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I.Základné identifikačné údaje o škole : 

 
1. Názov školy :  Gymnázium M.R.Štefánika 
 

2. Adresa školy : Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
 
3. Telefónne čísla :  032/7704712  032/7704710 
   032/7704711   032/7704714 
    
4. Internetová adresa školy : www.gymnm.sk 
 
    e-mailová adresa školy: ivana.matejovicova@gymnm.sk 
 
5. Zriaďovateľ :  Trenčiansky samosprávny kraj TSK 
   K dolnej stanici 7282/20A 
   911 01 Trenčín 

IČO : 36 126 624 
 

6. Mená vedúcich pracovníkov školy :  
 

Mgr. Mária Vitásková, riaditeľka školy 
RNDr. Zuzana Krajčovičová, zástupkyňa riaditeľky pre výchovno – vzdelávací proces 
Mgr. Hildegarda Madrová, zástupkyňa riaditeľky pre výchovno – vzdelávací proces 
 
 
7. Údaje  o rade školy : 
   
 Rada školy pri Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom 
 
 
predseda: JUDr.Zuzana Lofayová   zástupca rodičov GMRŠ 
   
členovia : Ing. Jozef Trstenský        delegát Trenčianskeho samosprávneho kraja                                 
  PhDr. Kvetoslava Hejbalová     delegát Trenčianskeho samosprávneho kraja 
  Mgr. Dušan Bublavý                 delegát Trenčianskeho samosprávneho kraja 
  Ing. Anna Halinárová   delegát Trenčianskeho samosprávneho kraja                   
  PaedDr. Daniel Bradáč     zástupca  pedagogických zamestnancov 

Mgr. Dana Uhríková     zástupca  pedagogických zamestnancov 
Mária Plašienková                  zástupkyňa nepedagogických zamestnancov 
Ing. Zuzana Hunčíková            zástupkyňa  rodičov 
Jaroslav Holota   zástupca rodičov 
Tomáš Pavlík    zástupca žiakov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gymnm.sk/
mailto:ivana.matejovicova@gymnm.sk
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           II. Údaje o počte žiakov 
Zmena stavu žiakov počas školského roka 2016/2017 

 

Dátum 
Počet žiakov 
osemročného 
gymnázia 

Počet žiakov 
štvorročného 
gymnázia 

Príčina 

spolu počet žiakov k danému termínu 
15.september 2016 123 219  
 342 
19.september 2016 123 221 Mašlonková pristúpila z Gymn. Vrbové do 1B 

Maxová pristúpila z Gymnázia Vrbové doIII.A  344 
25.október 2016 123 222 

Bábska pristúpila z Gymnázia Piešťany do II.B 
 345 
7.november 2016 123 221 Matejíková z I.A zanechala štúdium 

344 
23. november  2016 123 220 Ondrejková z I.A prestúpila do SOŠOaS NM 

343 

1.február 2017 
123 221 Hejbal pristúpil z hotel. akad. Piešťany do I.A 

344 

6. február 2017 
123 222  Orechovský pristúpil z Gymn. Bratislava do III.A 

345 

9.február 2017 
123 221 Evinicová z I.A sa presťahovala doVeľkej Británie 

344 

25. apríl 2017 
123 220 Peter Durdík zo IV.A zanechal štúdium 

343 
30. jún 2017 343  

 
Osemročné gymnázium – 6 tried  v každom ročníku po jednej triede okrem  
KVINTY a OKTÁVY:    spolu     123 žiakov z toho 64 dievčat a 59 chlapcov 
 
Štvorročné gymnázium – 8 tried : 1. ročník 2 triedy, 2. ročník 2 triedy,  
                                                                 3. ročník 2 triedy, 4. ročník 2 triedy. 
                         spolu         220  žiakov z toho 143 dievčat a 77 chlapcov 
Po zmenách stavu žiakov počas školského roka 2016/2017 k 30. júnu 2017  bol celkový 
počet žiakov 343       z toho  

- osemročné gymnázium:    123   žiakov    -  64 dievčat   a  59 chlapcov 
- štvorročné gymnázium:    220   žiakov    -  143 dievčat  a 77 chlapcov. 

 
Počet žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami :  
                                                                                        jeden žiak s dyslexiou a dysortografiou. 
Štyria žiaci mali na základe lekárskeho potvrdenia individuálny študijný plán. 
  

III. Údaje o počte žiakov zapísaných do 1. ročníka 
 

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka gymnázia pre školský rok 2017/2018  
štvorročné štúdium : 
7902 J gymnázium:                   29 žiakov 1 trieda 
Žiaci sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu 
osemročné štúdium :  
7902 J gymnázium        18 žiakov  1 trieda  
Zameranie len v rámci školského vzdelávacieho programu na cudzie jazyky           
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IV. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 
Prospech v 4-ročnom gymnáziu 

 
Na začiatku školského roka  2016/2017 bolo 219 žiakov /z toho  144 dievčat/ a na konci 
školského roka  bolo 220 žiakov /z toho  143 dievčat/ 
Študijné výsledky žiakov 4-ročného gymnázia sú výborné, najmä v druhom polroku. 
 V 1. polroku  neprospel 1 žiak, 45,0% bolo vyznamenaných. V druhom polroku sa počet 
vyznamenaných nezmenil, teda v druhom polroku bolo 44,8 % vyznamenaných žiakov. 
Dvaja žiaci mali individuálny učebný plán, ale do klasifikačnej konferenie mal jeden 
vykonané komisionálne skúšky a druhá ich vykonala s stanovenom termíne.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Priemer školy v štvorročnom štúdiu je na konci školského roka 1,52 . 

 
 

Počet vyznamenaných oproti prvému polroku sa nezmenil v jednotlivých ročníkoch,  
Príčinou neklasifikovania žiakov  je najčastejšie dlhodobá ospravedlnená absencia na 
vyučovaní zo zdravotných dôvodov. V 1. polroku boli neklasifikovaní 9 žiaci,  zo 
zdravotných  a iných dôvodov, ale pripravili sa dobre  na komisionálne skúšky a úspešne 
ich absolvovali,  1 žiak neprospel z jedného predmetu. Na konci školského roka nemala 
ukončenú klasifikáciu jedna žiačka, ktorá mala individuálny učebný plán a pre chorobu a 
následné vycestovanie neukončila klasifikáciu do klasifikačnej porady. Jeden žiak zo 4. 
ročníka po polroku zanechal  štúdium. 

 Sedem žiakov študovalo v zahraničí / Nemecko, Rakúsko, USA, Nový Zéland /z toho 
3 celý školský rok a zvyšní žiaci študovali v zahraničí len polovicu školského roka.  Žiaci pri 
štúdiu v zahraničí sa zdokonaľujú v cudzom jazyku v komunikácii, čo im veľmi pomôže pri 
maturite, prijímacích skúškach na vysokú školu i v zamestnaní. 

 počet  PV PVD P neprospel neklasi- štúdium 

 žiakov    z jed. predmet fikovaný v zahraničí 

     z viac   

I.polrok 220 99 75 32 1 0 9 4 

II.polrok 221 99 76 41 - - 1 4 
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Výchovné opatrenia 4 - ročné gymnázium 

 

 Pochvaly Pokarhania 
 RŠ TU iné RŠ TU 

Podmienečné vylúčenie 

 
Vylúčenie   zo štúdia iné 

I.  polrok 0 0 0 0 0 0 0 0 
II. polrok 62 0 0 0 0 0 0 0 

 
V polročnej klasifikácii neudelili triedni učitelia ani riaditeľka školy žiadne pochvaly.  
Na konci roka boli za reprezentáciu školy odmenení hlavne žiaci 4.ročníka a potom tí, ktorí 
sa umiestnili na popredných miestach v krajských a celoslovenských súťažiach, niektorí 
z nich boli ocenení aj Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Nové Mesto nad 
Váhom pri príležitosti Dňa mesta .  

 
Správanie 

znížené známky zo správania – 4-ročné štúdium 

 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň 

I.  polrok 0 0 0 

II. polrok 0 0 0 

 
Absencia v 4-ročnom gymnáziu 

 

 počet zameškaných z toho 
ospravedlnených 

na žiaka z toho 
neospravedlnených 

neospravedlnených 
na žiaka 

I.  polrok 13001 12996 59,07 5 0,02 
II. polrok 19278 19262 87,16 16 0,07 

 
Počet zameškaných hodín sa oproti 1. polroku zväčšil o 6277 hodín, čo bolo spôsobené 
dlhodobou absenciu – hospitalizáciou niektorých žiakov v nemocnici. 
 

Prospech osemročné gymnázium 

 
Na začiatku školského roka evidovala škola 123 žiakov, z toho 64 dievčat, 59 

chlapcov.  Na konci 2. polroka bolo stav nezmenený. 

 

Počet vyznamenaných žiakov bol v prvom i v druhom polroku 51,7 %, prospelo 
veľmi dobre v prvom polroku 23,57% a v druhom polroku 26,02%. Prospelo v 1. polroku 
8,13% žiakov a v 2. polroku 4,78 %.  
Priemer školy v osemročnom štúdiu na konci školského roka bol 1,33. 

 
Priemer školy spolu v osemročnom i štvorročnom štúdiu 

na konci školského roka bol 1,43 
 

 počet  PV PVD P Neprospel z 

 
Neklasifi 
kovaní 

Štúdium 
v zahraničí 

 žiakov    jedné
ho 

 viac  

      predmetov  

I.polrok 123 83 29 10 - - 1  

II.polrok 123 83 32 6 - - - 2 
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Dvaja žiaci absolvovali štúdium v zahraničí /USA/. Všetci žiaci prospeli. 

Najlepšie výsledky v osemročnom gymnáziu dosiahli žiaci PRÍMY, lebo na konci roka bolo 
75,75 % žiakov vyznamenaných. 

 

Výchovné opatrenia 8- ročné gymnázium 
 

 Pochvaly Pokarhania 

 RŠ TU iné RŠ TU podmienečné  vylúčenie vylúčenie     zo štúdia iné 

I.  polrok 0 0 0 0 0 0 0 0 
II. polrok 31 0 0 0 0 0 0 0 

Riaditeľské pochvaly dostali žiaci až na konci školského roka za úspešnú reprezentáciu 
školy v krajských a celoslovenských kolách rôznych súťaží. 

Správanie 
znížené známky zo správania – osemročné gymnázium 

 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň 

I.  polrok 0 0 0 
II. polrok 0 0 0 

Znížený stupeň zo správania nebol udelený žiadnemu žiakovi. 
 

Absencia v 8-ročnom gymnáziu 
 

 počet zameškaných z toho 
ospravedlnených 

na žiaka z toho 
neospravedlnených 

na žiaka 

I.  polrok 6562 6555 53,29 7 0,06 
II. polrok 8262 8259 67,15 3 0,02 
 

Počet zameškaných hodín sa oproti polroku zvýšil o 1700 hodín. Najviac sa v druhom 
polroku zvýšila absencia v KVARTE  / o 429 hodín/. 
Najväčšiu absenciu dosiahli v prvom polroku i v druhom polroku žiaci  SEXTY. 
 Dochádzka žiakov v osemročnom gymnáziu bola na konci 1. polroku podstatne 
lepšia ako v 2. polroku, čo spôsobila väčšia chorobnosť detí. Na konci 2. polroka sa počet 
vymeškaných hodín zvýšil o 9,86 hodín na žiaka. Neospravedlnené hodiny sa vyskytli za 
oneskorené príchody do školy. 
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Vyhodnotenie maturitných skúšok 
 

   
Na maturitu v septembri 2016 bolo prihlásených zo študijného odboru 7902 J 

gymnázium so všeobecným zameraním 48 žiakov IV. A a IV. B.  
Na dobrovoľný maturitný predmet sa prihlásilo 7 študentov, 2 z nich  ho úspešne 

absolvovalo z predmetov / GEG a  NEJ / a 16 žiakov odstúpilo od maturity z dobrovoľného 
maturitného predmetu /MAT, BIO, DEJ a NEJ/.  

Maturitnú skúšku úspešne zložilo 47 študentov. Jeden žiak od polroka prerušil 
štúdium, a preto sa maturít nezúčastnil.  
Žiaci sa prihlásili na  predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá:  
      1.    na slovenský jazyk a literatúru,  48 žiakov  

2. cudzí jazyk : anglický jazyk 40 žiakov , 8 žiaci  nemecký jazyk,    
3. voliteľný predmet ohraničený aspoň 6 hodinami počas štúdia a výber mohol byť len 

z prírodovedných a spoločenskovedných predmetov. 
4. Z voliteľných predmetov najväčší záujem prejavilo o občiansku náuku 23 žiakov 

a biológia 20. O nasledovné predmety mali žiaci pomerne rovnaký záujem -   
geografia /15/, chémia /6/. Najmenší počet maturujúcich bol v predmetoch 
španielsky jazyk /1/.   
 

 Počet prihlásených žiakov na maturitné skúšky  
podľa jednotlivých maturitných  predmetov a ich úrovní 

  
EČ       znamená        externá časť písomnej maturitnej skúšky,  
PFIČ znamená písomná forma internej časti maturitnej skúšky.                                                                                                     
Všetci žiaci povinne maturovali zo 4 predmetov. V našej škole sa maturovalo zo všetkých  
predmetov, ktoré sa žiaci učia okrem umenia a kultúry. Žiaci sa prihlásili aj na dobrovoľné 
predmety. Maturovali však len dvaja z nemeckého jazyka a z geografie, od ostatných 
zvolených dobrovoľných predmetov odstúpili.  / BIO, DEJ, NEJ, MAT/ 
 

Nasledujúca tabuľka vyjadruje počet prihlásených žiakov na jednotlivé premety. 
 

Predmet úroveň spolu Bez EČ alebo PFIČ S EČ aj PFIČ dobrovoľné 

slovenský jazyk a literatúra  48 0 48 0 

anglický jazyk 
B1 2 2 0 0 

B2 40 1 39 0 

nemecký jazyk 
B1 4 5 0 2 

B2 8 0 8 0 
španielsky jazyk B1 1 1 0 0 

dejepis  14 14 0 1 
občianska náuka  23 23 0 0 

matematika  10 0 10 2 
chémia  6 6 0 0 
biológia  20 20 0 1 

geografia  15 15 0 1 

informatika  4 4 0 0 

 
Písomné maturitné skúšky 

 Písomné maturitné skúšky písali všetci prihlásení žiaci, okrem jedného, ktorý od 
polroka prerušil štúdium. Dvaja žiaci odstúpili od písomnej i ústnej dobrovoľnej maturitnej 
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skúšky z matematiky. V  školskom roku 2016/2017  písali všetci prihlásení žiaci externú i 
internú písomnú maturitnú skúšku  v riadnom termíne / jeden žiak mal individuálny 
učebný plán, nevykonal na polroku komisionálne škúšky a následne zanechal 
štúdium./Durdík/ , preto bolo 47 maturantov. 
Dňa 14. marca 2017 boli písomné maturitné skúšky externá a interná časť zo slovenského 
jazyka a literatúry. 
Dňa 15. marca 2017 žiaci písali externú a internú časť z anglického, nemeckého jazyka.                                
Dňa 16. marca 2017 bola písomná maturitná skúška externej časti z matematiky.  
 

Žiaci sa dva týždne pred maturitou dozvedeli výsledky písomných maturitných skúšok.  
 

Počet žiakov, ktorí vykonali externú a internú písomnú maturitnú skúšku: 
             slovenský jazyk a literatúra  47,       anglický jazyk   39,           nemecký jazyk 8 
Počet žiakov, ktorí vykonali externú  písomnú maturitnú skúšku z matematiky:  8 
  

Vyhodnotenie písomných maturitných skúšok 
 
Všetci žiaci napísali písomné maturitné skúšky externú časť s väčším percentom ako 45 %.  
Písomnú formu internej  časti /PFIČ/  vyhodnotili vyučujúci našej školy a skontrolovali 
predsedovia predmetových maturitných komisií. Žiaci dosiahli výborné výsledky, ktoré sa 
pohybovali v rozmedzí od 45 %  až do 100% . 
Priemer zo slovenského jazyka a literatúry v PFIČ je 62,5 %. 
Priemer z anglického jazyka v PFIČ je  74,74 %. 
Priemer z nemeckého jazyka v PFIČ je 83,36 %. 
5 prác so 100% výsledkom v PFIČ mali žiaci len zo slovenského jazyka a literatúry. 
 

Výsledky externej časti sme dostali z ŠPÚ začiatkom mája 2017.  
Priemer školy je z externej časti zo slovenského jazyka a literatúry 67.3%, pričom národný 
priemer je 57,6. Úspešnosť sa pohybovala od 89,1%  s percentilom 98,6 po 42,2 %.  
Externú časť z anglického jazyka zvládli žiaci: 

-v úrovni B2 vyššej v rozmedzí od 94,2 % s percentilom 96,6 až po 38,3%, 
      s percentilom 4,4. Priemer školy je 70.9 pričom národný priemer je 68,4. 

Nemecký jazyk - externú časť maturitnej skúšky zvládli žiaci:  
          -v úrovni B2 písali 8 žiaci s úspešnosťou od 83,3 % a percentilom 83,1 až do 61,7 % 
s percentilom 51,9 a  priemer školy je 72,4 % , pričom národný priemer je 59,6. 
V matematike v EČ najhorší výsledok bol na 46,7%  s percentilom 50,2 a najlepší  
na 73,3% s percentilom 91,2. Priemer školy je 63,8 % , pričom národný priemer je 45,9. 
 

Ústne maturitné skúšky 
 

Ústna časť maturitnej skúšky prebiehala v dňoch od 22.mája do 24.mája 2017. 
Ústnej formy internej časti sa zúčastnilo   47 žiakov,   46 žiakov úspešne zmaturovalo a 
jedna žiačka nezmaturovala z jedného predmetu /INF/, školská maturitná komisia jej 
povolila opravný termín v septembri 2017. 
Výsledky ústnych maturitných skúšok ukázali dobrú prípravu a  záujem o štúdium 
jednotlivých predmetov. 
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Prehľad o klasifikácii ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 
 

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky 
 známka   

počet žiakov, ktorí dostali danú známku Spolu 
počet žiakov 

Priemer 
predmetu predmet 1 2 3 4 5 

geografia 1 0 0 0 0 1 1,00 

nemecký jazyk 1 0 0 0 0 1 1,00 

spolu 2 0 1 0 0 2 1,00 
 

 
Zo 7 žiakov prihlásených na dobrovoľnú maturitnú skúšku 2 žiaci zmaturovali.  
Výsledky ústnych maturitných skúšok ukázali veľmi dobrú prípravu a záujem žiakov  
o štúdium maturitných predmetov. 
 

Prehľad o klasifikácii ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 
v riadnom termíne 

 
 známka Spolu 

počet známok 
Priemer 

predmetu počet žiakov, ktorí dostali danú známku 

predmet 1 2 3 4 5 

anglický jazyk 27 9 2 4  42 1,60 

biológia 15 4    19 1,21 

dejepis 6 3 2 2  13 2,00 

geografia 11 2 1   14 1,29 

chémia  5 1    6 1,17 

informatika 2 1   1 4 2,25 
matematika 7 1    8 1,13 

občianska náuka 18 5    23 1,22 

nemecký jazyk 8 2 1   11 1,18 

slovenský jazyk a literatúra 27 18 2   47 1,47 

španielsky jazyk 1     1 1,00 

spolu 127 46 8 6 1 188 1,45 
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Celkové hodnotenie školy na ústnych maturitných skúškach 

 

známka  
Spolu 
počet 

známok 

Priemer 
maturitných 
predmetov 

školy 

počet žiakov, ktorí dostali danú známku 

1 2 3 4 5 
127 46 8 6 1 188 1,45 

 
Výsledky ústnych maturitných skúšok ukázali veľmi dobrú prípravu a záujem žiakov  
o štúdium maturitných predmetov. 

Celkový dosiahnutý priemer zo všetkých maturitných predmetov za školu je 1,45, čo 
je v porovnaní s minulým školským rokom horší o 0.21 stotín. Spolu bolo z povinných 
predmetov 127 známok výborných, 46 chválitebných, 8 dobrých, 6 dostatočné  a 1 
nedostatočná.  

 

 
 
V. Zoznam študijných odborov a ich zameranie   
 

 štvorročné štúdium : 
7902 J gymnázium   1. ročník 2 triedy /I. A, I. B/,          2.ročník 2 triedy /II. A, II. B/, 
                                      3. ročník 2 triedy /III. A, III. B/,     4.ročník 2 triedy /IV. A, IV. B/.    
Podľa školského vzdelávacieho programu / Bez zamerania /   sa vzdelávali žiaci 1., 2. , 3. a 
4.ročníka 
 

osemročné štúdium :  
7902 J gymnázium                       PRÍMA , SEKUNDA, TERCIA a KVARTA, 
7902 5 gymnázium         SEXTA, SEPTIMA. 
Triedy v nižších ročníkoch PRÍMA až KVARTA sa vzdelávali podľa školského vzdelávacieho 
programu  /Cudzie jazyky /, SEXTA  a SEPTIMA sa vzdelávala podľa školského 
vzdelávacieho programu / Bez zamerania /. KVINTU a OKTÁVU  sme v tomto školskom roku 
v osemročnom gymnáziu nemali.  
 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov : 
Výchova a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa uskutočňuje podľa  
výchovno-vzdelávacích programov s účinnosťou od 1. septembra 2008  v 1., 2., 3. a v 4. 
ročníku stredných škôl  a v 1., 2.,3. a 6. ročníku osemročného gymnázia nasledovne: 
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a) štátny vzdelávací program, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v 
školách, 
b) školský vzdelávací program, ktorý je základným dokumentom školy a podľa ktorého sa 
uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách. 
 
Učebné plány pre 1. ročník, pre 2. ročník, pre 3. ročník a pre 4. ročník  štvorročného 
gymnázia a  5. ročník osemročného gymnázia boli vytvorené podľa Štátneho vzdelávacieho 
programu pre gymnáziá v SR a prílohy k štátnemu vzdelávaciemu programu pre gymnáziá 
- UČEBNÉ OSNOVY vydaných 19. 6. 2008 Štátnym pedagogickým ústavom. 
ISCED 3A – Vyššie sekundárne vzdelávanie pre 1. ročník, , 2. ročník a SEXTA , 3. ročník a 
SEPTIMA ,  4. ročník gymnázia. 
Učebné plány pre 1. až  4. ročník osemročného štúdia boli vytvorené podľa Štátneho 
vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy v SR a prílohy k štátnemu 
vzdelávaciemu programu pre 2. stupeň základnej školy - UČEBNÉ OSNOVY vydaných 19. 6. 
2008 Štátnym pedagogickým ústavom. 
Učebné plány pre PRÍMU , KVINTU a 1. ročník boli prepracované na základe inovovaného 
štátneho vzdelávacieho programu pred začiatkom školského roka 2016/2017. 
ISCED 2 – Nižšie sekundárne vzdelávanie  pre PRÍMU až  KVARTU osemročného štúdia 

 
 

VI.Údaje o počtoch zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy 

 
 

Zoznam pedagogických zamestnancov školy : 
Barančinová, Blažena, Mgr., biológia–chémia, vedúca metodickej skupiny CHE, triedna 
PRÍMY 
Beňačka, Marion, Mgr., telesná výchova  –  zemepis – nemecký jazyk, vedúca metodickej 
skupiny NEJ 
Bradáč, Daniel, PaedDr., dejepis – geografia, vedúci metodickej skupiny GEG,DEJ, triedny 
IV. B triedy 
Dolinská, Andrea, PaedDr., biológia- nemecký jazyk, nastúpila 1.9.2016, ukončila pracovný 
pomer k 31.8.2017. 
Ďuračka, Ľubomír, Mgr., náboženská výchova – evanjelická  augsburského vyznania.  
Gregušová, Eva, RNDr., fyzika – chémia, vedúca metodickej skupiny FYZ 
Guzmická, Marianna, Mgr., biológia – chémia, vedúca metodickej skupiny BIO, triedna I.B  
Hradilek, Radoslav, Mgr., sociálna práca , informatika, triedny SEXTY 
Honaizerová, Katarína, Mgr., estetická výchova  - slovenský jazyk a literatúra – etická 
výchova              
Chorvátová, Jana, Mgr., anglický jazyk -  slovenský jazyk a literatúra 
Iliev, Roberto, Mgr., telesná výchova, triedny I.A 
José, António, CASES, Ares Mgr., španielsky jazyk  
Lalík, Richard, Mgr., filozofia ,vedúci metodickej skupiny občianskej náuky                            
Krajčovičová, Zuzana, RNDr., matematika –fyzika, zástupkyňa riaditeľky školy 
Kozicová, Barbora, Mgr., matematika – biológia,výchovná poradkyňa, materská dovolenka   
Kucek, Vladimír, Mgr., anglický jazyk – nemecký jazyk, triedny III. A triedy 
Kurišová, Kobidová Michaela, Mgr., slovenský jazyk a literatúra – dejepis, od 1. októbra 
2013 na materskej dovolenke  
Madrová, Hildegarda, Mgr., dejepis -  náuka o spoločnosti, zástupkyňa riaditeľky školy 
Malovcová, Alexandra, Mgr., nemecký jazyk – dejepis, triedna KVARTY  
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Mišurová, Daniela, PhDr., anglický jazyk -  ruský jazyk, vedúca metodickej skupiny ruského 
jazyka  
Nemčeková,Radoslava,Mgr.,matematika - slovenský jazyk a literatúra, triedna II. A triedy 

Ochodnická, Radmila, Mgr., anglický jazyk – český jazyk, vedúca metodickej skupiny 
anglického jazyka,  triedna III. B triedy 
Ošťádalová, Dagmar, Mgr., anglický jazyk,  
Pavlíček, Ján, Mgr., geografia – telesná výchova, triedny II. B 
Polláková, Zuzana, PaedDr. , anglický jazyk – španielsky jazyk,  
Solovicová, Zuzana, Mgr., anglický jazyk – psychológia,  triedna SEKUNDY 
Šagát, Ivan, RNDr., informatika, matematika, vedúci metodickej skupiny INF 
Štekláč, Ľubomír, Mgr. , slovenský jazyk a literatúra, dejepis,   triedny TERCIE 
Uhríková, Dana, Mgr., ruský jazyk - slovenský jazyk a literatura, vedúca metodickej 
skupiny SJL, triedna IV. A triedy 
Vitásková, Mária, Mgr., slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk, riaditeľka školy 
Zenková, Michaela, PaedDr., matematika – chémia, vedúca metodickej skupiny MAT, 
triedna SEPTIMY 
Matlová, Eva, Mgr.,náboženská výchova – katolícke náboženstvo, ukončila pracovný pomer 
k 31.8.2017 
 

Zoznam nepedagogických zamestnancov : 
Ivana Matejovičová, Ing. účtovníčka, sekretárka, vedúca TEČ  
Gabriela Adamovicová, archivárka, pokladníčka 
Soňa Naďová, personalistka  
Miroslav Kurnický, školník, kurič 
Jaroslava Rumíšková, informátor, skladníčka 
Danka Matyášová, upratovačka 
Mária Plašienková, upratovačka 
Anna Zelinková, upratovačka 
Dagmar Helíková, upratovačka  
Edita Filipová , Ing. bezpečnostný technik 

Celkový počet aktívnych zamestnancov :     30 + 10  =  42  
 
Plnenie kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov : 

 4 pedagogickí  zamestnanci sú zaradení v 10. platovej triede,  
 24 pedagogických zamestnancov po vykonaní 1. kvalifikačnej skúšky, doplnkového 

štúdia, absolvovaní rozširujúceho štúdia prípadne postgraduálneho štúdia alebo 
rigorózneho štúdia je zaradených v 11. platovej triede 

 4 zamestnanci majú II. kvalifikačnú skúšku, sú zaradení v 12. platovej triede                    
Všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní na vyučovanie na strednej škole. 

 
VII. Údaje o vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy: 

 

V školskom roku 2016/2017 vyučujúci neabsolvovali žiadne kreditové vzdelávanie.  
 
Vzdelávania organizované MPC Trenčín: 

 Miniseminár :  Inštruktáž k ich organizovaniu olympiád 
Mgr. Radmila  Ochodnická          Termín:  16.12.2016 
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Miesto:  Trenčín,  Krajské centrum voľného času,  Pod Sokolicami 14 
Dňa  16.12.2016 sa Mgr. Radmila Ochodnická zúčastnila školenia pre organizátorov 
okresných kôl olympiády v anglickom jazyku. Bola prezentovaná inštruktáž k ich 
organizovaniu, dané termíny, kategórie, požiadavky. Dostali sme materiály k príprave 
práce, diplomy. Školenie viedla PaedDr. Renáta Bieliková.  Zadanie úloh bolo doručené 
elektronicky na emailovú adresu školy. 
Prínos: Dostali sme organizačné pokyny a materiály, potrebné pre zabezpečenie okresného 
kola, ktoré prebiehalo v Gymnáziu M.R .Štefánika. 
 
 Miniseminár:  Read Your Way to Better English  (Zdokonalenie angličtiny čítaním 

textov)                PhDr. Daniela Mišurová                               Termín:  25. 11. .2016                                                                           

Miesto: Trenčín, Gymnázium Ľ.Štúra 

Dňa 25.11.2016 sa Daniela Mišurová zúčastnila seminára pre vyučujúcich anglického 
jazyka, ktorý mal nasledujúci program. 

 Čítanie v triede a doma 

 Ako zvládnuť testovacie úlohy na čítanie 

 Učíme sa angličtinu v kontexte                                                                                                                     

Prínos: Prednášajúci prezentoval inovačné metodické postupy, ako pracovať s textom 

na hodinách anglického jazyka, účastníci seminára dostali vzorový materiál. 

 

 Seminár pre učiteľov anglického jazyka (Engage Your Maturita Students)                                 

Mgr.Radmila Ochodnická        Termín:  20.4.2017                                      

Miesto: SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín Lektor: PaedDr. Danica Gondová, PhD. 

Dňa 20.4.2017  sa Radmila Ochodnická zúčastnila seminára pre vyučujúcich anglického 
jazyka, ktorý mal nasledujúci program:   

 PaedDr. Danica Gondová viedla otvorenú hodinu z učebnice Solutions, téma bola, 

ako učiť slovnú zásobu v kontexte, ako pripraviť študentov na maturitnú skúšku. 

 Peter Huček viedol diskusiu k otvorenej hodine, preberali sa metodické postupy, 

formy práce. 

 Boli prezentované publikácie Oxford University Press, spoločnosť Školní zájezdy 

prezentovala možnosti pobytov v zahraničí.                                                                                                                         

Prínos: Seminár priniesol podnety, ako pracovať so študentmi , aké metodologické postupy 

používať.  

 Seminár pre koordinátorov maturít  
RNDr.Zuzana Krajčovičová     Termín 9.9.2016,  7.12.2016 
Miesto: Okresný úrad Trenčín       Seminár viedla: Ing.Gabriela Hrušovská 

Prínos: Koordinátori maturít boli oboznámení s organizáciu maturitných skúšok a zároveň 
sa dohodli na presunoch vyučujúcich a žiakov. 
 

 Odborný seminár k využívaniu internetových schránok                                                        
RNDr.Zuzana Krajčovičová, RNDr.Ivan Šagát  Termín: 28.3.2017                                  
Miesto:Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín                                                                                
Prínos: Oboznámenie sa so založením a používaním internetovej schránky. 
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Vzdelávanie nepedagogických zamestnancov školy: 

 
Vzdelávanie na Trenčianskom  samosprávnom kraji absolvovali : 
 
Gabriela Adamovicová  

 Správa registratúry     Termín:   3.2.2016 
 Účtovná uzávierka     Termín:   2.2.2016 
 Rozpočet 2018 – 2020    Termín: 27.6.2017 

 
Ing. Ivana Matejovičová 

  Účtovná uzávierka     Termín:   2.2.2016 
 Rozpočet 2018 – 2020    Termín: 27.6.2017 

 
Soňa Naďová 

 Mzdový seminár     Termín:  6.2.2017 
     
 

VIII. Údaje o aktivitách a prezentácii školy 
na verejnosti 

 

Propagácia školy na verejnosti  
Naša škola poskytuje rodičom, učiteľom základných škôl a verejnosti dôležité 

informácie o škole.  
 Veľmi dôležitou súčasťou stratégie práce je propagácia školy v meste, 

zviditeľňovanie sa v rámci regiónu, Slovenska a na medzinárodnej úrovni. Vytváranie 
dobrého mena školy, imidžu školy je dlhodobý proces. 

Prezentujeme sa v regionálnej televízii Pohoda. Reportáže sú vždy orientované k 
príslušným akciám, napríklad Deň otvorených dverí, tradičný beh na Bradlo, projekty, 
súťaže a ďalšie aktivity školy.  
        Škola propaguje svoju prácu a informuje verejnosť na webovej stránke školy 
www.gymnm.sk, kde sa nachádzajú  okrem iného informácie ohľadom histórie školy, 
vybavenia, študijné plány, projekty, podmienky na prijatie na štúdium, vyhodnotenie 
prijímacieho konania a všetky aktuálne oznamy. Informácie na tejto stránke bývajú 
pravidelne aktualizované a inovované. 
      Každoročne uskutočňujeme pre rodičov, žiakov a priateľov našej školy Deň 
otvorených dverí, počas ktorého sú dvere v našej škole naozaj otvorené. Navštevujú nás 
rodičia so svojimi deťmi, výchovní poradcovia so žiakmi, ale i samotní žiaci, ktorí majú 
záujem študovať v našej škole. Prevedieme ich školou, triedami, odbornými učebňami, kde 
môžu vidieť ukážky prác v laboratóriu a pokusy z niektorých predmetov, dozvedia sa 
kritériá prijatia na gymnázium a možnosti svojho uplatnenia po skončení štúdia. 

Pravidelne sa zapájame do Týždňa boja proti rakovine, v rámci ktorého sa 
venujeme téme vyhlásenej Ligou proti rakovine SR  a pripomíname si Deň jablka. V rámci 
onkologickej výchovy sa zapojili naši študenti a pedagógovia do výzvy Ligy proti rakovine 
a Mateja Tótha „Spravme spolu 10 000 000 krokov ku zdraviu“.  Dňa 7. apríla 2017 žiaci 
pod jej vedením  Mgr. Blaženy Barančinovej zrealizovali zbierku na liečbu onkologických 
ochorení Deň narcisov, čím sa naša škola pozitívne prezentovala aj v takejto oblasti.  
      Tradíciou v našej škole sa stala Študentská i Valentínska kvapka krvi pod 
vedením Mgr. Jána Pavlíčka, kedy môžu študenti, učitelia i široká verejnosť dobrovoľne 
darovať krv, a tým pomôcť Slovenskému červenému krížu. 
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      Žiacka školská rada GMRŠ prostredníctvom médií  šírila dobré meno školy 
a pôsobila motivačne v rámci školských a mimoškolských aktivít. O ich aktivitách  boli  
odvysielané reportáže v rámci TV Pohoda a periodikách. 

V rámci medzinárodného programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 
nás naši študenti pod vedením Mgr. Alexandry Malovcovej a Mgr. Vladimíra Kuceka 
v oblasti dobrovoľníctva sa reprezentovali svojou prácou svojimi aktivitami s klientmi 
Domova sociálnych služieb v NMnV i prácou v Útulku Nádej. 
      Dobré meno školy šíria študenti zapojení do projektu Mladí reportéri pre životné 
prostredie pod vedením PaedDr. Michaely Zenkovej. V súťažnej kategórii fotka a článok sa 
umiestnili v medzinárodných súťažiach na popredných miestach. Prezentujú sa aj 
prostredníctvom článkov uverejnených v tlači, v médiách a na sociálnych sieťach. 

V rámci projektu Euroscola sa žiaci zúčastnili pracovného dňa v Európskom 
parlamente v Strassburgu. Prezentovali Slovensko, náš región i školu pred zástupcami 
študentov 25 krajín Európy. Navštívili i významné mestá Unesco a Európsku národnú 
banku vo Frankfurte nad Mohanom. 

Významným dňom našej školy bola návšteva prezidenta SR Andrea Kisku, ktorý 
diskutoval s vedením školy a zástupcami pedagógov  o problémoch školy a zaujímal sa 
o profesijné zameranie študentov, s ktorými takisto besedoval. 

Študenti a zamestnanci školy sa zapájajú do charitatívnych akcií a zbierok. 
      Výchovný poradca Mgr. Marianna Guzmická a zástupca školy Mgr. Hildegarda 
Madrová prezentovali našu školu v rámci prezentácie stredných škôl v CPPPaP v Novom 
Meste nad Váhom pre všetkých výchovných poradcov základných škôl v novomestskom 
okrese. Oboznamovali ich o možnosti štúdia na našom gymnáziu. 
 

 

 

IX.Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

 
1. Program Mladí reportéri pre životné prostredie  
 
Mladí reportéri pre životné prostredie (YRE) 
V tomto šk. roku sa naša škola už piaty rok zapojila do programu Mladí reportéri pre 
životné prostredie. Žiaci mali možnosť počas celého roka monitorovať a sledovať svoje 
okolie, správanie ľudí v ňom. Ich prácou bolo upovedomovať okolie o environmentánej 
problematike regiónu i sveta. V máji sa konal i komunitný akčný deň, kedy sme vytvorili 
v škole tzv. Voľnú knižnicu. 
Najintenzívnejšie sa zapojili žiaci Septimy – Zmatková, Bušová, Haluzová, Hasidlová. Do 
súťaže YRE sa zapojili i žiaci iných tried: Šípková (PRI), Zenka (SEK), Potočková, Pavlík 
(4.B). 
Spolupracujeme na programe s Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína. Zúčastnili 
sme sa troch reportérskych seminárov (Trenčín, Bratislava, Nové Mesto nad Váhom). 
Okrem toho sa víťazi národného kola v jednotlivých kategóriách zúčastnili trojdňového 
workshopu v Bojniciach.  
 
Výsledky súťaže YRE 
Kategória 11-14 rokov – fotografia: 
 Nina Šípková (Príma) – 3. miesto v celoslovenskom kole – kategória ENVIRO 

 Tomáš Zenka (Sekunda) – 3. miesto v celoslovenskom kole – kategória LITTER LESS 
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Kategória 15-18 rokov – článok: 

Daniela Bušová (Septima) – 1. miesto v celoslovenskom a 2. miesto 

v medzinárodnom kole – kategória LITTER LESS 

Kategória 19-21 rokov – článok: 

Nikoleta Potočková (4.B) – 2. miesto v celoslovenskom kole – kategória LITTER 

LESS 

Kategória 19-21 rokov – fotografia: 

Tomáš Pavlík (4.B) – 1. miesto v celoslovenskom kole a postup do medzinárodného 

kola – kategória LITTER LESS 

Nikoleta Potočková (4.B) – 2. miesto v celoslovenskom kole – kategória LITTER 

LESS 

Nikoleta Potočková (4.B) – 2. miesto v celoslovenskom kole – kategória ENVIRO 
 

 
 
    Koordinátor: PaedDr. Michaela Zenková 
 
 
 
2.Program   Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 
 

Zlepšiť a zvýšiť kvalitu vzdelávania sa snažíme i prostredníctvom medzinárodných 
programov a projektov. Z toho dôvodu sa naša škola ako jedna z prvých na Slovensku 
zapojila do medzinárodného programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. 
Ide o celosvetovo rozšírený vzdelávací program pre mladých ľudí vo veku od 14 do 24 
rokov. Jeho cieľom je nájsť vyváženosť medzi vzdelávaním a zmysluplnými voľno-
časovými aktivitami či dobrovoľníctvom.  Prostredníctvom tohto programu sa snažíme 
podporovať a rozvíjať talent u žiakov, viesť ich k športu a k dobrovoľníctvu, viesť ich 
k samostatnosti a zodpovednosti, ale predovšetkým pripraviť  ich prostredníctvom 
komplexného vzdelávania do budúcnosti . 
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Vďaka tomuto programu pomáhame našim študentom napĺňať ich osobný potenciál, 
venujeme sa ich voľno-časovému vzdelávaniu, vytvárame si so žiakmi vzťah, ktorý je 
postavený viac na dôvere a rešpekte ako na autorite. Rozvíjame u našich študentov nielen 
ich schopnosti, ale i charakter. 
Pre program je dôležitá i spolupráca s rodičmi, podpora z ich strany, čo pozitívne vplýva na 
prepojenie školy a rodiny. 
Program má 4 oblasti: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. 
Študenti si v každej z týchto 4 oblastí volia konkrétnu aktivitu a určujú ciele, ktoré by chceli 
v danej oblasti a aktivite dosiahnuť. 
V tomto školskom roku sa do projektu zapojilo 15 študentov tried Sexta, Septima, 2.A, 3.A 
a 3.B. Venujú sa rôznym aktivitám ako napr. venčenie psov v útulku, práca pre Domov 
sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, práca so staršími ľuďmi, výroba šperkov, 
maľovanie obrazov, hra na hudobný nástroj, cudzie jazyky, športové aktivity pre deti,.... . 
V mesiaci jún absolvovali angažovaní študenti i dobrodružnú expedíciu, ktorá je jednou 
z podmienok absolvovania DOFE a prví naši študenti, ktorí v jednotlivých oblastiach 
naplnili svoje ciele, by mali byť v mesiaci september ocenení touto medzinárodnou cenou 
a a mali by získať bronzovú medailu. 
 

 
 

 

 3. Projekt  “Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“ 
 

Škola sa zapojila od februára 2014 do projektu pod názvom „Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ v 
spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania /NÚCEM/ a 
pokračovala v ňom aj v školskom roku 2016/2017. Testovanie zo slovenského jazyka 
a literatúry  Čitateľská gramotnosť sa uskutočnilo v októbri 2016 s triedami IV.A, IV.B a 
Matematická gramotnosť s triedami IV.A, IV.B , v októbri 2016  a tiež v októbri 2016 
uskutočnili vstupné testy pomocou počítačov z anglického jazyka- čítanie s porozumením 
v triedach I.A  i  I.B. 
Vo februári 2017 prebehla generálna skúška -  zo slovenského jazyka a literatúry písalo 40 
žiakov a z matematiky písalo 10 žiakov. 
 V máji si svoje vedomosti z anglického jazyka úroveň B1 mohli testovo overiť žiaci II.A, 
II.B, III.A, III.B a SEXTY 
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4. Projekty Masterclasses 2017 a Cascade projekty 

Projekt Masterclasses 2017 

V rámci projektu Masterclasses 2017, ktorý sa uskutočnil 10. marca 2017 na Trenčianskej 

univerzite A. Dubčeka v Trenčíne,  si žiaci  3.B, 3.A,  2. A triedy a žiaci Septimy vyskúšali 

prácu časticového fyzika, poodhalili objavovanie a skúmanie  elementárnych častíc  za pomoci 

Veľkého Hadrónového Urýchľovača v Cerne. Projekt  sa konal pod záštitou IPPOG – 

Medzinárodnej organizácie pre fyziku elementárnych častíc, Technickej univerzity 

v Drážďanoch a CERNu. Na tomto podujatí  žiaci aktívne vystúpili na videokonferencii, na 

ktorej sa prezentovali výsledky skúmania jednej zo štyroch základných síl nášho vesmíru – 

Slabej interakcie, Slabej interakcie a jej nosičov – tzv. W  bozónov spolu s rovesníkmi 

v CERNe, na Roma Tre Univerzite v Ríme, technickej univerzite v Drážďanoch a Minho 

univerzite Braga v Portugalsku. 

 
 

 

 

5. Program cezhraničnej spolupráce 

                      Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 
 

 Naša škola nadväzujúc na dlhoročnú spoluprácu s Gymnáziom  v Uherskom Hradišti sa 
rozhodla vstúpiť do spoločného projektu cezhraničnej spolupráce . 
Projekt bol schválený na obdobie  troch rokov a ukončil sa v školskom roku 2012/13. 
    Hlavným cieľom projektu ako vyplýva z názvu: „ Vzdelávaním a spoluprácou za socio- 
kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií “ bol vznik nových aktivít k zachovaniu kultúrneho 
dedičstva oboch národov, prehlbovanie znalosti z histórie, jazykov a kultúry oboch 
národov prostredníctvom vzájomných stretnutí učiteľov a žiakov škôl. 
      V súčasnosti škola pokračuje v spolupráci na základe 5 - ročnej udržiavacej doby 
projekty.  
Pokračujeme prednáškami pedagógov z partnerského gymnázia u nás a našich pedagógov 
v GUH.  
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X. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej        
 Štátnou školskou inšpekciou 
 

1. a/V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnili 2 kontroly  pedagogického procesu zo 
Školského inšpekčného centra v Trenčíne. 

 
       Správa o výsledkoch školskej inšpekcie vykonanej v dňoch 05.04.2017 – 06.04.2017.                             

   / Následná školská inšpekcia/                                                                   
        Predmet školskej inšpekcie : Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách 

v strednej škole. 
 

Následná inšpekcia sa vzťahovala na komplexnú inšpekciu s číslom poverenia 3177/2015-
2016, vykonanú v dňoch 31.3.2016 do 6.4.2016, ktorej predmetom bola kontrola stavu 
úrovne pedagogického riadenia, procesu  a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej 
škole. 
Záver: Z výsledku kontroly vyplýva , že všetky prijaté opatrenia riaditeľkou školy boli 
splnené čo prispelo k lepšej kvalite a objektívnosti a objektívnosti hodnotenia a 
klasifikácie jednotlivých predmetov a celkovo ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho 
procesu 

 
              b/V dňoch 05.04.2017 – 06.04.2017 sa uskutočnila kontrola  odpoveďových hárkov 
z externej časti maturitnej skúšky na gymnáziu 
 

2. Na základe poverenia hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraj bola 
vykonaná na  ekonomickom úseku  v dňoch 4.10.2016 – 27.10.2016 kontrola na 
hospodárenie a nakladanie s majetkom Trenčianskeho samospávneho kraja. 
Do 15.12 2016 boli predložené Trenčianskemu samospávnemu kraju splnené opatrenia 
prijaté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

 
 

XI. Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy 
 

        Vyučovanie v Gymnáziu M. R. Štefánika prebieha v dvoch budovách. Väčšia časť 
vyučovania sa realizuje v starej  pôvodnej budove postavenej v 20. - tych rokoch 20. 
storočia. 
  V súčasnosti sú zrekonštruované suterénne priestory budovy celom exteriéri a interiéri 
školskej budovy. V suterénnych priestoroch sa vybudovali  šatne pre žiakov školy a 
podlaha vo všetkých miestnostiach suterénu.  
Interiér školy / učebne, kabinety / je vybavený štandardným zariadením, ktoré sa v rámci 
možností školy neustále inovujú a ostatné priestory sú primerane upravené.  
  Na vyučovanie informatiky, praktických cvičení z fyziky, chémie a biológie sú určené  
a vhodným zariadením vybavené učebne. Na vyučovanie cudzích jazykov slúžia jazykové 
laboratória v 3 učebniach. Vyučujúci môžu využívať učebňu s interaktívnou tabuľou a 
tabletmi. 
Škola má vlastnú telocvičňu a nový športový areál na atletiku a loptové hry. 
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XII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení 
výchovno – vzdelávacej činnosti 

 

   Finančná situácia v hospodárení školy bola v tomto roku  náročná. Na pokrytie bežných 
výdavkov boli použité prostriedky zo štátneho rozpočtu.  
  V hospodárení s finančnými prostriedkami výrazne pomáha Rodičovská rada a sponzori. 
Vedenie školy, ale aj triedni učitelia a zamestnanci školy oslovovali sponzorov, aby 
pomohli pri zakúpení učebných pomôcok a darov pre žiakov a tiež pri financovaní  
študentských akcií / napr. stužková slávnosť/.  
Sponzori financovali svojimi darmi aj časť nevyhnutných potrieb školy.                                                                                                 
Hospodárenie školy možno rozdeliť do viacerých kategórií vzhľadom na zdroje finančných 
prostriedkov : 
Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 
  
1. Podľa zákona o financovaní zriaďovateľ pridelil škole v hospodárskom roku 2016 objem 

finančných prostriedkov zodpovedajúcich  celkovému normatívnemu príspevku 
určenému pre gymnázium.   
Zdroje spolu :1 423 564 € 
  z toho       :  653 658 € / bežné výdavky/ 
                        6 323 € / vzdelávacie poukazy / 

                            
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením  

    školy od rodičov - na základe súhlasu rodičov škola získala príspevok na jedného 
žiaka v sume 20€ na školský rok. 

 
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy - od septembra 2016 do júna 2017 
škola získala peniaze za vzdelávacie poukazy. Tieto  finančné prostriedky boli  použité na 
odmeny pre vedúcich krúžkov. 
 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov - rodičia prispeli na skvalitnenie života školy, 
úpravu interiéru a pod. sponzorsky alebo darom, prácami na úprave učební pre žiakov a 
nákupom zariadenia do učební. 
 

Čerpanie  rozpočtu organizácie za rok 2016 /prílohač.1  -   3 strany/ 
 
Hospodárske aktivity      hradené                                                                                   
 

I. z kapitálových výdavkov : 
1. Projektová dokumentácia : Multifunkčné ihrisko s bežeckou dáhou: 1500€ 
2. Rekonštrukcia obvodového plášťa školy :144 165,03€ 
3. Energetická úspora budovy Gymnázia M.R.Štefánika:  375 595,28€ 
4. Multifunkčné ihrisko s bežeckou dráhou: 179 238,5 €    
5. Vybudovanie prírodovedných laboratórií 15 996,64  € 
6. Rekonštrukcia komína 5 800,26 
7. Rekonštrukcia basketbalového ihriska 29 582,84€ 
8. Oprava zariadenia kotolne a kotla 10 530,42€ 

                                            
II. z rozpočtu školy : 
1.  náklady na prevádzku  – plyn, elektrická energia, voda, odvoz odpadu 
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2.  poplatky za telefóny, internet 
3. príspevky na stravu zamestnancov 
4. kancelárske potreby, tlačivá, obálky, kolky, kľúče,známky 
5. zákonné poplatky ( dane, poistenia ) 
6. poplatky za bezpečnostný systém 
7. poplatky za časopisy 
8. cestovné  náklady 
9. ochranné pracovné pomôcky pre prevádzkových pracovníkov 
10. pracovné pomôcky na údržbu školy /napr. kosačka  /, pracovné nástroje  

                                                pre údržbársku dielňu, čistiace prostriedky 
11. prístroje pre administratívu / tonery, papier/ 
12. pomôcky na vyučovanie / krieda, fixy/ 
13. z rozpočtu školy sa hradili revízie vyplývajúce zo zákona, práce a služby: 
  a/   revízie   

-   telocvičného náradia  

- hasiacich prístrojov a hydrantov 

- vykurovacieho systému  / kotlov /  
 kotolne 
 komínových telies  (2x - pred vykurovacou sezónou a po vykurovacej sezóne) 

- tlakových zariadení 

- revízia prenosných elektrických zariadení 

- bleskozvodu 
    b/   odborné prehliadky a skúšky 
            - tlakových zariadení v kotolni 
     c/    -  deratizácia objektu budovy školy    2x 
 
III. svojpomocne  :                                                                                                        
   a/ výrub stromov 
   b/úprava areálu školy /kosenie a hrabanie trávnikov/,  rez kríkov a stromov   
   c/oprava školského nábytku                                                              
   d/čistenie chodníkov  
   e/drobné opravy predmetov dôležitých pre vyučovací proces aj pre prevádzku 
         školy 
 
 IV. prispením Rodičovskej rady 

 
   Z rozpočtu Rodičovskej rady pri Gymnáziu M. R. Štefánika bol zaobstaraný majetok, 
ktorý bol prevedený do majetku gymnázia. Majetok tvoria veci a predmety potrebné 
pre žiakov na skvalitnenie výuky a aktivít v mimovyučovacom čase.  
V školskom roku 2016/2017 sa z rodičovského príspevku financovali aktivity: 

 dotácia pre vytlačenie školského časopisu Slovo 
 upomienkové predmety pre žiakov PRÍMY 
 imatrikulácia PRÍMY a 1. ročníka 
 príspevok na stužkovú slávnosť pre maturitné ročníky 
 organizovanie besied / zakúpenie upomienkových predmetov/  
 príspevok na beh na Bradlo / autobus, vstupné, občerstvenie / 
 ceny pre študentov maturitných ročníkov, občerstvenie pre maturantov 

počas maturít 
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 ocenenia pre študentov za vzornú reprezentáciu školy na konci školského 
roka  

 zakúpenie ASC agendy na spracovanie údajov o žiakoch 
 príspevok na športové podujatia /Vianočný turnaj, Pohár primátora mesta v 

atletike / 
 cestovné pre žiakov na olympiády, športové súťaže, prezentáciu časopisu 

Slovo, fyzikálne súťaže, semináre pre žiakov, súťaže SOČ. 
 zaplatenie členského príspevku za žiakov do ZRPŠ 
 zaplatenie poplatku za registráciu na získanie 2% 
 4 kusy PC do informatiky 
 traktor na kosenie 
 lešenie 
 krovinorez 
 kancelárske potreby 
 učebné pomôcky do biológie, dejepisu a telocvične 

 
V. Sponzorsky, darom, projekty 

 Kancelárske potreby /tonery do tlačiarní, kopírovacích zariadení, obálky/ 
 

VI. Finančné prostriedky získané zo vzdelávacích poukazov boli použité na odmeny pre 
vedúcich krúžkov. 

 
          Sociálne štipendiá  

 

 V školskom roku 2016/2017 sme nemali študentov so sociálnym štipendiom. 
  

XIII. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a 
vyhodnotenie jeho plnenia 

  

     Škola si v školskom roku 2016/17 vytýčila niekoľko prioritných cieľov v oblasti výchovy 
a vzdelávania. 
Hlavným zámerom školy bolo pripraviť žiakov na štúdium na vysokých školách, na výkon 
niektorých činností v správe, kultúre a v ďalších oblastiach. Škola zabezpečuje výchovu 
a vzdelávanie v súlade so základnými pedagogickými dokumentmi s cieľom poskytnúť 
úroveň všeobecného vzdelania s prihliadnutím na schopnosti, nadanie, talent a záujmy 
študenta tak, aby mohol ďalej študovať, aby sa uplatnil v živote a v spoločnosti. 
Štruktúra učebných plánov je prispôsobená potrebám žiakov a aktuálnym požiadavkám na 
trhu práce, reflektuje na požiadavky žiakov, rodičov a regiónu. 
Škola vytvára priestor a motiváciu pre efektívne a hodnotné využívanie i 
mimovyučovacieho času prostredníctvom záujmovej činnosti žiakov, zapájania ich do 
súťaží, olympiád, stredoškolskej odbornej činnosti, projektov a zároveň pripravila i viacero 
zaujímavých aktivít, ktoré zvýraznili kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu 
a prezentovali školu i na verejnosti. 

  Najvýznamnejšou udalosťou pre našich pedagógov a študentov bolo stretnutie 
s prezidentom SR,  pánom A. Kiskom, ktorý navštívil našu školu 30.mája 2017. 

Súčasťou návštevy bola aj všeobecná diskusia, na ktorej naši študenti dostali priestor 
spýtať sa nielen na to, čo ich zaujíma, ale predovšetkým, čo ich trápi a čo by chceli na 
Slovensku zmeniť. 
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O niekoľko dní sa naša študentka B. Košútová / III.B / opäť stretla s prezidentom SR na 
jeho osobné pozvanie, tentokrát ako úspešná súťažiaca, ktorá sa zapojila do celoslovenskej 
súťaže „Práva detí očami detí“, v ktorej získala 2. miesto. 
Študenti školy sa zúčastnili  diskusného fóra i s europoslancami v Trenčíne – M. Flašíkovou 
Beňovou a V. Maňkom na tému „ Práca europarlamentu / 18.11.2016 / a s poslancami NR 
SR s J. Baškom a D. Bublavým na pôde NR SR / 11.5.2017 /. 
V marci 2017 sme na pôde školy privítali zástupcov z Americkej ambasády v SR, ktorí boli 
gestorom prednášky o Ukrajine.  
 

 Aktivity zamerané na podporu vzdelávania a výchovy v oblasti medzinárodného 
porozumenia 

- vzájomné stretnutia učiteľov a žiakov pridružených škôl UNESCO, ktoré sa realizujú 
s partnerskou školou Gymnáziom Uherské Hradiště v rámci projektu cezhraničnej 
spolupráce, prebieha výmenná prednášková činnosť a exkurzie / november 2016/,  

- zapojenie učiteľov a študentov do medzinárodného programu Medzinárodná 
cena vojvodu z Edinburgu. Ide o celosvetovo rozšírený vzdelávací program mladých 
ľudí vo veku 14 - 24 rokov, program má 4 oblasti: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, 
šport, dobrodružná expedícia. Pre program je dôležitá i spolupráca s rodičmi, čo 
pozitívne vplýva na prepojenie školy a rodiny. Zapojilo sa 15 študentov zo SEXTY, 
II.A, III.A, III.B. V júni 2017 podnikli dobrodružnú expedíciu, ktorá je jednou 
z podmienok absolvovania DOFE. 

- nadviazanie medzinárodnej spolupráce so študentmi z francúzskej strednej školy v 
Lyone, s ktorými spolupracujú naši študenti v rámci riešenia environmentálnej 
problematiky, 

-     realizácia medzinárodného projektu – Mladí reportéri pre životné prostredie, 
- Peru – štyri strany sveta, účasť študentov na  prednáške, ktorá bola spojená 

s besedou / 30.11.2016/, 
- Štrasburg – návšteva europarlamentu, spojená s riešením úloh a prezentáciou našej 

školy / 5.-9. 12. 2016 /. Nadviazali tu kontakty so študentmi z 23 krajín EÚ.  38 
študentov a 3 pedagógovia navštívili i Európsku centrálnu banku vo Frankfurte nad 
Mohanom, absolvovali prednášky v anglickom jazyku o histórii banky o jej úlohách 
a práci. 

 
 Výchovak mieru                                                                                                                       – 

vyučujúci dejepisu zrealizovali exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi /29.3.2017/ 
s cieľom upozorniť na tienisté stránky našich národných dejín – antisemitizmus, 
holokaust, rasovú nenávisť, deportácie do koncentračných táborov v období 
Slovenského štátu / marec 2017 /, 
- exkurzia do Osvienčimu / 19.-21.6.2017 / - sa realizuje každoročne pre študentov 
školy, 

          - Medzinárodný deň holokaustu pripomenuli sme si nástennou výstavou,      
prednáškou, čítaním ukážok z diel, v ktorých táto téma rezonuje /september 2016/, 

   - beh na Bradlo / 4.5.2017 / - štafetový beh na Bradlo sa organizuje každoročne pri 
príležitosti úmrtia gen. M. R. Štefánika, beh absolvujú pedagógovia i študenti školy. 

 
 Spolupráca pri ochrane ľudských práv a zabezpečovaní ľudských slobôd 
 
- zapojenie žiakov do olympiády ľudských práv, 
- aktivity k 17. novembru – rozhlasová relácia študentov, prednášky študentov 

študentom, 
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- zapojenie sa do celoslovenskej literárnej súťaže – Práva detí očami detí, 
- spolupráca s mestskou políciou a  s Úradom verejného zdravotníctva v TN, 
- účasť  na seminári pridružených škôl UNESCO v Poprade  1. - 2.12.2016, v rámci 

ktorého boli odprednášané témy : Prevencia násilného extrémizmu na  školách, 
      Ľudské práva a demokratické občianstvo, Budúcnosť mladých Európanov a 
      odznela i informácia  o ochrane kultúrneho svetového dedičstva. 

 
 Environmentálna výchova mladej generácie 
 

V rámci environmentálnej výchovy študenti školy už piaty rok sú zapojení v  
projekte Mladí reportéri pre životné prostredie. Počas celého roka mali možnosť 
monitorovať a sledovať svoje okolie a správanie sa ľudí v ňom. Ich prácou bolo 
upovedomiť okolie o environmentálnej problematike regiónu. V máji 2017 zrealizovali 
komunitný akčný deň,  výsledkom ktorého bolo vytvorenie tzv. voľnej knižnice v škole 
pre žiakov i učiteľov, v ktorej si môžu nájsť a prečítať všetko to, čo ich zaujíma. 
Škola spolupracuje i s Centrom environmentálnych aktivít v Trenčíne. Žiaci sa 
zúčastnili 3 reportérskych seminárov / Trenčín, Bratislava, Nové Mesto nad Váhom / 
a trojdňového workshopu v Bojniciach. 
Výsledky našich žiakov v súťažiach – fotografia a článok boli výborné,  umiestnili sa na 
prvých 3 miestach v celoslovenskom kole a 2. miesto získala D. Bušová, zo SEPTIMY 
v medzinárodnom kole. Celoročné aktivity prebiehajú i v rámci programu Recyklohry. 
S environmentálnou problematikou sa zapojili naši študentov i do stredoškolskej 
odbornej činnosti. Práca s názvom : Biodegradabilné plasty – alternatíva pre čistejšiu 
prírodu získala 2. miesto v celoštátnom kole. 
Účasť v  ďalších súťažiach : Mladý filmový tvorca, Hory Zonty, Zelený objektív Expert 
geniality show. 
Vo februári 2017 sa v našej škole konal workshop s fotografom R. Stoklasom , ktorý bol 
spojený s prezentáciou a krstom knihy  Samoudržateľný rozvoj . 
S projektom boli spojené i ďalšie aktivity našich študentov napr. : monitorovanie 
a čistenie okolia Váhu, úprava areálu školy, návšteva čističky odpadových vôd v našom 
meste,  exkurzia do jadrovej elektrárne v Mochovciach. 

 
 Onkologická výchova 

Viacero zaujímavých aktivít podnikli študenti v rámci onkologickej výchovy. 
Zvíťazili v celoslovenskej súťaži Žabáky za zdravie, ktorú vyhlásila LPR SR. Tiež sa 
zapojili do Týždňa proti rakovine, súťaže Spravme spolu 10 000 000 krokov ku zdraviu, 
Deň jablka a zrealizovali sme 21. ročník Dňa narcisov a na konto LPR SR sme vyzberali 
a zaslali 2942,70 eur. 
 
 Naše gymnázium je i organizátorom mobilného odberu krvi. Organizuje sa 2x do 
do roka – Študentská kvapka krvi a Valentínska kvapka krvi. K darcom krvi 
patria nielen naši študenti, ale i občania z Nového Mesta nad Váhom. 
 
 Veľa podnetných aktivít zrealizovali so žiakmi vyučujúci slovenského jazyka 

a literatúry. Organizovali exkurzie, rozhlasové relácie, olympiády, spolupracovali 
s mestskou knižnicou Ľ. Riznera, zapájali žiakov do súťaží – Podjavorinskej Bzince, 
Šaliansky Maťko, Štúrov Uhrovec, Vansovej Lomnička, redigovali články do 
školského časopisu SLOVO a zorganizovali i viacero podnetných exkurzií – do 
Bratislavy, Brodzian a okolia. Študenti navštívili i pamätnú izbu Ivana Kraska 
v Piešťanoch. 
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Pri príležitosti 200 rokov od narodenia J. M. Hurbana boli pripravené nasledovné 
aktivity : relácia v školskom rozhlase a článok v školskom časopise SLOVO / marec 
2017 /, literárna súťaž v písaní esejí a beletrizovaných životopisov / máj 2017 /, 
vytvorenie nástenky v priestoroch školy / marec 2017 /, príprava literárneho pásma – 
čítanie a prednes Hurbanovej prózy / apríl 2017 /, J. M. Hurban očami študentov – 
portrét – výstavka najlepších prác. 
V apríli 2017 sa študenti školy zúčastnili i divadelného festivalu Aničky Jurkovi- 
čovej. 
 Výrazné úspechy zaznamenali študenti  v okresných a krajských kolách športových 

súťaží vo futbale, volejbale, florbale, zúčastnili sa na majstrovstvách Trenčianskeho 
kraja v halovom veslovaní a kalokagatie. Zaznamenali sme úspešný postup na 
Majstrovstvá SR stredných škôl vo volejbale a v atletike, na medzinárodnej 
streleckej súťaži  obsadili 2. miesto. Okrem toho naši študenti absolvovali nočný 
stolnotenisový turnaj a 24. ročník behu na Bradlo. 

 V oblasti vzdelávania naďalej sme pokračovali v príprave žiakov a ich zapojení do 
predmetových olympiád, športových súťaží, podporovali sme prácu v 
stredoškolskej odbornej činnosti, prácu na medzinárodných projektoch,  krúžkovú 
činnosť a publikovanie školského časopisu SLOVO. Dosiahnuté úspechy študentov 
sú prezentované v samostatnej kapitole hodnotiacej správy. 

 Neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bolo i výchovné 
poradenstvo. Pre žiakov školy boli zorganizované viaceré aktivity v spolupráci 
s CPPP a P v Novom Meste nad Váhom. Testy profesionálnej orientácie absolvovali 
študenti III. ročníka a SEPTIMY, prednášky na témy : Ako sa nestratiť v živote, 
Priateľstvo, láska, partnerské vzťahy a Látkové a nelátkové 
závislosti sa zrealizovali pre ostatných študentov školy. 
Žiaci mali možnosť zúčastniť sa i na prezentáciách vysokých škôl a získať tak   
prehľad o možnostiach vysokoškolského štúdia doma i v zahraničí na akcii 
GAUDEÁMUS Nitra 2016, ale i v spolupráci s vysokými školami na pôde našej školy.  

 K zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prispeli i viaceré exkurzie, 
ktoré zorganizovali jednotlivé predmetové komisie. 

      september 2016  -  exkurzia po stopách Napoleona Bonaparte – Slavkov pri Brne 
                            -   exkurzia do čističky odpadových vôd a zberného dvora v Novom 
                                Meste nad Váhom 
október 2016      -   exkurzia do archeoskanzenu v Modré pri Uherskom Hradišti 
december 2016   -   exkurzia do Nemecka a Luxenburgu 
                            -    vianočná Viedeň 
marec 2017        -    Múzeum holokaustu v Seredi 
apríl 2017  -             exkurzia do Mochoviec 
jún 2017             -    návšteva hradu Tematín 
                            -   účasť na prezentácií lesnej pedagogiky v Antonstale pri Nemšovej 

                                  -   exkurzia do Moravského krasu 
                            -   exkurzia do Poľska 

           
 

XIV. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 
 

                 Škola nezaostáva ani v úspechoch vo vedomostných a záujmovo-umeleckých 
súťažiach. V školskom roku 2016/2017 sme sa taktiež zapojili do predmetových olympiád, 
jazykových olympiád, stredoškolskej odbornej činnosti, športových súťaží a ostatných 
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vedomostných súťaží.  Študenti reprezentovali školu v školských, okresných, krajských 
a celoslovenských kolách. 
V rámci predmetových olympiád a súťaží sme sa zapojili do : 

1. Chemickej olympiády  
1. Matematickej olympiády 
2. Matematickej súťaže Klokan, Max a Taktik 
3. Olympiády v informatike 
4. Geografickej olympiády  
5. Fyzikálnej olympiády 
6. Biologickej olympiády 
7. Súťaže o najkrajší azbukou prepísaný text 
8.  Súťaže Génius logicus  
9.  Pytagoriády P5, P6 
10.  Dejepisnej olympiády  
11.  Olympiády ľudských práv 
12.  Korešpondenčného seminára z biológie 
13.  Otáznikov histórie 
 
Z jazykových olympiád reprezentovali školu  :  

a/   v     olympiáde slovenského jazyka, anglického jazyka, nemeckého jazyka, 
španielskeho jazyka, ruského jazyka 

b/ v  literárnych súťažiach - Vansovej Lomnička, Hviezdoslavov Kubín, 
Novomestské literárne rozlety, Koyšove Ladce,M. R. Štefánik – politik a diplomat 
c/ v  stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá bola orientovaná na odbory: 
História, Umenie a kultúra, Biológia, Chémia a potravinárstvo, Zdravotníctvo. 

Neodmysliteľnou súčasťou školy sú aj športové súťaže. Úspechy v okresných, krajských 
súťažiach, letné športové hry o cenu Primátora mesta v atletike, vo volejbale, basketbale.... 
dokazujú, že škola vytvára podmienky pre zdravý vývoj svojich študentov a priestor pre 
šikovných a talentovaných študentov i v tejto oblasti. 
 

 
Úspechy študentov v krajských a celoslovenských kolách olympiád a súťažiach: 

 
   Úspechy žiakov štvorročného gymnázia a osemročného gymnázia 

 

 Názov súťaže Umiestnenie Meno a priezvisko 

 

Trieda 

Obvodné kolo Hviezdoslavov 

Kubín-Podjavor. 

Bzince 

1. miesto-   

poézia 

Samuel Kuchta PRÍMA 

 Hviezdoslavov 

Kubín-Podjavor. 

Bzince 

3.miesto-

poézia 

Natália Belková TERCIA 

 Volejbal SŠ 

dievčatá 
1. miesto   

 Kalokagatia 

 
2. miesto   

Okresné kolo Hviezdoslavov 

Kubín-Podjavor.  

Bzince 

2. miesto - 

poézia 

Natália Belková TERCIA 

 Vansovej Lomnička 1. miesto Hana Hasidlová SEPTIMA 

 Olympiáda 

v anglickom 
1. miesto Petra Zmatková SEPTIMA 
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jazyku-2C 

 Olympiáda 

v anglickom 

jazyku-2B 

1. miesto Martin Antal IV.A 

 Olympiáda 

v anglickom 

jazyku-2A 

3. miesto Vanessa Farajpour I.B 

 Olympiáda 

v nemeckom 

jazyku-2A 

1. miesto Aneta Macejková I.B 

 Olympiáda 

v nemeckom 

jazyku-2B 

1. miesto Katarína Tomešová IV.B 

 Matematická 

olympiáda 

Z6 

3. miesto R.S. Švehlová PRÍMA 

 Matematická 

olympiáda - Z7 
3. miesto Bystrík Šálek SEKUND

A 
 Pytagoriáda - P6 3. miesto 

 

R.S.Švehlová PRÍMA 

 Volejbal SŠ 

dievčatá 
1. miesto   

 Bedminton SŠ 

dievčatá 

 

2. miesto   

 Bedminton SŠ 

chlapci 
2. miesto   

 Florbal SŠ 

 
2. miesto   

 Futsal SŠ 

 
2. miesto   

 Veľký futbal SŠ 

 
1. miesto   

     

Regionálne kolo Stredoškolská 

odborná činnosť 
Postup do 

krajského 

kola 

Michal Bartek SEXTA 

  Vladimír Smetana SEXTA 

  Martin Rakús II.A 

  Daniela Bušová SEPTIMA 

  Patrícia Škriečková IV.A 

    

Krajské kolo Olympiáda 

v anglickom 

jazyku-2C 

2. miesto Petra Zmatková SEPTIMA 

Olympiáda 

v nemeckom 

jazyku-1C 

1. miesto Daniel Strasser KVARTA 

 

Krajské kolo Olympiáda 

v nemeckom 

jazyku-kat.2A 

3. miesto Aneta Macejková II.B 

Stredoškolská 

odborná činnosť 
1. miesto Michal Bartek SEXTA 

 1. miesto 

 

Martin Rakús II.A 

 1. miesto 

 

Daniela Bušová SEPTIMA 

 3. miesto 

 

Vladimír Smetana SEXTA 
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 3. miesto 

 

Patrícia Škriečková IV.A 

Volejbal SŠ 

dievčatá 
1. miesto   

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajské kolo 

Atletika 

 
1. miesto   

Švédska štafeta 

 

Olympiáda 

v španielskom 

jazyku - kat.D 

 

 

Olympiáda 

v ruskom jazyku-

kat.2A 

 

Geografická ol.- 

kategória Z 

3. miesto 

 

3. miesto 

 

 

 

 

3. miesto 

 

 

 

3. miesto 

 

 

 

 

Nikoleta Potočková 

 

 

 

 

Richard Tomšík 

 

 

 

Vincent Hlaváč 

 

 

IV.B 

 

 

 

 

KVARTA 

 

 

 

I.A 

Celoslovenské kolo Literárna súťaž 

pod záštitou 

prezidenta SR 

 

2. miesto Barbora Košútová III.B 

Stredoškolská 

odborná činnosť 
2. miesto 

 

Martin Rakús II.A 

 

 

 

Medzinárodné 

kolo 

Stredoškolská 

odborná činnosť 

 

Projekt – Mladí 

reportéri pre 

životné prostredie - 

článok 

2. miesto 

 

 

2.miesto 

Daniela Bušová 

 

 

Daniela Bušová 

SEPTIMA 

 

 

SEPIMA 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 
Výsledky súťaží 

predmet: slovenský jazyk a literatúra 
Súťaž: 
1. súťaž v umeleckom prednese detí – obvodné kolo: 
                                                             63. Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince:  
Samuel Kuchta (PRI) – 1. miesto - kategória poézia 
Natália Belková (TER) – 3. miesto – kategória poézia 
2. súťaž v umeleckom prednese detí – okresné kolo:  
                                                           63. Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince 
Natália Belková (TER) – 2. miesto – kategória poézia 
3. súťaž Vansovej Lomnička – okresné kolo: 
Hana Hasidlová (SEP) – 1. miesto 
4. súťaž v umeleckom prednese mládeže – regionálne kolo: 
                                                           63. Hviezdoslavov Kubín – Štúrov Uhrovec 
Hana Hasidlová (SEP) – čestné uznanie 
Daniela Bušová (SEP) – čestné uznanie 
5. olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – krajské kolo:  
Michal Bartek (SEX) -  8. miesto  
Petra Zmatková (SEP) – 7. miesto 
6. celonárodná literárna súťaž pod záštitou prezidenta SR– Práva detí očami detí: 
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 Barbora Košútová (III.B) – 2. miesto 
7. súťaž ESEJ 2017 – okresné kolo: 
V. Belková (TER) – úspešný riešiteľ                         N. Belková (TER) – úspešný riešiteľ 
 
Anglický jazyk 

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU 
1.12.2016 prebehlo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, spolu súťažilo 

52 žiakov v 5 kategóriách. 
Do okresného kola postupili: 

Kategória 1A 
Daniel Strasser   KVARTA 
Kategória 1B 
Alex Hanták              SEKUNDA 
Kategória 2A 
Vanessa Farajpour  I.B 
Kategória 2B 
Martin Antal   IV.A 
Kategória 2C2 
Petra Zmatková   SEPTIMA 
 
 OKRESNÉHO KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU,  
kat 2A,2B,2C2 
 
Dňa 18.1.2017 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 
10 študentov zo 7 škôl. 
Z Gymnázia M.R.Štefánika do krajského kola postupil 
Martin Antal (IV.A)      kat 2B 
Petra Zmatková (SEP)   kat 2C2 
Vanessa Farajpour (I.B) skončila v kat 2A na 3. mieste. 
 
OKRESNÉHO KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU 
Kat 1A,1B 
Dňa 17.1.2017 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku pre kat 1A,1B. 
Okresné kolo sa konalo v ZŠ Stará Turá. Daniela Mišurová pracovala ako člen skúšobnej 
komisie. 
Našu školu reprezentovali dvaja žiaci: 
Daniel Strasser (Kvarta) obsadil 5.miesto v kategórii 1B z 13 súťažiacich 
Alex Hanták (Sekunda) obsadil 6.miesto v kategórii 1A z 11 súťažiacich. 
    
Nemecký jazyk 
  Olympiáda z NEJ :  
 Školské kolo sa konalo dňa: 24.11.2017 
 Kategória 2A:12 žiakov sa zapojilo 
                         I. miesto: Aneta Macejková II.B trieda  
                         II. miesto: Klaudia Kormančíková II.B trieda      
                         III. miesto: Marian Vrabel II.B trieda 
                        Postup do okresného kola: Aneta Macejková 
Kategória 2B: 11 žiakov sa zapojilo 
                         I. miesto: Katarína Tomešová IV.B trieda 
                         II. miesto: Tibor Panák IV.B trieda 
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                         III. miesto: Daniel Šimo III.A trieda 
                        Postup do okresného kola: Katarína Tomešová  
 
Okresné kolo sa konalo dňa 19.1.2017 
Kategória 2A: I. miesto: Aneta Macejková        
                       Postup do krajského kola: Aneta Macejková 
Kategória 2B:II. miesto :Katarína Tomešová 
 
Krajské kolo sa konalo dňa 16.2.2017 
Kategória 2A: III. Miesto pre Anetu Macejkovu 
Kategória 1C I.miesto: Daniel Strasser 

 
Ruský jazyk 

 
Olympiády –  členovia PK sa zúčastňovali propagácie a realizácie školského kola 
olympiády v ruskom jazyku 20.12.2016 – príprava materiálov a ich rozmnoženie - PhDr. 
Mišurová 
-príprava víťazov školského kola olympiády na krajské kolo olympiády v ruskom jazyku na 
ZŠ R. Kaufmana v Partizánskom /PhDr. Mišurová a Mgr. Uhríková/ 
 
súťaže -  členovia PK sa zapojili so svojimi triedami do súťaže o krasopisne a správne 
napísaný text  azbukou  

- v mesiaci október prebiehala na hodinách ruského jazyka súťaž v krasopisnom 

a správnom písaní azbukou, žiaci boli rozdelení do štyroch kategórií v určitom 

časovom limite mali krasopisne a správne odpísať daný text v azbuke  

- žiaci umiestnení na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách:   

       I. kategória – osemročné gymnázium – TERCIA, KVARTA 
1. Hladká/TERCIA/          

2. Pavlína Žováková/TERCIA/         

3. Natália Plšeková /KVARTA/           

                     II. kategória – osemročné gymnázium – SEXTA, SEPTIMA 
                     1. Daniela Bušová /SEPTIMA/    
                       2. Sára Vidová/SEXTA/ 
                       3. Simona Šimovcová/SEXTA/   
 
                     III. kategória – štvorročné gymnázium – I. a II. ročník 
                     1. Gabriela Hrehorovská /II.A/ 
                     2. Natália Juríková/I.B/ 
                     3. Adela Tomašovičová/I.B/ 
 
                     IV. kategória – štvorročné gymnázium – III. a IV. ročník 
                     1. Gabriela Bačová /III.B/ 
                     2. Veronika Ferancová /III.B/ 
                     3 .Patrícia Škriečková /IV.A/ 
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Školské kolo olympiády v ruskom jazyku sa konalo 20.12.2016, do ktorého sa zapojilo 
14 žiakov súťažiacich v kategóriách A1,A2, B1 a B2 z tried osemročného a štvorročného 
gymnázia. Úroveň žiakov, ktorí sa zúčastnili školského kola olympiády bola primeraná 
vzhľadom na počet rokov štúdia ruského jazyka ako druhého cudzieho jazyka. 
 
 
Kategória A1 -  1. Jakub Polonský /TERCIA - pripravovala - Mgr.Uhríková       
                            2. Pavlína Žováková /TERCIA/ - pripravovala -  Mgr. Uhríková 
                            3. Natália Belková /TERCIA/ - pripravovala - Mgr. Uhríková 
 
Kategória A2 -  1. Richard Tomšík /KVARTA/ - pripravovala - Mgr. Uhríková 
                            2. Richard Gavalec /KVARTA/ - pripravovala - Mgr. Uhríková                          
                             
Kategória B1 -  1.Marek Víťaz /III.B/ - pripravovala – PhDr. Mišurová 
                            2.Kristína Gerová /III.B/ - pripravovala – PhDr. Mišurová 
                            3.Nicol Masariková /III.B/ - pripravovala – PhDr. Mišurová 
 
Kategória B2 -  1. Daniela Bušová /SEPTIMA/ - pripravovala PhDr. Mišurová 
                            2. Tamara Tučková /SEPTIMA/ - pripravovala PhDr. Mišurová  
 
Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku – 10.2.2017- ZŠ R. Kaufmana 
v Partizánskom  
Daniela Bušová a Richard Tomšík reprezentovali našu školu v krajskom kole olympiády 
v ruskom jazyku, ktorá sa  konala 10.2.2017 na ZŠ v Partizánskom /Mgr. Uhríková/.  
 
Daniela Bušová – kategória B2 sa umiestnila na 7.mieste v krajskom kole olympiády 
v ruskom jazyku – pripravovala /PhDr. Mišurová/  
Richard Tomšík – kategória A2 sa umiestnil na  3. mieste v krajskom kole olympiády 
v ruskom jazyku – pripravovala /Mgr. Uhríková/.      
 
 
Španielsky jazyk 
 
Školské kolo olympiády SPJ 
Všetci členovia sa zúčastňovali na propagácii a realizácii školského kola olympiády 
v španielskom jazyku. Školské kolo olympiády v španielskom jazyku sa konalo na 
Gymnáziu M.R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom – 6. 12. 2016. Do krajského kola 
postupuje Petra Zmatková zo Septimy a Nikoleta Potočková zo 4.B  
 
Krajské kolo olympiády SPJ 
Olympiáda španielskeho jazyka – krajské kolo – 27. ročník 13. február 2017 – José Antonio 
Cases Ares – vedúci koordinátor španielskeho jazyka, PaedDr. Zuzana Polláková – člen 
komisie španielskeho jazyka. Zúčastnili sa ho žiačky Petra Zmatková zo Septimy a Nikoleta 
Potočková zo 4.B. Nikoleta Potočková sa umiestnila na treťom mieste v kategórii D 

 
Dejepis 
 

1. SOČ, odbor História, politológia, právne vedy 

 Michal Bartek- Mafia na Slovensku, 6. miesto v celoštátnom kole 
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Vladimír Smetana- Návrhy EÚ na zmeny zákona o zbraniach a ich potencionálny dopad 
pre držiteľov zbrojného preukazu, 3. miesto v krajskom kole 
Danka Stašáková- Hrad Tematín, školské kolo 
Všetky tri práce konzultovala Mgr. Alexandra Malovcová. 

2. Dejepisná súťaž EUSTORY ( Pamiatky, ktoré by mali byť zaradené do 

kultúrneho dedičstva ) 

Natália Tulisová- Trenčiansky hrad 

Konzultantkou práce bola Alexandra Malovcová. Ide o súťaž, ktorá prebieha vo viacerých 
krajinách EÚ. Vyhodnotená bude v mesiaci september. 

3. Medzinárodná dejepisná súťaž ČSR v rokoch 1948-1967                                                  

Petra Zmatková, Magdaléna Haluzová, Martin Antal- 8. miesto v rámci 

Trenčianskeho kraja                        Študentov pripravovala Mgr. Alexandra Malovcová. 

 
 

Fyzika 
Pikofyz  celoslovenská súťaž z fyziky - kategória SEKUNDA 
Zimná časť: 
 Rebecca Sofia Švehlová  / PRIMA / 1. miesto 
 Viktória Klačková / PRIMA /  na 2. mieste  
Letná  časť : 
Rebecca Sofia Švehlová    / PRIMA /  1. miesto  
 
 FO – fyzikálna olympiáda kategória E – Kvarta – Patrik Bláha- školské kolo 
  
Matematika  
 
Expert Geniality Show - p. Zenková - 1. 12. 2016 (celoslovenská súťaž) 

 12 žiakov, najúspešnejšia Švehlová z Prímy sa umiestnila v jednej téme na 5. 

mieste. 

Pytagoriáda 

 školské kolo (p. Nemčeková) - 48 žiakov 

úspešní riešitelia v jednotlivých kategóriách: P6 - 6 žiakov, P7 - 2 žiaci, P8 - 2 

žiaci 

 okresné kolo (p. Nemčeková) - úspešní žiaci:   

 P6 - Marčeková - 1. miesto, Švehlová - 3. miesto 

Matematická olympiáda 
 31. 1. 2017 - šk. kolo kat. B a C (Zenková a Šagát) - spolu 24 žiakov 

nikto nepostúpil do krajského kola 

 domáce kolo kat. Z6 - Z9 úspešne zvládlo 9 žiakov, ktorí postúpili do 

okresného kola 

 4. 4. 2017 - okresné kolo (Nemčeková) - úspešní žiaci: 

 Z6 - Švehlová - 3. miesto, Marčeková ÚR 

 Z7 - Šálek - 3. miesto, Zenka ÚR 

Matematický klokan - p. Zenková - 20. 3. 2017 (celoslovenská súťaž) 
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 20 žiakov, najúspešnejšie boli: Švehlová, Marčeková, Belková 

 
 
 
Geografia 
 
Vedomostné súťaže - geografia:  
 
Mladý Európan – krajská vedomostná súťaž o EU pre trojčlenné družstvá: 
Naše družstvo: Martin Hunčík 3.A, Kristína Gerová 3.B, Jozef Hanzlík 3.B nepostúpili do 
záverečného finále a skončilo na 6. mieste. 
 
Geografická olympiáda Krajské kolo, kategória Z: 
Celkove sa súťaže zapojilo 101 študentov. Poradie našich študentov je nasledovné: 
4. miesto – Vincent Hlaváč, 1.A 
10. miesto – Jozef Hanzlík, 3.B 
32. miesto – Mário Hanic, 2.A 
33. miesto – Krištof Holič, 2.A 
39. miesto – Lucia Palkechová, 2.B 
45. miesto – Adam Fabián, 2.A 
46. miesto – Matúš Feranec, 3.B 
49. miesto – Roman Rajník, 2.A 
59. miesto – Jana Žáková, 3.B 
60. miesto – Patrik Jacola, 2.A 
61. miesto – Nikola Kaššovicová, 4.B 
62. miesto – Tomáš Božik – 1.A 
63. miesto – Magdaléna Haluzová, Septima 
64. miesto – Peter Zmatek, 1.A 
66. miesto – Michal Kusenda, 2.A 
67. miesto – Nikoleta Madunická, 2.B 
70. miesto – Natália Blizmanová,4.B 
74. miesto – Kristína Klčová, 3.B 
75. miesto – Daniela Krchnavá, 3.B 
80. miesto – Monika Reháková, 2.B 
81. miesto – Zuzana Skovajsová, 2.B 
83. miesto – Katarína Adamovičová, 3.B 
84. miesto – Viktória Čellárová, 2.A 
Okrem uvedených študentov sa školského kola ešte zúčastnili študenti: Filip Ciesar 2.A, 
Karol Durdík 3.A, Dominika Durdíková 3.A, Juraj Habdák 3.A, Martin Hunčík 3.A, Lenka 
Juríková 3.A, Vladimír Kedro Septima, Lívia Klinčúchová 1.B, Soňa Králiková 4.B, Emma 
Peterková 1.B, Boris Smolinský 2.B, Daniel Šimo 3.A, Adela Tomašovičová 1.B, Tomáš 
Zaťko 2.B, Adam Žinčík 2.B 
 
 
Stredoškolská odborná činnosť   
 
Školské kolo sa konalo 22.2.2017 a zúčastnili sa ho títo študenti: 
Odbor č. 03 Biológia  
Kristína Klčová- Veľhad kráľovský 
Odbor č. 06  Zdravotníctvo   
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Janka Hrušovská- Strabizmus 
 
Odbor č.13   História, politológia, právne vedy  
 Michal Bartek- Mafia na Slovensku 
Vladimír Smetana- Návrhy EÚ na zmeny zákona o zbraniach a ich potencionálny dopad pre 
držiteľov zbrojného preukazu 
Danka Stašáková- Hrad Tematín 
Odbor č. 05  Životné prostredie, geovedy  
 Daniela Bušová- Biodegradabilné plasty- alternatíva pre čistejšiu prírodu 
Odbor č. 08- Cestovný ruch, hotelierstvo,  
Magdaléna Haluzová- Na bicykli po Slovensku 
Odbor č.16  Umenie a kultúra, umelecká a odevná tvorba  
Martin Rakús- Ako vstúpiť do fotografie 
Odbor č.17  Pedagogika, psychológia 
Patrícia Škriečková- Výučba regionálnych dejín na ZŠ ( Moravské Lieskové) 
Odbor č. 01- Problematika voľného času   
Lucia Stehlíková- Dobrovoľný hasičský zbor v Trenčianskych Bohuslaviciach 
 
Do regionálneho kola postúpili všetky práce okrem práce D. Stašákovej s prácou Hrad 
Tematín a M. Haluzovej Na bicykli po Slovensku. 
Regionálne kolo sa konalo 17.3. na SPŠ v Novom Meste nad Váhom a 24.3. v Považskej 
Bystrici na OA. Z regionálneho kola v Novom Meste nad Váhom nám ďalej postúpili : 
Michal Bartek- Mafia na Slovensku 
Vladimír Smetana- Návrhy EÚ na zmeny zákona o zbraniach a ich potencionálny dopad pre 
držiteľov zbrojného preukazu 
Martin Rakús- Ako vstúpiť do fotografie 
Patrícia Škriečková- Výučba regionálnych dejín na ZŠ ( Moravské Lieskové) 
Z regiónu v Považskej Bystrici nám postúpila práca: 
Daniela Bušová- Biodegradabilné plasty- alternatíva pre čistejšiu prírodu 
 
Krajské kolo sa konalo 7.4.2017 na SOŠ v Starej Turej, kde sme dosiahli vynikajúce 
výsledky: 
Michal Bartek- Mafia na Slovensku- 1. miesto 
Martin Rakús- Ako vstúpiť do fotografie- 1. miesto 
Daniela Bušová- Biodegradabilné plasty- alternatíva pre čistejšiu prírodu- 1. miesto 
Vladimír Smetana- Návrhy EÚ na zmeny zákona o zbraniach a ich potencionálny dopad pre 
držiteľov zbrojného preukazu-3. miesto 
Patrícia Škriečková- Výučba regionálnych dejín na ZŠ ( Moravské Lieskové)- 3. miesto 
 
Študenti z 1. miesta postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 26.-28.4.2017 
v Banskej  
Bystrici. 
Na celoštátnom kole sa našim študentom darilo taktiež výborne a dosiahli nasledovné 
výsledky: 
Daniela Bušová- Biodegradabilné plasty- alternatíva pre čistejšiu prírodu- 2. miesto 
Michal Bartek- Mafia na Slovensku- 6. miesto 
Martin Rakús- Ako vstúpiť do fotografie- 2. miesto 
 
 
Environmentálna výchova 
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 Mladý filmový tvorca - zapojil sa M. Rakús (2.A); 

 Hory Zonty - fotosúťaž v rámci festivalu - zúčastnil sa M. Rakús (2.A) - dostal sa 

medzi 40 najlepších; 

 Zelený objektív – celoslovenská fotosúťaž – zapojil sa Martin Rakús (2.A); 

 Expert Geniality show  

najúspešnejší vo svojich kategóriách a témach boli: 
 Švehlová  - 5. miesto – Mozgolamy 
 Loffay – 28. miesto – Dejiny, udalosti, umenie 
 Kuchta – 30. miesto – Tajomstvá prírody 
 Zmatková – 31. miesto – Do you speak English 
 Bartek – 46. miesto – Dejiny, udalosti, umenie 

 Mladí reportéri pre životné prostredie 

 Kategória 11-14 rokov – fotografia: 

  Nina Šípková (Príma) – 3. miesto v celoslovenskom kole – kategória ENVIRO 

  Tomáš Zenka (Sekunda) – 3. miesto v celoslovenskom kole – kategória 

LITTER LESS 

 Kategória 15-18 rokov – článok: 

Daniela Bušová (Septima) – 1. miesto v celoslovenskom a 2. miesto 

v medzinárodnom kole – kategória LITTER LESS 

Kategória 19-21 rokov – článok: 

Nikoleta Potočková (4.B) – 2. miesto v celoslovenskom kole – kategória 

LITTER LESS 

Kategória 19-21 rokov – fotografia: 

Tomáš Pavlík (4.B) – 1. miesto v celoslovenskom kole a postup do 

medzinárodného kola – kategória LITTER LESS 

Nikoleta Potočková (4.B) – 2. miesto v celoslovenskom kole – kategória 

LITTER LESS 

Nikoleta Potočková (4.B) – 2. miesto v celoslovenskom kole – kategória 
ENVIRO 

 Stredoškolská odborná činnosť – Životné prostredie 

Daniela Bušová – 2. miesto celoslovenskej prehliadky SOČ v odbore Životné 
prostredie s názvom práce Biodegradabilné plasty – alternatíva pre životné prostredie 

 
 
Telesná a športová výchova 

 
Športové súťaže v školskom roku 2016/2017. 

 
1.  Pohár primátora mesta- SŠ. 
2. Župná kalokagatia v Trenčíne. 
3. OK Veľký futbal. 
4. KK Veľký futbal. 
5.  OK Futsal. 
6. OK volejbal D. 
7. OK volejbal CH. 
8. KK volejbal D. 
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9. KK volejbal CH. 
10.  Volejbal Pohár dekana FSEV Tn UAD . 
11. Nočný stolnotenisový turnaj. 
12.  Halové majstrovstvá vo veslovaní. 
13. OK Stolný tenis. 
14. OK Bedminton. 
15.  KK Atletika. 
16. KK Volejbal D. 
17. M SR Atletika. 
18. M SR Volejbal. 
19. Športové hry pri príležitostí dňa Mesta-( futbal, Minimaratón). 
20. Školské športové dni( páka, preťahovanie lanom, streľba na kôš, vybíjaná, futbal ). 
 
Letné športové hry o putovný pohár primátora mesta SŠ a 8-ročných gymnázií, NMnV 

 

Dátum: 07.10 2016  Vyučujúci: Mgr. Roberto Iliev, Mgr. Ján Pavlíček 

 

Kalokagátia Trenčianskeho kraja  

14.9.2016  2. miesto 

Okresné kolo stredných škôl vo futsale, športová hala NMnV 

       Dátum: 21.10.2016         Vyučujúci: Mgr. Ján Pavlíček         Počet žiakov: 10 CH 

       Umiestnenie:  2. miesto  

     

         GMRŠ – SOŠ Piešťanská 3:0,           GMRŠ - SOŠ Stará Turá 1:0 

         GMRŠ - SŠ sv. Jozefa   5:0,         GMRŠ - SPŠ Bzinská   1:1 

 

Okresné kolo stredných škôl vo futbale, umelá tráva NMnV 

Dátum: 17.10.2016   Vyučujúci: Mgr. Ján Pavlíček   Počet žiakov: 15 CH   

Umiestnenie: 1. miesto        Postup na regionálne kolo do Myjavy :   2.miesto 

   

  Okresné kolo stredných škôl v bedmintone, NMnV 

  Dátum: 03.11.2017       Vyučujúci: Mgr. Ján Pavlíček,      Počet žiakov: 3 CH 

  Umiestnenie:  2. miesto 

 

Halové veslovanie SŠ chlapcov a dievčat 
   Dátum: 30.11.2016       Vyučujúci: Mgr. Ján Pavlíček       Počet žiakov: 4 CH, 4 D 

   Umiestnenie:  3. miesto D, 3.miesto CH 
 
Nočný stolnotenisový turnaj 8.12.2017 
Dátum: 8.12.2016  Vyučujúci: Mgr Mária Vitásková, Mgr. Ján Pavlíček    Počet žiakov: 40 
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Okresné kolo stredných škôl vo florbale, NMnV                                                                                  

Dátum: 9.12.2016   Vyučujúci: Mgr. Ján Pavlíček  Počet žiakov: 12 CH,                                   

Umiestnenie:  2. miesto  

  

Okresné kolo v atletike ZŠ a 8-ročných gymnázií, NMnV 
Dátum: 27.09.2016 
 

Chémia  
Chemická olympiáda:  

Kategória A : 
školské kolo sa konalo 2.12.2016 .Zúčastnili sa ho 4 študenti(Bednár-4.A,Kubišová, Žišková 
-4.B a Hanzlík-3.B)Vzhľadom na veľkú náročnosť úloh dosiahli malé bodové ohodnotenie 
a preto sme nikoho nenavrhli na postup do krajského kola.Vyhodnotenie sme poslali 
predsedovi  kraj. komisie. 
Kategória B : 
školské kolo sa konalo17.3.2017.Úlohy riešilo 10 študentov (Drgoncová, Dudášiková, 
Jacola, Durdík-2.A, Zemko, Kubáňová, Skovajsová, Hrušovská, Macejková,Reháková -
2.B)Študenti si chceli len vyskúšať svoje vedomosti – otestovať sa a tiež nedosiahli také 
výsledky, aby mohli postúpiť na krajské kolo.Vyhodnotenie sme odoslali predsedovi 
kraj.komisie. 
 
Kategória C : 
školské kolo sa konalo 27.4.2017.Úlohy riešilo 15 študentov (7 z1.A a 8 z 1.B triedy) 
Vincent Hlaváč  a Peter Zmatek z 1.A dosiahli také bodové ohodnotenie, že sme ich navrhli 
na postup do krajského kola, ktorého sa 18.5.2017 zúčastnili na SŠ v Novákoch a obidvaja 
boli úspešnými riešiteľmi. Študentov  pripravovala Mgr.Barančinová 
SOČ : 
Prácu s ekologicko- chemickou tematikou –(súťažila za životné prostredie) vypracovala 
Daniela Bušová zo septimy.Obhájila 1.miesto v školskom kole a víťazne postupovala až do 
celoštátneho, kde skončila na krásnom 2. mieste. Študentku pripravovala Dr.Zenková. 
Súťaž Objavujeme čaro chémie: 
Súťaže, ktorú organizuje Združenie učiteľov chémie, sa zúčastnili T.Zenka, D.Marko zo 
SEKUNDY a M.Pastorková z KVARTY.Všetkým bolo udelené čestné uznanie. Študentov 
pripravovali Mgr.Guzmická a PaedDr.Zenková. 
 
  
 

XV.Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a  
                                prijímania na ďalšie štúdium 
  

Správa o umiestnení maturantov v školskom roku 2016/2017 

 
V školskom roku 2016/2017  maturovalo  na našej škole 47 študentov. Záujem o štúdium 

na vysokých školách v Slovenskej a Českej republike prejavilo 41  študentov, 1 študent sa 

zaujímal len o štúdium v Dánsku.  

O pomaturitné štúdium prejavili záujem 2 študenti.  

Na VŠ sa nehlásilo 5 študentov. 

Spolu podali 101  prihlášok, čo je približne 2,15 prihlášky na žiaka.  
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Na vysoké školy bolo prijatých 40 študentov, z toho na VŠ 6 mimo SR .  

 

Celková úspešnosť prijatia je 95,24 %. 

 

 

 

Štatistické spracovanie údajov 
Trieda Počet žiakov 

v triede 

Hlásilo 

sa na VŠ 

Nehlásilo 

sa na VŠ 

Prijatí 

na VŠ 

Z toho na 

VŠ mimo SR 

Neprijatí 

na VŠ 

Prijatí 

% 

4.A 23 21 2  20 3 1  95,24 

4.B 24 21 3  20 3 1  95,24 

SPOLU 47 42 5 40 6 2 95,24 
 

Umiestnenie študentov na príslušných VŠ v Slovenskej republike: 

 
Univerzita počet žiakov: 

Univerzita Komenského v Bratislave 12 

 Prírodovedecká fakulta 2 

 Právnická fakulta 2 

 Filozofická fakulta 2 

 Fakulta sociálnych a ekonomických vied 2 

 Pedagogická fakulta 1 

 Fakulta telesnej výchovy a športu 1 

 Lekárska fakulta 1 

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 

 Fakulta masmediálnej komunikácie 2 

 Filozofická fakulta 1 

 Fakulta sociálnych vied 1 

Trnavská univerzita v Trnave 5 

 Právnická fakulta 3 

 Pedagogická fakulta 1 

 Filozofická fakulta 1 

Slovenská technická univerzita v Bratislave  3 

 Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 

 Stavebná fakulta 1 

 Ústav managementu 1 

Žilinská univerzita v Žiline 1 

 Fakulta riadenia a informatiky 1 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 

 Technická fakulta 1 

 Fakulta biotechnológie a potravinárstva 1 

Ekonomická univerzita v Bratislave 1 

 Fakulta podnikového managementu 1 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  2 
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 Fakulta stredoeurópskych štúdií 2 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 

 Fakulta zdravotníctva 2 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 

Súkromné vysoké školy: 0 

Štátne vysoké školy: 

Akadémia policajného zboru v Bratislave  1 

Pomaturitné štúdium SR: 

Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja – Svorada 

a Benedikta v Trenčíne  
1 

 

Umiestnenie študentov na príslušných VŠ v Českej republike: 
Masarykova univerzita v Brne 2 

 Ekonomicko správní fakulta 1 

 Přírodovědecká fakulta 1 

Vysoké učení technické, Brno 1 

 Fakulta informačných technologií 1 

Mendelova univerzita v Brně 1 

 Zahradnická fakulta 1 

Univerzita Tomáše Bati Zlín 1 

 Fakulta managementu a ekonomiky 1 

Pomaturitné štúdium ČR: 

Štátni jazyková škola  Brno   1 
 

Umiestnenie študentov na príslušných VŠ v mimo SR a ČR: 
 

VIA University College, Horsens, Dánsko 1 

 

 

XVI.Voľnočasové aktivity školy 
 
Činnosť krúžkov prostredníctvom vzdelávacích poukazov  

Krúžková činnosť v školskom roku  2016/2017 bola  všestranná. Žiaci prejavili 
záujem o využitie voľného času   rôznymi formami mimoškolskej činnosti. V súlade s ich 
požiadavkami sa vytvorili  tieto krúžky: 
Záujem o krúžkovú činnosť pokračuje aj v tomto školskom roku. 
Okrem tradičných krúžkov sa vytvorili aj ďalšie. Podľa celkového počtu žiakov k 15.9.2016 
sme vydali 342 vzdelávacích  poukazov a obdržali sme  181 poukazov . 
 
Krúžky  a ich vedúci v školskom roku 2016 / 2017 
 
 Názov krúžku Meno a priezvisko vedúceho krúžku 
1. Krúžok environmentálnych aktivít PaedDr. Michaela  Zenková 
2. Matematika a fyzika v praxi / pre 4. roč./ RNDr. Zuzana Krajčovičová 
3. Krúžok onkologickej výchovy Mgr. Blažena Barančinová 
4. Časopis Slovo Mgr. Ľubomír Štekláč 
5. Fyzikálny krúžok RNDr. Eva Gregušová 
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6. História a geografia v dokumentoch PaedDr. Daniel Bradáč 
7. Filozofický krúžok Mgr. Richard Lalík 
8. Športový krúžok mladší žiaci Mgr.Ján Pavlíček 
9. Športový krúžok starší žiaci Mgr.Roberto Iliev 
10. Turistický krúžok Mgr.Vladimír Kucek 
11. Aplikovaná informatika Mgr.Radovan Hradílek 
12. Nemčina v praxi Mgr.Marion Beňačka 
13. Rád počítam / PRÍ – KVA/ Mgr.Radoslava Nemčeková 
14. Mladý knihovník Mgr.Radoslava Nemčeková 
15. Tvorba a prezentácia prác SOČ Mgr.Alexandra  Malovcová 
16. Informatizácia v živote / pre 4. roč./ RNDr.Ivan Šagát 
17. Ekonomika v praxi / pre 4. roč./ Ing.Karol Krajčo 
18.  Krúžok španielskeho jazyka Mgr.José António 
19. Kultúra a civilizácia španielsky 

hovoriacich krajín 
PaedDr.Zuzana Poláková 

 
Krúžky sa na začiatku školského roka vytvárali podľa záujmu žiakov. 

V školskom roku 2016/2017 sa zriadilo 15 vedomostných krúžkov, v ktorých sa 
rozširovali a precvičovali vedomosti žiakov z jednotlivých predmetov. Najviac prevládali 
krúžky na zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku/ kulturológia anglicko hovoriacich krajín, 
hravá nemčina, kultúra a civilizácia španielsky hovoriacich krajín / a ďalšie vedomostné 
krúžky sú orientované na   :                                                                                                                                        
- prípravu pre prax/ nemčina v praxi, fyzikálny krúžok /                                                                                                                      
- rozvíjanie logického myslenia / Informatizácia v živote  /                                                                                                                             
- novinársku činnosť /Časopis Slovo -  novinársky krúžok / 

prípravu na prijímacie pohovory na vysokú školu /matematika a fyzika v praxi, 
ekonomika v praxi / 
V  športových krúžkoch žiaci si mohli zdokonaľovať fyzickú kondíciu a cibriť mozgové 
závity  /turistický  krúžok, Športový krúžok mladší žiaci, starší žiaci /. 
 
 
 
Správa o činnosti krúžku            Krúžok environmentálnych aktivit 
  
Zapísaných žiakov: 3 (+ žiaci, ktorí sa zapojili do programu Mladí reportéri pre životné 

prostredie) 
Cieľ krúžku: Venovali sme sa hlavne aktivitám spojeným s akciami Mladých reportérov pre 

životné prostredie, ale i rôznym iným problémom životného prostredia.   
Počet stretnutí: 24 (spolu 46hodín) + 3 dňový workshop 
Obsah činnosti:  

 Aktivity v programe Mladí reportéri pre životné prostredie. Žiaci sa zúčastnili 

reportérskych workshopov:  

18. 10. 2016 v Trenčíne, kde sa venovali najmä písaniu reportérskeho článku 
25. 1. 2017 v Bratislave sa konal fotoworkshop s mediálne známym fotografom 

Tomášom Halászom  
23. 2. 2017 v Novom Meste nad Váhom sa konal workshop s fotografom R. 

Stoklasom, spojený s prezentáciou a krstom knihy „Samoudržateľný 
rozvoj“ 
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 Zamerali sme sa i na informovanie o problematike životného prostredia a žiaci 

vytvorili dva články, ktoré boli zverejnené na stránke www.mladireporteri.sk 

a zaoberajú sa odpadovou problematikou. 

 V laboratóriu sme si vyskúšali výrobu bioplastu zo škrobu, čím sme sa trocha 

dozvedeli o alternatívnych materiáloch použiteľných namiesto klasických plastov. 

Študentka D. Bušová pracovala s týmito materiálmi ďalej a vytvorila odbornú prácu 

na tému Bioplasty. 

 Žiaci z krúžku pripravili prezentovanie envirovýchovy a programu Mladí reportéri 

pre životné prostredie ku Dňu otvorených dverí – január 2017. 

 2. 5. 2017 – v rámci komunitného akčného dňa sa konala burza kníh a vytvorenie 

voľnej knižnice pod názvom „Dajme knihám druhú šancu“. 

 Žiaci sa zapojili i do súťaže Mladých reportérov tvorbou reportérskych príspevkov, 

ktoré boli uverejnené na stránke www.mladireporteri.sk  - 7 študentov s 15timi 

príspevkami.  

 7. – 9. 6. 2017 – Reportérsky workshop Mladých reportérov pre životné prostredie 

pre víťazov národného kola YRE. Konal sa v Zoo Bojnice, kde žiaci pripravovali 

rôzne reportérske výstupy zo života a diania v Zoo. 

 Pravidelne sme pripravovali informačné materiály na nástenku a taktiež materiály 

na prezentáciu environmentálnej výchovy na Dni otvorených dverí. 

 Uskutočnili sa i náučné exkurzie: Čistička vôd v Novom Meste nad Váhom, Haluzická 

tiesňava, Kamenná, Zelená voda – boli spojené s čistením okolia a dokumentovaním 

reality. 

 

Správa o činnosti krúžku Časopis Slovo 
 

 

Časopis  Slovo  vydávajú členovia krúžku pod organizačným vedením nového 
šéfredaktora Michala Barteka,  študenta triedy Sexta. Členovia  krúžku sa stretávajú 
pravidelne podľa záznamu o práci krúžku. Okrem toho sú podľa potreby zvolávané porady 
aj častejšie. Výsledkom sú   2 nové čísla, ktoré sú na veľmi dobrej úrovni po obsahovej, tak 
aj grafickej stránke. Tretie číslo bolo v mesiaci jún 2017 pripravené na vydanie. Časopis 
v novej grafickej úprave, má kvalitný kriedový papier. 
Náklady na vydanie cca 100 kusov boli minimalizované, vďaka aktivite šéfredaktora.  
Časopis  Slovo bol prihlásený do celoslovenskej súťaže stredoškolských časopisov, kde 
v apríli 2017  získal  Cenu mesta Zvolen.      Vedúci krúžku: Mgr. Ľubomír  Štekláč                                                                                       

 

 
Vyhodnotenie krúžku onkologickej výchovy  
 
V krúžku onkologickej výchovy pracovalo 19 prihlásených študentov (3 zo septimy, 5 
z prímy, 4 z 2.A, 7 z 2.B )a  chodili aj neprihlásení študenti. 
Naším prvoradým cieľom bolo starať sa o svoje zdravie, predchádzať chorobám, poznať 
príznaky a hlavne prevenciu civilizačných ochorení a formovať životné návyky  v zhode so 
zdravým spôsobom života. 
Celkovo sme sa stretli 28 - krát. Najskôr sme sa oboznámili s tým, čo od našich stretnutí 
očakávame, kto zastrešuje onkologickú výchovu na  Slovensku, ktoré sú hlavné priority 
Ligy proti rakovine a akým spôsobom ich podsúva jednotlivým školám. Hovorili sme si 

http://www.mladireporteri.sk/
http://www.mladireporteri.sk/


 42 

o zdraví, zdravotnej starostlivosti na Slovensku , o rakovinových nádoroch i o vplyve nášho 
životného štýlu na naše zdravie. 
Vyhrali sme celoslovenskú súťaž  Žabáky za zdravie, v rámci Týždňa boja proti rakovine na 
Deň jablka sme vyzdobili školu jablkami, ktoré priniesli študenti i kolegovia, vyhlásili súťaž 
10 000 000krokov ku zdraviu, ktorej sa zúčastnili mnohí naši študenti a tak pomohli 
prekonať olymp. víťaza  Mateja  Tótha a tiež získali pekné ceny. 
Prihlásili sme sa a úspešne zrealizovali  21. ročník Dňa narcisov, kde sa nám podarilo 
vyzberať 2942,70 eur. Peniaze sme poukázali na účet LPR SR v Slovenskej sporiteľni 
a kópiu o zaplatení spolu s hodnotiacou správou a vyplnenými prílohami sme odoslali do 
centrály LPR. Krúžok sme propagovali aj na Dni otvorených dverí a boli sme milo 
prekvapení, že žiaci a hlavne ich rodičia sa veľmi zaujímali o našu činnosť a naše dlhoročné 
účinkovanie na poli onkologickej výchovy s patričnými výsledkami. Na záver môžem 
skonštatovať, že ciele, ktoré sme si stanovili , sme splnili. 
Vypracovala : Mgr. Blažena Barančinová    
 
Vyhodnotenie činnosti v záujmovom útvare:  
                                      Kultúra  a civilizácia španielsky hovoriacich krajín  
 

Na krúžok Kultúra a civilizácia španielsky hovoriacich krajín sa prihlásili 3 žiaci: 
z Primy Martin Zich, z I. B Natália Tulisová a z II.B Barbora Šutovská. Na hodinách sme 
využívali digitálnu techniku, počítač a internet Žiaci si precvičovali štyri základné jazykové 
kompetencie: počúvanie, čítanie, písanie a hovorenie s dôrazom na rozvoj komunikatívnej 
kompetencie. Precvičovali si rôzne situačné úlohy na rôzne témy spoločenského života ako 
sú napríklad: Predstavenie, Rodina a Priatelia, Orientácia v meste, V reštaurácii, V obchode, 
U lekára, Počasie, Ochrana životného prostredia, Šport, Môj deň a V hoteli. Žiaci si 
rozširovali vedomosti o španielsky hovoriacich krajinách, známych osobnostiach a pôvode 
jazyka. Precvičovali si správnu výslovnosť jazyka pomocou rôznych posluchových cvičení 
s dôrazom na problematické hlásky H, CH, J, G, K. Vytvárali sme pohľadnice k Vianociam 
a Veľkej noci. Hodinu sme si spestrili počúvaním autentického materiálu, rozprávkami 
a krátkymi príbehmi.  Naučili sa jednoduchý prítomný čas, jednoduchý minulý čas a budúci 
čas. Ovládajú číslovky a kladný rozkaz. Na téme Moje plány do budúcnosti si precvičili 
väzbu ir + a + neurčitok. Môžeme skonštatovať, že ciele záujmového krúžku boli splnené. 
Na tomto krúžku používame rôzny učebný materiál – Pasacalle, Ven, Uso de la gramática 
espaňola, Španielčina 1,2 od Lenghárdovej atď, čo dodáva hodinám rozmanitosť a väčšiu 
pestrosť.                                                                  Vedúci krúžku: PaedDr. Zuzana Polláková 
 
Vyhodnotenie činnosti v záujmovom útvare: Krúžok španielskeho jazyka 
 

Vedúci krúžku: Mgr. José Antonio Cases Ares 
 

Krúžok bol určený žiakom 4. ročníka. Stretnutie sa konalo v utork po šiestej hodine 
a podľa potreby bolo viac stretnutí v máji.  Cieľom našej činnosti v krúžku bolo zopakovať, 
upevniť si a utriediť znalosti zo španielskeho jazyka a literatúry v zmysle cieľových 
požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z tohto predmetu a pripraviť sa tak na 
úspešné zvládnutie maturitnej skúšky – jej ústnej časti. Cieľ bol úspešne splnený. 
Študentka zmaturovala s výborným prospechom. Jej prístup k učeniu bol výnimočný 
a adekvátny. Vo vyučovacom procese sa používali rôzni materiáli: internet, španielske 
knihy a prezentácie  v Powerpointe.     
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Hodnotiaca správa krúžku                   Nemčina v praxi 
 
Každý študent sa učí nemecký jazyk s rôznymi predpokladmi, s inou motiváciou a cieľom 
využívania. V krúžku nemeckého jazyka sa tieto rozdiely  brali do úvahy a každý študent si 
volil z ponuky vedomosti to, čo bolo pre jeho potreby podstatné. 
Študenti  hlavné zlepšili svoju komunikatívnosť v rôznych situáciách, pohotovosť  
v diskusiách. V rámci rozhovorov si doplňovali tiež svoju slovnú zásobu.  Témy sa opierali 
o obsah učebnice „Projekt Deutsch 1“ a“ WIR 1“, ktoré tvoria bežné situácie 
v spoločenskom živote.  
Študenti  sa naučili  základné frázy pre vyjadrovanie svojej mienky, vyjadrovanie 
ospravedlnenia, pocitov. Rozvíjali svoje  jazykové kompetencie a to hlavné čítanie, 
počúvanie , písanie a rozprávanie. 
         Mgr. Marion Beňačka 
 
Krúžok: Mladý knihovník 
 
Vedúca krúžku: Mgr. Radoslava Nemčeková, Počet členov: 4 
Program záujmovej činnosti: 
Práca s knihami v školskej knižnici, ich systematizácia a triedenie, získanie základných 
vedomostí z oblasti knihovníctva, spoznanie práce knižníc. 
Ciele:  
Naučiť žiakov základné pojmy z oblasti knihovníctva, ako napríklad anotácia, register, 
tiráž, bibliografický záznam a údaj, marginálie, index a i.  
Oboznámiť žiakov s knižničným systémom, spôsobom triedenia kníh a dokumentov a ich 
kategorizácie.  
Navštíviť knižnice v regióne Nové Mesto nad Váhom a v blízkom okolí. 
Vyhodnotenie práce: 
Žiaci pracujú v krúžku radi, zapájajú sa do činností. Rozdeľujú knihy na odbornú literatúru 
a beletriu. Vecnú literatúru triedia podľa jednotlivých vedných/učebných odborov. 
Navštívili sme miestnu knižnicu v Novom Meste nad Váhom.. Žiaci na krúžku prezentovali 
knihy, ktoré si oni sami obľúbili.                                           Mgr. Radoslava Nemčeková 
 

Vyhodnotenie práce v záujmovom útvare 
Rád počítam – matematický krúžok 

 
Vedúca krúžku: Mgr. Radoslava Nemčeková,   Počet členov: 3 
Program záujmovej činnosti: 
Krúžok Rád počítam je matematický krúžok pre žiakov nižších ročníkov gymnázia – pre 
PRÍMU  až KVARTU, kde riešime rôzne typy úloh, školské úlohy, zaujímavé matematické 
úlohy, hlavolamy a pod.. Venujeme sa riešeniu úloh Pytagoriády a Matematickej olympiády. 
Ciele:  
Upevňovať a rozširovať vedomosti z matematiky, pripraviť žiakov na riešenie rôznych 
problémov, vzbudiť záujem o matematiku, pripraviť žiakov na rôzne matematické súťaže. 
Vyhodnotenie práce: 
Žiaci pracujú v krúžku radi, zapájajú sa do činností. Riešime úlohy v pokojnej atmosfére. 
Členovia krúžku uspeli v školskom kole Pytagoriády a riešia aj matematickú olympiádu. 
Krúžok začali navštevovať i iní žiaci, podľa potreby s nimi riešime školské úlohy. 
Jedna členka krúžku – R. S. Švehlová – 1. miesto obvodné kolo Pytagoriády, 3. miesto 
v okresnom kole Matematickej olympiády.                                        Mgr. Radoslava Nemčeková 
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Hodnotenie práce v záujmovom útvare „Aplikovaná informatika“ 
 
Počet študentov: 12 
Trieda: SEXTA – Adámať, Burgan, Čechvala, Čelko, Gajdošík, Kubincová, Ondrejičková, 
Poláčková, Pukšová, Riecky, Šimovcová, Vidová.   
Záujmový útvar – Aplikovaná informatika navštevovali v školskom roku 2016/2017 
dvanásti žiaci. Záujmový útvar – Aplikovaná informatika mal za ciel vzbudiť záujem 
žiakov o tvorbu www stránok, programovanie, prácu s fotografiou a videom a počítačové 
siete. 
Záujmový útvar sa konal pravidelne v pondelok od 13:30 hod. do 15:30 hodiny. 
Počas hodín získavali žiaci vedomosti z oblasti počítačových sietí, programovania 
v programe Imagine. Vyskúšali si prácu v elektronickom informačnom systéme – ELIS. 
Oboznámili sa s tvorbou web stránok prostredníctvom html kódu, spoznali kaskádové 
štýly. Zdokonalili sa  v textových a grafických efektoch. Následne sa žiaci naučili publikovať 
svoje web stránky prostredníctvom ftp klienta na internet. 
Záujmový útvar – Aplikovaná informatika splnil svoj cieľ a výraznou mierou prispel k 
rozšíreniu poznatkov našich žiakov z oblasti aplikovanej informatiky. 

                     Mgr. Radovan Hradilek 
        

Hodnotenie práce v záujmovom útvare Tvorba a prezentácia SOČ 
 
Vedúci krúžku: Mgr. Alexandra Malovcová 
Do krúžku Tvorba a prezentácia SOČ sa v tomto školskom roku zapojilo 8 študentov, ktorí 
sa chcú naučiť ako písať, prezentovať a obhajovať nielen práce SOČ, ale odborné práce ako 
také. Cieľom krúžku je naučiť žiakov pracovať s odbornou literatúrou ,informáciami, 
zhromažďovať ich, analyzovať a dokázať použiť pre odbornú prácu. Zároveň si majú 
urobiť prehľad prieskumných metód, naučiť sa ich používať a vyhodnocovať. Dôležitá je 
tiež samotná prezentácia a obhajoba práce, takže sa majú zlepšiť v komunikácii, rozšíriť si 
slovnú zásobu a prezentovať svoj názor na verejnosti. 
V tomto polroku sme sa stretli 15krát. 
Traja zo študentov prihlásených do krúžku Tvorba a prezentácia SOČ na sebe a svojej práci 
usilovne pracovali, čo sa odrazilo i na výsledkoch, ktoré na tohto ročnej prehliadke SOČ 
dosiahli. 
Michal Bartek- Mafia na Slovensku- 6. miesto v celoslovenskom kole 
Vladimír Smetana- Návrhy EÚ na zmeny zákona o zbraniach a ich potencionálny dopad pre 
držiteľov zbrojného preukazu-3. miesto v krajskom kole 
Patrícia Škriečková- Výučba regionálnych dejín na ZŠ ( Moravské Lieskové)- 3. miesto 
v krajskom kole.      Mgr. Alexandra Malovcová 

 
Správa zo záujmového útvaru:  História a geografia v dokumentoch. 
 

Krúžok História a geografia v dokumentech navštevovalo 10 študentov Gymnázia M. 
R. Štefánika, väčšinou žiaci 4. ročníka. Cieľom krúžku je spoznávanie sledovanie 
geografických a historických dokumentov, čím si žiaci doplnia audiovizuálne informácie 
o problematike, ktorú preberajú na hodinách dejepisu a geografie. 
Sledovali sme filmy BBC venované problematike globálneho otepľovania, krajinám sveta, I. 

a II. svetovej vojny, staroveku, stredoveku, diktatúram – nacizmu, komunizmu, fašizmu. 

Celkovo sme absolvovali 33 dvojhodín.                    PaedDr.Daniel Bradáč 
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Správa zo záujmového Turistického krúžku. 
 

Aktivity organizované v rámci turistického krúžku boli realizované cez víkendy a 
v období školských prázdnin. Počet žiakov, ktorí odovzdali vzdelávací poukaz za účelom 
návštevy krúžku je 42. 

Počas školského roka 2016/2017 sme sa venovali ochrane životného prostredia 
a zásadám pohybu v teréne, predstavili sme si chránené krajinné oblasti v našom regióne a 
oboznámili sme sa s prírodnými zaujímavosťami v okolí Nového Mesta nad Váhom. 
Samotné exkurzie boli realizované v oblasti CHKO Malé Karpaty, CHKO Biele Karpaty a v 
pohorí Považský Inovec. 

V školskom roku 2016/2017 boli zorganizované nasledujúce výlety: 
NMnV – Drapliak – Višňovská dolina – NMnV,NMnV – Salášky – Tri stoly - NMnV 
NMnV – Lúka (preprava autobusom); Lúka – hrad Tematín – Lúka  
NMnV – Višnové - Čachtický hrad – Višňové, NMnV – Višňové – Hrušové – NMnV 
Cetuna –Veľká Javorina – Stará Turá,Hrádok – Hrádocká dolina – Bezovec - Tematín,  
Lúka – popri Váhu –Piešťany, Kálnica– Polámaný vrch - Ostrý vrch – Kálnická dolina  
Kálnica – Pánska Javorina – Prielačina – Hrádocká dolina 
 
Študenti mali počas stretnutí v rámci krúžku možnosť získať nové poznatky 

ohľadom ochrany životného prostredia a zaujímavých prírodných lokalít. Navštívili 
významné turistické miesta v blízkom okolí svojho bydliska a spoznali ich hodnotu.  
 Vedúci krúžku:   Mgr. Vladimír Kucek 
 
 
Krúžok „   Matematika a fyzika v praxi“ 
 

Krúžok pracoval počas  školského roka 2016/2017 na základe požiadaviek žiakov 
4.ročníka,  požiadaviek maturantov z matematiky pri opakovaní učiva podľa tematických 
okruhov.  
Od 22. septembra 2016 do 26. júna 2017 sa uskutočnilo 36 stretnutí po 2 hodinách. Žiaci si 
na stretnutiach rozvíjali svoje vedomosti v oblasti učiva matematiky aj fyziky, precvičovali 
a ujasňovali a opakovali  si učivo prebrané na vyučovacích hodinách v minulých školských 
rokoch . Rôzne tematické celky, ktoré nepreberali na vyučovacích hodinách z matematiky 
a fyziky boli priblížené žiakom hravou formou. Žiaci mali možnosť navzájom si objasniť 
vzniknuté problémy pri riešení príkladov. Z fyziky sme rozoberali témy a príklady 
potrebné na prijímacie skúšky do Prahy. Žiaci hlásiaci sa na štúdium v Dánsku riešili 
matematické hlavolamy. Z fyziky sme si aj zaexperimentovali v laboratóriu aj v prírode a 
potom sme teoreticky zdôvodňovali pozorované javy.  Cieľom krúžku bolo priblížiť 
matematiku i fyziku všetkým záujemcom čo najjednoduchšie, aby už nebola pre nikoho 
strašiakom a aby štvrtáci zvládli prijímacie pohovory z matematiky a z fyziky.  
  Vedúca krúžku:  RNDr.Zuzana Krajčovičová 
 
Správa o činnosti krúžku „Fyzikálny krúžok“  
 
Vo fyzikálnom krúžku pracovalo 16  žiakov.  Žiaci so záujmom o prácu v krúžku sú z 1. B 
triedy. Títo žiaci odovzdali vzdelávacie poukazy. V krúžku pracujú aj žiaci, ktorí 
vzdelávacie poukazy neodovzdali a ich činnosť je nepravidelná. 
Cieľom krúžku bolo vzbudiť záujem žiakov o štúdium fyziky,  príprava žiakov na fyzikálne 
súťaže a prehĺbenie učiva z fyziky. Žiaci krúžku sa aktívne podieľali na organizácii 
a zabezpečení Dňa otvorených dverí  na GMRŠ.  
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Žiakov som v septembri oboznámila a následne  motivovala k účasti na rôznych 
fyzikálnych súťažiach a projektoch. Ide o 10. ročník Fyzikálneho korenšpodenčného 
seminára pre žiakov SEKUNDY až KVARTY: UFO a 32.ročník Fyzikálneho 
korenšpodenčného seminára pre žiakov SŠ : FKS. Zaujímavou ale aj náročnou je 1dňová 
Medzinárodná tímová školská  súťaž Náboj a Náboj Junior, ktorej sme sa chceli ako 
1družstvo zúčastniť, nakoniec účasť na súťaži  žiaci vzdali. 4. ročník Festivalu Fyzikálnych 
Filmov  sa uskutočnil  na jar 2017, žiaci aj prejavili záujem, nakoniec však práce 
neodovzdali do súťaže.  
Týždeň vedy a techniky na Slovensku , Expedícia Mars  a Noc výskumníkov – nezáujem 
žiakov o účast .  
PIKOFYZ je celoslovenská súťaž z fyziky určená pre šikovných žiakov 7. – 9. ročníka 
základnej školy alebo sekundy až kvarty osemročného gymnázia, je schválená MŠVVaŠ SR. 
V súčasnosti prebiehal 19. ročník tohto celoslovenského korenšpodenčného seminára. 
Úlohy  zimnej časti súťaže Pikofyzu  sme riešili v rámci krúžku.  V 3 kolách bolo po 5 
príkladov. Rebecca Sofia Švehlová  sa umiestnila na 1. a  Viktória Klačková na 2. mieste 
v kategórii SEKUNDA v rámci Slovenska. 
V letnej časti Pikofyzu sa Rebecca Sofia Švehlová  sa umiestnila na 1. mieste v kategórii 
SEKUNDA v rámci Slovenska. 
Príprava žiakov na FO – fyzikálnu olympiádu kategória E – Kvarta – Patrik Bláha 
a kategóriu C a D – žiaci 1. a 2. ročníka 4- ročného štúdia 
 
Cieľ krúžku sa mi podarilo splniť, pretože sa žiaci zúčastnili rôznych súťaží a podujatí 
a získali ešte lepší vzťah k fyzike, mohli prepojiť teoretické vedomosti z fyziky s využitím 
v praktickom živote. Občasnou, nepravidelnou účasťou žiakov nižších ročníkov 8 ročného 
gymnázia v krúžku  sa mi podarilo vzbudiť záujem žiakov  o predmet a tak budovať 
základy pre účasť žiakov  na celoslovenskej  súťaži Pikofyz. 
Vedúca krúžku: RNDr.Eva Gregušová 
 
 

  Hodnotiaca správa záujmového útvaru „  Informatizácia v živote“ 
 

Počet študentov: 3                   Počet hodín: 30 x 2 hod 
Program práce: - Naučiť študentov navrhnúť a vyjadriť algoritmus graficky, pomocou         
                               programovacieho jazyka 
                             - Osvojiť si prácu s kancelárskym softwarom MS Office 
                            - Poznať princípy práce PC, hardware počítača 
                            - Základy sietí 
Vyhodnotenie :  - účasť 93 % 
                             - učivo odučené podľa plánu 
                             - študenti sa naučili vyjadriť graficky jednoduché algoritmy 
                            - naučili sa základy programovania 
                            - osvojili si prácu s MS Office, Word- hromadná korešpondencia, tvorba 
šablón                   
                           - Excel – tvorba vzorcov, kontingenčné tabuľky, grafy 
                           -  Access- tvorba jednoduchých databáz 
                           - vedia charakterizovať PC podľa hardwaru 
                           - naučili sa princípy práce v sietiach 
Pozn. študenti  maturovali z predmetu INF s priemerom 1,33 a budú pokračovať v štúdiu 
na VŠ.                                                                          Vedúci krúžku:      RNDr. Ivan Šagát 
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Správa o činnosti krúžku: FILOZOFICKÝ KRÚŽOK 
 
Filozofický krúžok mal za úlohu priblížiť základný exkurz z dejín filozofického 
a náboženského myslenia s prihliadaním na súčasnosť. Prihlásili sa naň 4 žiaci s VP  
a prebiehal v stredy v dvojhodinových intervaloch. Krúžok bol určený nielen pre budúcich 
odborníkov vo filozofii, ale aj pre tých, ktorí hľadajú prvú orientáciu v myšlienkach veľkých 
mysliteľov minulosti a súčasnosti. Pripravené boli filmy o základných svetových 
náboženských systémoch s relevantnými diskusiami. Nasledoval  prechod k počiatkom 
filozofie v starovekom Grécku, problémom stredovekého, renesančného a moderného 
človeka. Súčasťou práce bola aj tvorba originálnyh koncepcií a kritických teórií podľa 
vlastného výberu študentov. Postupne sme sa oboznámili  s klasickou filozofiou a 
modernou filozofiou 20. storočia.Neodmysliteľným bodom bolo nahliadnutie do tajov 
špecifického filozofického jazyka a sledovanie presahov filozofie do umenia a vedy.  Krúžok 
mal pomôcť študentom formovať svoje vlastné názory, postoje a presvedčenie na základe 
autonómneho premýšľania o nich. Pri tomto procese by mali  vedieť odhaľovať a po 
racionálnom zvážení aj odmietať (otvorene sa vyjadrovať) argumentami nedostatočne 
podložené tvrdenia (názory, teórie) autorít a zároveň vedieť sa vedome prikloniť k 
racionálne zdôvodneným  tvrdeniam (postojom, teóriam a interpretáciam) a akceptovať 
ich. Nezávislosťou od dočasne populárnych, mätúcich názorov a  niekedy až nebezpečných 
presvedčení a teórií sa stávajú takto usudzujúci ľudia menej manipulovateľnými. Krúžok 
bol zameraný na všeobecný rozhľad a pre študentov, ktorí budú mať záujem o štúdium na 
humanitných vysokých školách. Stanovené tematické ciele krúžku za  školský rok 
2016/2017  sa splnili. Odučených bolo 66 hodín. Absencie boli z dôvodov  
ospravedlnených  ochorení.                                    Vedúci krúžku: Mgr. Richard Lalík 

 
 

Správa zo záujmového krúžku- Športový krúžok mladší žiaci. 

 
Športový krúžok navštevovalo z celkového počtu 21 žiakov, striedavo 15-17 žiakov. 
Na krúžku sme nacvičovali prihrávky loptou, streľbu,  spracovacie lopty. 
Zdokonaľovali  herné situácie. Organizoval som krúžkové turnaje, ktoré sú medzi 
študentmi veľmi obľúbené. Okrem na škole organizovaných turnajov sme sa zúčastnili aj 
okresného kola vo volejbale žiačok ZŠ, kde sme obsadili druhé nepostupové miesto zo 
štyroch zúčastnených škôl. 
Okrem volejbalu sme sa zúčastnili s chlapcami futbalovej súťaže Dôvera cup, kde sme 
skončili v okresnom kole na treťom mieste. V atletike sme zaznamenali  viaceré úspechy , 
kde najviac zažiarila Delia Farajpour , ktorá vyhrala Okresné kolo - 200 m. Postúpila na 
kraj, kde v konkurencii 72 štartujúcich obsadila 4. Miesto. Odporučil som ju aj do 
atletického klubu v NMnV, kde úspešne reprezentuje farby mesta a žne úspechy na 
celoslovenských kolách  . 
 Aj podľa účasti na krúžku je evidentné, že o pohyb je medzi mládežou záujem, čo je 
potešiteľné, keď v dnešnej dobe je všeobecne známe, že deti hľadajú iné využitie voľného 
času, ako je šport. 
S prihliadnutím na tento fakt som rozhodnutý, že športový krúžok budem organizovať aj 
budúci školský rok.             Vedúci krúžku:   Mgr. Ján Pavlíček 
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