaca 

marec sa všetko potrebné učivo dobralo.  

 

Školské súťaže a olympiády: 

 

V rámci predmetu bolo plánované zapojiť žiakov do olympiád, súťaží cez školský 

portál www.skolskysport.sk a zorganizovať školské kolo 4kombinačného turnaja EES (futbal, 

volejbal, basketbal, floorbal). Termínovník súťaží a olympiád bol zverejnený na portály. 

Výsledky všetkých súťaží, sú zapísane v hodnotiacej správe na ďalšej strane. 

 

Zoznam a výsledky povinných školských akcií: 

 

 OŽAZ (7.9.2016)  

Žiaci tried I.EA., II.EA., III.EA. absolvovali povinné branné cvičenie, ochranu života 

a zdravia, pobyt a pohyb v prírode, prvú pomoc, civilnú ochranu. 

 

 Bedminton Obvodné kolo (16.11.2016) 

7.miesto – Ivan Pouš V.EB., Dominik Sventek I.A1 

6.miesto – Radka Senajová, I.A1., Zuzana Pitoňáková II.A1 

 

 Obvodné kolo v aerobiku (28.11. 2016)  

(2. miesto) – Patrícia Minárová III.EB  

 

 Športový deň SBG PO – DOD 4 kombinačný turnaj EES (26.1.2017) 

1.miesto – II.EA., II.EB   

2.miesto – V.EA., V.EB.  

3.miesto – IV.EA., IV.EB 

Žiaci súťažili v štyroch turnajoch (futbal, volejbal, basketbal, floorbal) a všetky body 

sa na konci spočítali. Vyhralo družstvo II.ročníka. 

 Obvodné kolo vo volejbale dievčat (9.2. 2017)  

2. miesto v C skupina - Bilšáková B. Sophia, Čičvarová Katarína, Erika Kurillová,   

                                        Hutňanová Kornélia, Miroslava Senajová, Pitoňáková   

                                        Zuzana, Senajová Radoslava, Tereza Štieberová. 

   

 Obvodné kolo vo florbale chlapcov (9.2. 2017)  

2. miesto v B skupina - Alexander Bory, Centko Daniel, Dovičák Ivo, Horvath Matej,   

                                      Kočiš Adam, Pouš Ivan, Kolšovský Jakub, Končar Martin,   
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                                      Malanik Filip, Miloš Malenký, Petroc Martin,  

 Obvodné kolo vo volejbale chlapcov (27.2. 2017)  

2. miesto v A skupina - Barančík Jakub, Bindas Patrik, Bruno Gonos, Horvath 

Matej,   

                                                Miloš Malenký, Petroc Martin, Sidor Martin 

 

 UC KOŽAZ - Rajecká Lesná, chata Žiar Animačný pobyt. 17.-19.5.2017  (IV.EA, 

IV.EB.).  Žiaci absolvovali športové aktivity, technické športy a prednášky o pobyte 

a pohybe v prírode (paintball, lanovú dráhu, lukostreľba, sreľba zo vzduchovky, 

športové hry, turistika a viazanie uzlov). 

 

 Beh Olympijského dňa Prešov  (22.6.2017) vybraný žiaci z I. a II. ročníka. 

 

Najúspešnejší žiaci v rámci školských súťaži a olympiád: 

 

1.miesto – Miloš Malenký V.EA. 

2.miesto – Matej Horáth  II.EA.  

3.miesto – Jakub Kolšovský V.EB. 

 

 

 

         Mgr. Slavomír Benč 

                                       vedúci PK TSV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolskysport.sk/osoba/243765/barancik-jakub/
http://www.skolskysport.sk/osoba/179859/bindas-patrik/
http://www.skolskysport.sk/osoba/195356/bruno-gonos/
http://www.skolskysport.sk/osoba/232306/horvath-matej/
http://www.skolskysport.sk/osoba/232306/horvath-matej/
http://www.skolskysport.sk/osoba/210521/milos-malenky/
http://www.skolskysport.sk/osoba/179850/petroc-martin/
http://www.skolskysport.sk/osoba/161628/sidor-martin/
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Výchovný poradca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

 

Správa o činnosti výchovného poradcu  
 

v školskom roku 2016/2017 
 

Začiatkom školského roka bol vypracovaný plán práce výchovného poradcu, ktorý sa riadi 

návrhmi Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2016/2017. Tento plán je 

súčasťou Plánu práce školy pre šk. rok 2016/2017. 

 

1) Pre výchovného poradcu boli vyčlenené konzultačné hodiny venované žiakom a ich 

rodičom. Hodiny boli zverejnené na nástenke, aby k nim mali prístup všetci žiaci. 

 

2) Prvé triednické hodiny a prvé stretnutie s rodičmi v jednotlivých triedach boli 

venované oboznámeniu žiakov a ich rodičov s funkciou a prácou výchovného 

poradcu. 

 

3) Počas celého školského roka bol na nástenke školy pravidelne zverejňovaný 

informačný materiál:  

 

 univerzity a vysoké školy na Slovensku a v zahraničí, študijné programy 

a podmienky štúdia, 

 stredné školy a možnosti  štúdia v zahraničí, 

 pozvánky na DOD na univerzitách a vysokých školách na Slovensku 

a v Českej republike, 

 jazykové pobyty počas prázdnin aj školského roka. 

 

Výchovný poradca a učitelia pomocou týchto informačných materiálov mohli u žiakov 

koordinovať výber profilujúcich a maturitných predmetov v budúcom školskom roku. 

 

4) V priebehu školského roka sa konali besedy pre žiakov všetkých ročníkov gymnázia 

so zástupcami vysokých škôl ako aj besedy zamerané na štúdium v zahraničí, čo 

žiakov motivovalo k ďalšiemu štúdiu. 

 

 Dňa 21. novembra 2016 boli žiaci štvrtého ročníka informovaní o možnostiach 

vysokoškolského štúdia v Dánsku, v Holandsku a vo Veľkej Británii. 

Prezentáciu si pripravila pani Daniela Balická z agentúry InterStudy. 

 

 Dňa 6. decembra 2016  sa žiaci 2. ročníka zúčastnili prednášky Štúdium na 

stredných školách a univerzitách v Európe. O možnostiach štúdia na 

zahraničných školách informovala Ing. Daniela Trnovcová z agentúry AISE. 

 

 20. decembra 2016 sa uskutočnila prezentácia Masarykovej univerzity v Brne. 

Na otázky žiakov 5. ročníka odpovedala študentka Lekárskej fakulty 

Masarykovej univerzity v Brne Jarmila Bánociová. 

 

5) V tomto školskom roku žiaci gymnázia neboli zapojení do cvičného testovania VŠP 

SCIO, kde by si mohli vyskúšať novú formu testovania. Táto aktivita bude opäť 

aktuálna v budúcom školskom roku pre 3. – 5. ročník. 
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6) Dňa 14. 11. 2016 sa žiaci III. EA a III. EB triedy zúčastnili testovania v oblasti 

profesijnej orientácie. Testovanie prebehlo pod vedením p. Bačovej z CPPPaP. Ústna 

časť (analýza testov) sa uskutočnila v dňoch 12. 12. 2016 a 13. 12. 2016. Konzultácie 

s p. Bačovou pomohli mnohým žiakom zorientovať sa pri výbere seminárov do 

štvrtého ročníka. 

 

7) Počas druhého polroka prebehlo u žiakov piateho ročníka, ktorí prejavili záujem 

pokračovať v štúdiu na univerzite alebo vysokej škole, overovanie prihlášok na 

štúdium na VŠ. Išlo o školy humanitného aj technického zamerania. Žiaci sa hlásili na 

lekárske, právnické, filozofické, ekonomické a technické fakulty. Aj v tomto školskom 

roku si študenti podávali prihlášky do Čiech a do Dánska. Presný zoznam žiakov 

prijatých na vysoké školy bude vypracovaný začiatkom septembra 2017, keďže mnohí 

z nich sa ešte len pripravujú na prijímací pohovor. 

 

Aj napriek podrobnému vysvetleniu, ako vyplniť prihlášku, objavovali sa problémy 

pri jej vyplnení.  

 

8) Žiaci 5. ročníka sa v rámci predmetu SEB zúčastnili DOD na Lekárskej fakulte UPJŠ 

v Košiciach a Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Návštevu vysokých škôl 

v rámci DOD si každý žiak riešil individuálne podľa svojho záujmu. 

 

9) Z ponukového katalógu preventívnych aktivít CPPPaP bolo na začiatku školského 

roka vybraných viacero aktivít: 

 

1. ročník 

 Interakčné vzťahy v školskej triede, moje miesto v skupine žiakov 

 Zvládanie konfliktných situácií 

 

2. ročník 

 Nelátkové závislosti 

 Šikanovanie, kyberšikanovanie 

 

3. ročník 

 Zhubné kulty a sekty 

 Testy profesijnej orientácie 

 

4. ročník 

 Prevencia obchodovania s ľuďmi – rizikové skupiny a riziká pri brigádach 

a prácach v zahraničí 

 Zásady efektívnej komunikácie 

 

5. ročník 

 Príprava na pracovný pohovor 

 

 

Dňa 31. 1. 2017 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili preventívnej aktivity Zásady efektívnej 

komunikácie pod vedením p. Štofaňákovej. 
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Dňa 21. 2. 2017 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili preventívnej aktivity Prevencia 

obchodovania s ľuďmi – rizikové skupiny a riziká pri brigádach v zahraničí pod 

vedením p. Štofaňákovej. 

 

Dňa 29. 3. 2017 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili preventívnej aktivity Zvládanie 

konfliktných situácií pod vedením p. Štofaňákovej. 

 

Dňa 29. 3. 2017 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili preventívnej aktivity Šikanovanie, 

kyberšikanovanie pod vedením p. Štofaňákovej. 

 

Dňa 25. 4. 2017 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili preventívnej aktivity Príprava na 

pracovný pohovor pod vedení p. Kuchtu. 

 

Dňa 3. 5. 2017 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili preventívnej aktivity Nelátkové závislosti 

pod vedení p. Štofaňákovej. 

 

Dňa 7. 6. 2017 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili preventívnej aktivity Zhubné kulty a sekty 

pod vedení p. Szirmaiovej. 

 

Aktivity, ktoré sa nepodarilo zrealizovať v tomto školskom roku z dôvodu časovej 

vyťaženosti pracovníkov CPPPaP, sa presúvajú do budúceho školského roka. 

 

10) Žiak III. EA triedy, Ronald Steiniger, patrí k žiakom, ktorému bolo vykonané 

špeciálno-pedagogické vyšetrenie. Záverom bolo konštatovanie dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie 1. stupňa. So správou z vyšetrenia boli oboznámení pedagogickí 

zamestnanci, ktorí v danej triede vyučujú.  

 

11) Na základnej škole bola vypracovaná databáza žiakov ôsmeho ročníka cez program 

Proforient, ktorá sa podľa potreby dopĺňala.  

 

12) Žiaci  ôsmeho a siedmeho ročníka ZŠ sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na našom 

gymnáziu. 

 

13) Počas školského roka prebiehala konzultácia so žiakmi ZŠ o prihláškach. Boli 

spracované a odoslané prihlášky žiakov na bilingválne gymnáziá. 

 

14) Po prijímacích pohovoroch boli spracované  zápisné lístky pre žiakov. 

 

15) Žiaci sa v novembri zúčastnili prednášky s pracovníčkou Policajného zboru na tému - 

Protidrogová a dopravná výchova. 

 

16) Žiaci sa zapojili do projektu občianskeho združenia „Podaj ďalej...“ a podporili 

darovanými potravinami a školskými pomôckami sociálne slabé rodiny a matky 

s deťmi. 

 

 

 

       Mgr. Slavka Pavlíková 

       výchovná poradkyňa 
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Žiackou radou 
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Správa o činnosti koordinátora Žiackej rady 

 

 za školský rok 2016/2017 
 

 

 

V školskom roku 2016/2017 Žiacka rada (ďalej ŽR) zasadla viackrát, a to podľa potrieb 

a aktuálnych problémov a plánovaných akcií. 

 

Koordinátorka ŽR: Mgr. Michaela Brehová 

 

 

Prvé oficiálne zasadnutie ŽR sa konalo začiatkom septembra, ktorého hlavnou témou 

bol vnútorný poriadok školy. Žiaci boli oboznámení s vnútorným poriadkom školy, mali 

možnosť vyjadriť svoje pripomienky prípadne návrhy na doplnenie resp. zmenu v niektorých 

jeho bodoch. V tom istom mesiaci sa konala aj zbierka kníh pre Calgary, do ktorej sa zapojili 

nielen žiaci gymnázia, ale aj základnej školy. Do zbierky kníh prispel aj samotný rektor 

Prešovskej univerzity Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.  

  

Mesiac október sa niesol v duchu imatrikulácie prvákov. Imatrikulácia sa konala 

v reštaurácii Šport dňa 26.10.2016. Tento mesiac sa niesol taktiež v téme Škola bez tabaku.  

  

V mesiaci november sa v hoteli Dukla konali stužkové slávnosti 5.EA a 5.EB triedy. 

Pozvanie žiackej rady prijal aj náš absolvent Jakub Vozárik žijúci v Sydney, ktorý si pre 

našich štvrtákov pripravil prezentáciu, odpovedal na ich otázky týkajúce sa života, práce 

a možností štúdia v Austrálii.  

  

Posledný mesiac roku 2016 sme začali Mikulášskou nádielkou (Mikuláš – Ivan Pouš 

5.EB). Zároveň prebiehala aj súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu tried, do ktorej boli 

zapojení žiaci gymnázia aj súkromnej základnej školy. Výhercovia získali žolíky a tortu.  

  

Január sa začal novoročným stretnutím zástupcov žiackej rady s vedením školy. Na 

tomto stretnutí sa riešili aktuálne problémy a žiaci diskutovali s vedením školy na rôzne témy. 

V druhej polovici mesiaca (26.1.2017) sa na škole konal Deň otvorených dverí.  

DOD SGPO sa konal dňa 26.1.2017. Návštevníci sa mohli zúčastniť workshopov, ktoré 

pripravili žiaci spolu so svojimi vyučujúcimi. Žiaci prezentovali jednotlivé predmety 

a odpovedali na otázky. Vyučujúci zároveň odpovedali na otázky záujemcov o štúdium na 

škole.   

 Mesiac február sa niesol v znamení lásky a zaľúbených. ŽR pre svojich spolužiakov 

pripravila anonymnú valentínsku poštu. Žiaci si mohli posielať rôzne odkazy a priania a písať 

ich priamo na stenu.  

  

Marec sa niesol v téme Marec, mesiac knihy a Prevencia kriminality. V priebehu tohto 

mesiaca si žiaci požičiavali knihy zo školskej knižnice častejšie ako počas iných mesiacov.  

  

V apríli sa naša škola zapojila do charitatívnej veľkonočnej zbierky Podaj ďalej. 

Prispieť do zbierky mohol každý – potraviny, oblečenie, veľkonočné dekoračné predmety 
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a pod. Takisto bola vyhlásená aj súťaž o najkrajšiu veľkonočnú výzdobu tried. Žiaci mohli 

súťažiť o krásne torty. Výhercami sa stali triedy 8.A za základnú školu a 4.EA za gymnázium.  

 V máji sa ŽR zapojila do Týždňa modrého gombíka 2017 (UNICEF). Výťažok zo 

zbierky bol venovaný deťom na Ukrajinu. Zbierka sa konala nielen v priestoroch školy, ale aj 

v uliciach mesta Prešov. Naši žiaci vyzbierali približne 140eur.   

  

Na mesiac jún bola naplánovaná  zahraničná exkurzia. Plánovaná exkurzia do 

Španielska sa nekonala z dôvodu nezáujmu zo strany žiakov. Príčinou boli vyššie ceny 

jednotlivých leteckých zájazdov (o autobusový zájazd nebol záujem). V spolupráci so 

španielskou jazykovou školou Elcano boli žiakom ponúknuté letné jazykové kurzy. Ide 

o týždňové individuálne alebo skupinové kurzy s možnosťou ubytovania v španielskych 

rodinách.    

 

 

*bližšie informácie a fotky z akcií sú zverejnené a dostupné na webovej stránke školy 

 

 

 

 

                                        Mgr. Michaela Brehová 

      koordinátorka Žiackej rady 
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Správa o činnosti   koordinátora prevencie drogových závislostí, 

HIV a AIDS   za   školský rok 2016/2017 

 

 

Prevencia drogových závislostí, HIV a AIDS bola zapracovaná do časovo - 

tematických plánov jednotlivých vyučovacích predmetov, plánov triednych učiteľov, 

plánov metodických orgánov.  

 Rodičia žiakov boli oboznámený s Vnútorným školským poriadkom a s opatreniami 

vymedzenými proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí.  

Počas školského roka bol formovaný pozitívny vzťah k záujmovým činnostiam 

a vytváraný priestor pre činnosť záujmových krúžkov a organizované spoločenské 

podujatia v čase mimo vyučovania ktoré predchádzali kriminalite a ponúkali tvorivé 

činnosti k zmysluplnému využitiu voľného času.  

Koordinátor zabezpečil besedy venované problematike závislostí, šikanovania, 

ľudským právam, nelátkovým závislostiam a  prevencii HIV a AIDS. Taktiež 

poskytol informácie o protidrogovej prevencii pre pedagogických pracovníkov na 

pedagogických poradách.                

V spolupráci s triednymi učiteľmi, výchovnou poradkyňou, žiackou radou a s 

koordinátorom  výchovy k ľudským právam sme pravidelne pripravovali podujatia  

a obohacovali činnosť novými aktivitami: 

 

11.11.2016 sa študenti gymnázia pod pedagogickým dozorom telocvikárov 

zúčastnili súťažno-zábavného podujatia NIE DROGÁM. 

14.11.2016 bola zorganizovaná beseda pre žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka SZŠ 

s príslušníčkou policajného zboru na tému – Práca polície a protidrogové tematika. 

7.12.2016 v spolupráci s organizáciou Slovensko bez drog sa študenti 1., 2., 3. 

ročníka gymnázia zúčastnili prednášky Pravda o drogách. 

20.4.2017 Doc. Monika Bosá viedla diskusiu so študentmi 1., 2., 3. ročníka 

gymnázia o problematike ľudských práv žien z historického vývoja. 

28.4.2017 sa žiaci SZŠ pod pedagogickým dozorom telocvikárov zúčastnili súťažno-

zábavného podujatia NIE DROGÁM 

3.5.2017 v spolupráci s výchovným poradcom bola zorganizovaná prednáška na 

tému Nelátkové závislosti, ktorej sa zúčastnili študenti 4. ročníka gymnázia. 

6.6.2017 pod dozorom Mgr. Lucie Szentesi, vyučujúcej seminár z občianskej náuky, 

študenti daného semináru navštívili Okresný sud v Prešove a zúčastnili sa súdneho 

pojednávania vo veci finančného podvodu. 

12.6.2017 pod vedením Mgr. Miroslavy Fornandľovej sa konal na SZŠ projekt Viem 

čo zjem, ktorého sa zúčastnili žiaci  5., 6., 7. a 8. Ročníka. 
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Počas školského roka boli usporiadané aktivity z príležitosti dní vyhlásených na 

podporu zdravia, prevenciu pred toxikomániou a posilňovať zdravý životný štýl 

žiakov a prevenciu pred chorobami HIV a AIDS. Výchovne to  využili aj učitelia na 

triednických hodinách.  

 

 

Na škole sme si pripomenuli významné svetové dni : 

 10.10 Svetový deň duševného zdravia – informácie podané na triednických hodinách 

 20.11 Medzinárodný deň bez fajčenia – prednáška Pravda o drogách 

 1.12. AIDS svetový deň prevencie – informácie podané na triednických hodinách 

 25.3. Deň zápasu za ľudské práva – prednáška Doc. Monika Bosá 

 7.4. Svetový deň zdravia – projekt Viem čo zjem  

 31.5. Svetový deň bez tabaku– diskusie na danú tému na hodinách chémie 

26.6. Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonného obchodovania – súdne 

pojednávanie 

 

V budúcom školskom roku plánujeme pokračovať už v zabehnutých aktivitách 

a samozrejme spestriť ponuku prednášok a diskusií. Plánujeme pozvať Mrg. Martinu 

Libovú z regionálneho úradu verejného zdravotníctva ku dnu Svetovému dňu zdravia, 

ktorá priblíži študentom tému Diabetes. V spolupráci s členskou organizáciu pre 

plánované rodičovstvo chceme pripraviť besedu ku dňu AIDS svetový deň prevencie.  

 

 

 

          

       RNDr. Šarjaková Lenka   

      koordinátorka prevencie drogových závislosti,  

HIV a AIDS 
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Správa o činnosti koordinátora environmentálnej výchovy  

za školský rok 2016/2017 
 

 Vypracovali sme plán koncepcie zdravotnej a environmentálnej výchovy a oboznámili 

ostatných pedagogických pracovníkov. 

 Zahrnuli sme do časovo-tematických plánov jednotlivých predmetov témy, týkajúce sa 

zdravotnej a environmentálnej výchovy. 

 Pripravili a aktualizovali sme nástenku venovanú zdravotnej a environmentálnej 

výchove. 

 Získali a spracovali sme informácie a propagačný materiál o zdraví, zdravom 

životnom štýle a životnom prostredí a tiež škodlivosti fajčenia a sprístupnili sme ich 

žiakom v rámci triednických hodín, telesnej a športovej výchovy. 

 Oboznámili sme učiteľov a žiakov so separovaním druhotného odpadu, PET fliaš a 

plastov a udržiavaním čistoty v areáli, ale aj mimo školy. 

Zber druhotných surovín: 

Baterky 

Tetrapakové obaly 

Vrchnáky z plastových fliaš 

Zber obnoseného šatstva 

 V rámci triednických hodín sme sa venovali tematike ochrany lesov: Apríl – mesiac 

lesov.   

 Pravidelne sme  kontrolovali plnenie cieľov a úloh, ktoré vyplývali z plánu zdravotnej 

environmentálnej výchovy. 

 

Akcie a súťaže na podporu ochrany zdravia a životného prostredia: 

 17.-21.10. – týždeň zdravej výživy 

 Projekt „Viem, čo zjem“ – projekt o zdravej výžive 4.-7.roč. ZŠ – prednášky a aktivity 

 2.11.- prednáška k zdravej výžive – pracovník z úradu verejného zdravotníctva 

 11.11. - Súťaž  „Nie drogám“  venovaná protidrogovej tematike – pre SŠ – 3.miesto 

 V rámci predmetu UKL - JUNK ART – vytváranie umeleckých diel z odpadového 

materiálu  

 zbierka pre rodiny v hmotnej núdzi „Podaj ďalej – dieťa dieťaťu“ – veľkonočný 

a vianočný balíček pre OZ  

 22.3. pri príležitosti „Medzinárodného dňa vody“  exkurzia do čistiarne odpadových 

vôd Sabinov-Orkucany (1-3.roč. Gym) a „Water classroom“ – kvízy, súťaže 

a prednáška venovaná vode (5.-8.roč. ZŠ) 

 Pri príležitosti ,,Medzinárodného dňa Zeme“ (22.4.)  sa 27.4. v škole konala akcia pod 

názvom ,,Earth Day“, žiaci poupratovali okolie školy.  

 Súťaž  „Nie drogám“  venovaná protidrogovej tematike – pre ZŠ – 4.miesto 
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 10.5. sa uskutočnila prednáška venovaná poskytovaniu prvej pomoci so zdravotníčkou 

p. Mgr. T. Husárovou (1.roč. Gym) 

 Literárno-výtvarná súťaž „Naj lesná pohľadnica“ v rámci kampane „Les ukrytý 

v knihe“ -2.st. ZŠ 

 14.6. exkurzia na transfúznu stanicu (3. a 4. roč. Gym) 

 27.6. Exkurzia – Zádielská dolina – biodiverzita prírodného prostredia (žiaci 8.roč.  ZŠ 

a SŠ) 

 

V závere konštatujeme, že plán a všetky ciele vyplývajúce z celoročného plánu pre 

zdravotnú  a environmentálnu výchovu boli splnené . 

 

 

 Mgr. Katarína Sabová 

                                                                                    koordinátor ENV  
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Správa o činnosti koordinátora výchovy k ľudským právam  

za školský rok 2016/17 

 

     Výchova k  ľudským právam bola v tomto  školskom roku  realizovaná v súlade 

s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2016/2017 a Plánom práce 

koordinátora výchovy k ĽP.  

 

Činnosť koordinátora pre ľudské práva bola zameraná na nasledovné oblasti: 

1. Zabezpečenie implementácie tematiky ľudských práv do obsahu vyučovania 

jednotlivých predmetov. 

2. Usmerňovanie výchovy k ĽP v triede a škole tak, aby sa stala integrálnou súčasťou 

celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu 

človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej 

spoločnosti. 

3. Osvojovanie si vedomostí a zručností, formovanie postojov, dôležitých pre 

posilňovanie ľudskej dôstojnosti, informovanej a nezávislej participácie na vývoji 

demokratickej spoločnosti v súlade s hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť, 

pluralita a spravodlivosť. 

 

     Výchova k ľudským právam bola priebežne realizovaná na  vyučovacích hodinách, 

 seminároch a na triednických hodinách.  

 

September 2016 

     Dňa 22.9.2017 sa študenti 1.-5. ročníka zúčastnili prednášky bývalého amerického 

skinheada o extrémizme s názvom Radikalizácia mládeže. Prednášku otvoril veľvyslanec 

USA Adam Sterling.   

 

November 2016 

     Dňa 22.11.2016   sa uskutočnila   exkurzia do koncentračného tábora Osvienčim-

Brezinka, ktorej sa zúčastnili študenti 1.-4. ročníka na základe   odporúčaní z Dodatku č. 1  

k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá. 
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December 2016 

     Dňa 6.12.2016 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorú zorganizovala 

Mgr. Lucia Szentesi. Víťazkou školského kola sa stala Michaela Hutňanová ( IV.EB). 

    Dňa 9.12.2016 mali  študenti  2. ročníka prednášku s pani Doc. Monikou Bosou, PhD. 

O rodových stereotypoch.   

Február 

     Dňa 8.2. 2017 sa študentka IV. EB triedy Michaela Hutňanová zúčastnila Krajského 

kola Olympiády ľudských práv, kde skončila na 13. mieste. 

  

Apríl 

    V rámci Týždňa boja za ľudské práva sa v škole začala realizovať súťaž Ľudské práva 

očami študentov. Táto súťaž v rámci predmetov OBN, ETV a UKL bola vyhlásená pre 

študentov 1.-3. ročníka. Študenti si mohli vybrať z troch kategórií – kresba, fotografia 

alebo video. 

 Dňa 20.4.2017  mali študenti 1.-3. ročníka prednášky s pani Doc. Monikou Bosou, PhD. 

s názvom Ľudské práva žien a v ten istý deň študenti 3. ročníka navštívili Krajské 

múzeum v Prešove, kde si vypočuli prednášku v rámci programu Škola v múzeu – 

Holokaust na Slovensku. 

 

Jún 

Dňa 6.6.2017 sa študenti 4. ročníka v rámci predmetu Seminár z občianskej náuky 

zúčastnili exkurzie na Okresný súd v Prešove.   

Začiatkom júna sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov súťaže Ľudské práva očami študentov 

– v kategórii kresba (Všetci sme si rovní)  získala prvé miesto Laura Fecková (1.A); 

kategóriu fotografia (Rovnosť) vyhral Ivo Dovičák (2.A) a Lucia Jurková (2.A) sa stala 

víťazkou kategórie video so svojím videom Právo na život. 

 

 

 Mgr. Lenka Krajňaková 

      koordinátorka VĽP 
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Správa o činnosti koordinátora krúžkovej činnosti 

 za školský rok 2016/17 

 
Záujmové krúžky majú na našej škole svoju tradíciu. Žiaci a študenti ich s obľubou 

navštevujú, čo prispieva k pozitívnemu využívaniu ich voľného času. Na jednotlivých 

krúžkoch obohacujú a dopĺňajú svoje vedomosti, rozvíjajú svoje pohybové aktivity a formujú 

svoje zručnosti.  

Cieľom krúžkovej činnosti na škole bol vždy prioritný záujem o žiaka a jeho voľný 

čas. Táto činnosť napomáha nielen zvyšovaniu ich vedomostnej úrovne, ale je aj akousi 

formou zábavy, pri ktorej sa žiaci učia. 

 

V šk. roku 2016/2017 pracovali na našej škole tieto krúžky: 

 

Súkromná základná škola:    Súkromné gymnázium: 
Bystrá hlavička     Florbal II.  

Z každého rožka troška    Lyžiarska náuka 

Tvorivé aktivity     Cvičenia z biológie 

Anglický jazyk hrou III.    Krúžok programovania 

Anglický jazyk hrou IV.     

Krúžok netradičných športov 

Futbal       

Florbal I.      

Mladý žurnalista      

 

Vo všetkých krúžkoch žiaci pracovali pod vedením skúsených pedagógov. Práca       

vo všetkých krúžkoch prebiehala podľa vopred vypracovaných plánov činnosti. Žiaci sa 

oboznámili s danou problematikou a nadobúdali nové bohaté skúsenosti. 

 

Bystrá hlavička 

 Krúžok Bystrá hlavička navštevovalo 14 žiakov 1. a 2. ročníka SZŠ. Krúžok bol 

zameraný na rozvoj kognitívnych schopností z oblastí: SJL, MAT a ANJ. Využívali sme 

didaktické hry, hrové aktivity a prácu s interaktívnou tabuľou (portál „Planéta vedomostí“, 

„Kozmix“). V rámci SJL sme sa zamerali na rozvoj sluchovej analýzy slov, čítanie a písanie 

slabík, slov, viet. Rozširovali sme anglickú slovnú zásobu prostredníctvom anglických piesní, 

hier a pracovných listov. 
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Z každého rožky troška  

  Tento krúžok navštevovalo 12 žiakov prvého ročníka SZŠ. U žiakov sme rozvíjali 

výtvarné zručností, slovnú zásobu z anglického jazyka, pracovali sme s interaktívnou tabuľou, 

kde sme rozvíjali úlohy na pamäť a postreh. 

 

Tvorivé aktivity 

 Krúžok Výtvarné všeličo navštevovalo 14 žiakov 1. a 2. ročníka SZŠ. Cieľom krúžku 

bolo rozvíjať tvorivosť a motoriku. Počas celého šk. roka sme pracovali s rôznymi materiálmi 

a osvojovali sme si rôzne techniky. Snažila som sa zlepšiť u žiakov zručnosť, rozvíjať 

výtvarné cítenie. 

 

Anglický jazyk hrou III. 

 Krúžok navštevovalo 15 žiakov 3. A triedy. Na tomto krúžku si žiaci rozvíjali slovnú 

zásobu hravou formou, pracovali s anglickým textom, precvičovali a upevňovali si gramatiku 

s využitím množstva pracovných listov. Cieľom bolo rozvíjať u mladších žiakov pozitívny 

vzťah k cudziemu jazyku. Žiaci sa naučili veľa anglických piesní, hier a prečítali si rôzne 

príbehy. Na konci roka sme sa sústredili aj na hláskovanie slov. 

 

 

Anglický jazyk  hrou IV. 

V krúžku Anglický jazyk hrou IV. bolo prihlásených 11 žiakov štvrtého ročníka. 

Hlavným cieľom tohto krúžku bolo rozvíjať komunikačné a prezentačné zručnosti 

v anglickom jazyku, a to v zložke čítanie, písanie, počúvanie a hlavné rozprávanie. Sústredili 

sme sa na prácu s textom, pracovné listy, dramatizáciu, riešenie gramatickým úloh. Navštívili 

sme knižnicu, pozerali sme DVD a počúvali sme CD. Pracovali sme s internetovým portálom 

www.planetavedomosti.sk. Žiaci si mali možnosť riešiť online úlohy. Využívali sme 

multimediálnu učebňu.  

 

Mladý žurnalista 

Tento krúžok vypĺňa žiakom voľný čas. Žiaci sa učia pracovať v kolektíve, učia sa 

princípu zdravej komunikácie. Vyhľadávajú informácie a učia sa ich spracovať. Získavajú 

všeobecný prehľad z rôznych oblastí života. Krúžok prispieva k rozvoju vyjadrovacích 

schopností a k zlepšenie pravopisnej stránky. Taktiež rozvíja kreativitu, samostatnosť, 

http://www.planetavedomosti.sk/
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asertívnu komunikáciu, organizačné schopnosti a slovnú zásobu. Žiaci sa tu učia vyjadriť 

vlastný názor na daný problém a tolerovať názory iných. 

 

Krúžok netradičných športov 

V krúžku Netradičné športy sme sa venovali nácviku a zdokonaľovaniu                      

sa v netradičných športoch a športových aktivitách ako sú: CrossFit, Tabata, Aerobik, Frisbe, 

Ringo, Ogo, Rope-skipping, Kuželky, Tenis, Stolný tenis, Skoky na trampolíne, Moderná 

gymnastika – obruč, švihadlo, Športová gymnastika – prostné, preskoky cez kozu 

a korčuľovanie na ľade.  Tento krúžok navštevovalo 13 žiakov I. a II. stupňa SZŠ, 1 krát 

týždenne. V závere konštatujeme, že krúžok splnil očakávané ciele a žiaci sa mali možnosť 

nie len oboznámiť, ale aj zdokonaliť v iných druhoch športov, než s akými sa stretávajú na 

hodinách športovej a telesnej výchovy. 

 

 

Futbal 

Krúžok navštevovalo 17 žiakov I. a II. stupňa SZŠ. Spolu bolo 30 stretnutí                

po 2 hodiny v pondelok od 14:00 – 15:30 hod. Na tomto krúžku sa žiaci oboznámili 

s pravidlami ffutbalu, zásadami fair play. Z praktických činností si osvojili základné herné 

činnosti jednotlivca, herné kombinácie, ale aj herné systémy. Na začiatku každého tréningu 

sme sa učili vykonávať správne herné činnosti jednotlivca, ktoré sme neskôr uplatňovali v hre 

a modelových situáciách. Žiaci mali pozitívne ohlasy na činnosť krúžku. 

 

Florbal I. 

Krúžok navštevovalo 28 žiakov II. stupňa SZŠ. Spolu bolo 30 stretnutí po 2 hodiny vo 

štvrtok od 14:30 – 16:00 hod. Na tomto krúžku sa žiaci oboznámili s pravidlami florbalu, 

zásadami fair play. Z praktických činností si osvojili základné herné činnosti jednotlivca, 

herné kombinácie, ale aj herné systémy. Na začiatku každého tréningu sme sa učili vykonávať 

správne herné činnosti jednotlivca, ktoré sme neskôr uplatňovali v hre a modelových 

situáciách. Žiaci mali pozitívne ohlasy na činnosť krúžku 

 

Florbal II. 

Krúžok navštevovali študenti gymnázia. Spolu bolo 21 stretnutí  po 2 hodiny a 6 

stretnutí po 3 hodiny v utorok od 14:30 – 16:00 hod.  Na tomto krúžku sa žiaci oboznámili 



 61 

s pravidlami florbalu, zásadami fair play. Z praktických činností si osvojili základné herné 

činnosti jednotlivca, herné kombinácie, ale aj herné systémy. Na začiatku každého tréningu 

sme sa učili vykonávať správne herné činnosti jednotlivca, ktoré sme neskôr uplatňovali v hre 

a modelových situáciách. Žiaci mali pozitívne ohlasy na činnosť krúžku. 

 

Lyžiarska náuka 

 Krúžok navštevovali študenti gymnázia. Na stretnutiach sme sa venovali hlavne teórií. 

Preberali základné zjazdové techniky, pravidlá, organizáciu, BIELY KÓDEX a pod. Po 

absolvovaní základných inštrukcií, pravidiel a zvládnutí teórie sme si všetko išli vyskúšať 

prakticky. Lyžiarsky výcvik sme absolvovali na Donovaloch v termíne 03. – 05. 02. 2017. 

Študenti si pochvaľovali krúžok ako aj výcvik a tešia sa na budúci rok. 

 

Cvičenia z biológie 

 Hlavným cieľom krúžku je príprava žiakov na maturitnú skúšku z biológie               

a na prijímacie skúšky na VŠ sa zameraním na medicínu u nás, ale aj v Českej republike. 

Krúžok bol určený pre študentov 4. a 5. ročníka gymnázia. Obsahom tohto krúžku                 

je stredoškolské učivo biológie formou testových úloh. 

 

Krúžok programovania 

 Hlavným cieľom krúžku programovania bolo zábavnou a pútavou formou naučiť 

žiakov programovať. Základom bolo riešenie problémov pomocou jednoduchých algoritmov                 

v programovacích prostrediach Imagine, Lazarus a Scratch. Programovacie jazyky boli 

vybrané tak, aby mohli žiaci pracovať aj doma, bez potreby nákupu licencií.  Žiaci získali 

základné zručnosti programovania. Študijné materiály, vrátane úloh a ich riešení sú dostupné 

online na školskom e-learningovom portáli moodle.  

 

Mgr. M. Hudáková 

     koordinátorka krúžkovej činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 


