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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 do 
31.1. 2018 
Mgr. Hildegarda Madrová, zástupkyňa riaditeľky pre výchovno – vzdelávací proces do 31.1. 
2018 
PaedDr. Daniel Bradáč, zástupca riaditeľa školy pre výchovno – vzdelávací proces od 1.2. 
2018 
 
7. Údaje  o rade školy : 
   
 Rada školy pri Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom 
 
 
predseda: JUDr.Zuzana Loffayová  zástupca rodičov GMRŠ 
   
členovia : Ing. Jozef Trstenský        delegát Trenčianskeho samosprávneho kraja                                 
  JUDr. Vladimír Fraňo      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 
Michal Bartek    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 2017/2018 

 

Dátum 
Počet žiakov 
osemročného 
gymnázia 

Počet žiakov 
štvorročného 
gymnázia 

Príčina 

spolu počet žiakov k danému termínu 
15.september 2017 136 201  
 337 
28.september 2017 136 202 

Hloža pristúpil z Gymn. Ľ.Štúra Trenčín do IV.A 
 338 
2.október 2017 136 203 Lesajová pristúpila z Gymnázia Sv. Jozefa Nové 

Mesto n.V. do I.A  339 
9. november 2017 136 204 

Lehuta pristúpil z SOŠ Stará Turá do I.A 
340 

14. november 2017 136 203 Jamrichová z I.A prestúpila prestúpila do OA 
M.Hodžu Trenčín 339 

16.november 2017 136 204 Bánovská pristúpila z Gymn. Ľ.Štúra Trenčín do 
III.B 340 

12.december 2017 136 205 Bezák pristúpil z Gymnázia Myjava do II.B 
341 

1.február 2018 
136 206 

Jancíková pristúpila z Gymnázium Púchov do III.A 
342 

2.február 2018 
136 207 Masárová pristúpila z SOŠ masmediálnych 

a informačných štúdií Bratislava do II.B 343 

26. február 2018 
136 208 Vyskočil pristúpil z Gymn. L. Novomeského Senica 

do II.B 345 
30. jún 2018 345  

 
Osemročné gymnázium – 7 tried  v každom ročníku po jednej triede okrem  
SEXTY:    spolu     136 žiakov z toho 71 dievčat a 65 chlapcov 
 
Štvorročné gymnázium – 8 tried : 1. ročník 1 trieda, 2. ročník 2 triedy,  
                                                                 3. ročník 2 triedy, 4. ročník 2 triedy. 
                         spolu         201  žiakov z toho 131 dievčat a 70 chlapcov 
Po zmenách stavu žiakov počas školského roka 2017/2018 k 30. júnu 2018  bol celkový 
počet žiakov 345       z toho  

- osemročné gymnázium:    136   žiakov    -  71 dievčat   a  65 chlapcov 
- štvorročné gymnázium:    208   žiakov    -  134 dievčat  a 74 chlapcov. 

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

III. Údaje o počte žiakov zapísaných do 1. ročníka 
 

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka gymnázia pre školský rok 2018/2018  
štvorročné štúdium : 
7902 J gymnázium:                   28 žiakov  
Žiaci sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu 
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osemročné štúdium :  
7902 J gymnázium        18 žiakov  
Zameranie len v rámci školského vzdelávacieho programu na cudzie jazyky           

 
IV. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 
Prospech v 4-ročnom gymnáziu 

 
Na začiatku školského roka  2017/2018 bolo 201 žiakov /z toho  131 dievčat/ a na konci 
školského roka  bolo 208 žiakov /z toho  134 dievčat/ 
Študijné výsledky žiakov 4-ročného gymnázia sú výborné, najmä v druhom polroku. 
 V 1. polroku  neprospel 1 žiak, 46,83 % bolo vyznamenaných. V druhom polroku počet 
vyznamenaných poklesol, teda v druhom polroku bolo 40,49 % vyznamenaných žiakov. 
Prospelo veľmi dobre v prvom polroku 34,15 % a v druhom polroku 41,95 %. Prospelo v 1. 
polroku 15,61 % žiakov a v 2. polroku 12,68 %. 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 1,60 . 

 
 

Počet vyznamenaných oproti prvému polroku v jednotlivých ročníkoch poklesol. 
Príčinou neklasifikovania žiakov  je najčastejšie dlhodobá ospravedlnená absencia na 
vyučovaní zo zdravotných dôvodov. V 1. polroku boli neklasifikovaní 2 žiaci,  zo 
zdravotných  a iných dôvodov, ale pripravili sa dobre  na komisionálne skúšky a úspešne 
ich absolvovali,  1 žiak neprospel z troch predmetov. Na konci školského roka nemalo 
ukončenú klasifikáciu šest žiakov, z toho 5 žiakov pre dlhodobú ospravedlnenú absenciu a 
jedna žiačka, ktorá mala individuálny učebný plán a z dôvodu rodičovskej dovolenky 
neukončila klasifikáciu do klasifikačnej porady. Štyria študenti úspešne absolvovali 
komisionálne skúšky. 
 Zo študentov, ktorí neúspešne absolvovali komisionálne skúšky, jeden študent 
opakuje ročník a jeden ukončil štúdium k 31.8. 2018. 

 počet  PV PVD P neprospel neklasi- štúdium 

 žiakov    z jed. predmet fikovaný v zahraničí 

     z viac   

I.polrok 205 96 70 32 - 1 2 4 

II.polrok 208 83 86 26 1 3 6 3 
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 Šesť žiakov študovalo v zahraničí / Nemecko, Rakúsko, USA, Čína /z toho 4 celý 
školský rok a zvyšní žiaci študovali v zahraničí len polovicu, resp. časť 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. 

Študenti, ktorí absolvovali štúdium v zahraničí oba polroky absolvovali 
komisionálne skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z predmetov, ktoré na danej 
škole v zahraničí neabsolvovali. Piati študenti úspešne tieto skúšky yvládli. Jeden študent 
neúspešne absolvoval štúdium v zahraničí a bude opakovať ročník. 

 
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 33 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 1 1 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 15136 15128 75,26 8 0,04 
II. polrok 18664 18639 89,73 25 0,12 

 
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  PV PVD P Neprospel z 

 
Neklasifi 
kovaní 

Štúdium 
v zahraničí 

 žiakov    jedné
ho 

 viac  

      predmetov  

I.polrok 136 76 40 16 2 - 1 1 

II.polrok 136 86 32 12 - - 5 1 
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Počet vyznamenaných žiakov bol v prvom polroku 55,88 %, v druhom polroku 
63,24 %, prospelo veľmi dobre v prvom polroku 29,41 % a v druhom polroku 23,53 %. 
Prospelo v 1. polroku 11,76 % žiakov a v 2. polroku 8,82 %.  
Priemer školy v osemročnom štúdiu na konci školského roka bol 1,43. 

 

 
 
Dvaja žiaci absolvovali štúdium v zahraničí /Rakúsko/. 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 50 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 1 0 0 
II. polrok 2 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 9162 9131 67,14 31 0,23 
II. polrok 9531 9488 69,76 43 0,31 
 

Počet zameškaných hodín sa oproti polroku zvýšil o 369 hodín. Najviac sa v druhom 
polroku zvýšila absencia v SEKUNDE  / o 427 hodín/. Naopak, v PRÍME, v KVARTE a 
v KVINTE sa počet vymeškaných hodín znížil. 
Najväčšiu absenciu dosiahli v prvom polroku i v druhom polroku žiaci  SEPTIMY. 
 Dochádzka žiakov v osemročnom gymnáziu bola na konci 1. polroku lepšia ako v 2. 
polroku, čo spôsobila väčšia chorobnosť detí. Na konci 2. polroka sa počet vymeškaných 
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hodín zvýšil o 2,62 hodín na žiaka. Neospravedlnené hodiny sa vyskytli za oneskorené 
príchody do školy. 

 

Vyhodnotenie maturitných skúšok - štvorročné štúdium 
   

Na maturitu v septembri 2018 bolo prihlásených zo študijného odboru 7902 J 
gymnázium so všeobecným zameraním 62 žiakov IV. A a IV. B.  

Na dobrovoľný maturitný predmet sa prihlásilo 9 študentov, 2 z nich  ho úspešne 
absolvovalo z predmetov / MAT a  NEJ / a 7 žiakov odstúpilo od maturity z dobrovoľného 
maturitného predmetu /FYZ, MAT, OBN, GEO, 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,  62 žiakov  

2. cudzí jazyk : anglický jazyk 59 žiakov , 3 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 34 žiakov 

a biológia 24. O nasledovné predmety mali žiaci pomerne rovnaký záujem -   
geografia /21/, chémia /12/. Najmenší počet maturujúcich bol v predmetoch ruský 
jazyk /2/.   
 

 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 matematiky, 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  62 0 62 0 

anglický jazyk 
B1 0 0 0 0 

B2 60 1 59 0 

nemecký jazyk 
B1 0 0 0 0 

B2 7 4 3 3 
ruský jazyk B1 2 2 0 0 

dejepis  9 9 0 1 
občianska náuka  36 34 0 2 

matematika  16 0 16 2 
chémia  13 12 0 1 
biológia  24 24 0 0 

geografia  22 21 0 1 

fyzika  6 6 0 3 

informatika  5 5 0 0 
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Písomné maturitné skúšky 
 Písomné maturitné skúšky písali všetci prihlásení žiaci, okrem jednej, ktorá 
študovala v zahraničí a v tom istom čase ukončovala štúdium. V  školskom roku 
2017/2018  písali všetci prihlásení žiaci okrem spomenutej žiačky externú i internú 
písomnú maturitnú skúšku  v riadnom termíne, čo predstavovalo 62 maturantov. 
Dňa 13. marca 2018 boli písomné maturitné skúšky externá a interná časť zo slovenského 
jazyka a literatúry. 
Dňa 14. marca 2018 žiaci písali externú a internú časť z anglického, nemeckého jazyka.                                
Dňa 15. marca 2018 bola písomná maturitná skúška externej časti z matematiky.  
 

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

Počet žiakov, ktorí úspešne vykonali externú a internú písomnú maturitnú skúšku: 
             slovenský jazyk a literatúra  62,       anglický jazyk   59,           nemecký jazyk 3 
Počet žiakov, ktorí vykonali externú  písomnú maturitnú skúšku z matematiky:  16 
  

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. 
Priemer zo slovenského jazyka a literatúry v PFIČ je 76,96 %. 
Priemer z anglického jazyka v PFIČ je  73,63 %. 
Priemer z nemeckého jazyka v PFIČ je 48,33 %. 
7 prác so 100% výsledkom v PFIČ mali žiaci z anglického jazyka 
1 práca so 100% výsledkom v PFIČ mala žiačka zo slovenského jazyka a literatúry. 
 

Výsledky externej časti sme dostali z ŠPÚ začiatkom mája 2018.  
Priemer školy je z externej časti zo slovenského jazyka a literatúry 59.7%, pričom národný 
priemer je 54,7. Najúspešnejší žiak dosiahol hodnotu 84,4 %. Spomedzi 80 študentov 
nedosiahli hodnotu 33% traja študenti, pričom najnižšia hodnota bola 26,6%. 
Priemer školy je z externej časti z anglického jazyka je 59.6 pričom národný priemer je 
63,4. Najúspešnejší žiak dosiahol hodnotu 97,5 %. Spomedzi 77 študentov nedosiahli 
hodnotu 33% desiati študenti, pričom najnižšia hodnota bola 20,0%, pričom hodnotu 25% 
nedosiahli štyria študenti. 
 
Priemer školy je z externej časti z nemeckého jazyka je 40.6 pričom národný priemer je 
62,0. Najúspešnejší žiak dosiahol hodnotu 46,7 %. Spomedzi 3 študentov bola najnižšia 
hodnota 34,2%. 
 
V matematike v EČ je priemer školy 43,0 %, pričom národný priemer je 57,0. Najúspešnejší 
žiak dosiahol hodnotu 80,0 %. Spomedzi 21 študentov nedosiahli hodnotu 33% piati 
študenti, pričom najnižšia hodnota bola 20,0%, ktorú dosiahol študent, ktorý si v mesiaci 
september zopakoval externú časť maturitnej skúšky. Napokon ju zopakoval opäť 
neúspešne a bude musieť túto skúšku absolvovať v marci 2019. 
 

Ústne maturitné skúšky 
 

Ústna časť maturitnej skúšky prebiehala v dňoch od 28.mája do 31.mája 2018. 
Ústnej formy internej časti sa zúčastnilo   58 žiakov,   58 žiakov úspešne zmaturovalo. 
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 

matematika 1 0 0 0 0 1 1,00 

nemecký jazyk 1 0 0 0 0 1 1,00 

spolu 2 0 0 0 0 2 1,00 
 

 
Z 9 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 

 

 
 

Ústne maturitné skúšky – náhradný termín - september 
 

V mesiaci september prebehla ÚFIČ maturitnej skúšky – náhradný termín. Zúčastnila sa ho 
študentka, ktorá štúdium v 4. ročníku riadne ukončila až 28.8. 2018 Ústna časť maturitnej 
skúšky prebiehala v dňoch od 27.septembra do 28.septembra 2018. 
Študentka, ktorá sa maturitnej skúšky zúčastnila, úspešne zmaturovala. Z dôvodu, že 
neúspešne vzkonala PFIČ a EČ z anglického jazyka, bude musieť túto skúšku zopakovať 
v mesiaci marec 2019. 

 

 

známka Spolu Priemer 

počet žiakov, ktorí dostali danú známku 
počet 

známok 
predmetu 

predmet 1 2 3 4 5     
anglický jazyk 31 15 10   56 1,62 

biológia 19 3    22 1,14 

dejepis 2 3 2 1 
 

8 2,25 

geografia 16 3    19 1,16 

chémia  8 3    11 1,27 

informatika 4 1    5 1,2 

matematika 10 2 1   13 1,31 

fyzika 2 1    3 1,33 

občianska náuka 28 3    31 1,1 

nemecký jazyk 2 1 1   4 1,75 

slovenský jazyk a literatúra 23 17 14 4  58 1,98 

ruský jazyk 2     2 1 

spolu 147 52 28 5  232 1,53 
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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 
147 52 28 5 0 232 1,53 

 
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.  
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Vyhodnotenie maturitných skúšok - osemročné štúdium 
 

Na maturitu v septembri 2018 bolo prihlásených zo študijného odboru 7902 5 
gymnázium so všeobecným zameraním 19 žiakov z triedy OKTÁVA.  

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,  19 žiakov  

2. cudzí jazyk : anglický jazyk 19 žiakov,    
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, biológiu 

a matematiku - po 7 žiakov. O ďalšie predmety mali žiaci pomerne rovnaký záujem -   
chémia /5/, fyzika /5/. Najmenší počet maturujúcich bol v predmetoch informatika 
/2/, ruský jazyk /1/ a španielsky jazyk /1/.   
 

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

  
EČ       znamená        externá časť písomnej maturitnej skúšky,  
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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 traja zo španielskeho jazyka, informatiky a z fyziky, od 
ostatných zvolených dobrovoľných predmetov odstúpili.  / FYZ, RUJ/ 
 

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  19 0 19 0 

anglický jazyk 
B1 0 0 0 0 

B2 19 0 19 0 
španielsky jazyk B1 1 1 0 1 

ruský jazyk B1 1 1 0 1 
dejepis  5 5 0 1 

občianska náuka  7 7 0 0 
matematika  7 0 7 2 

chémia  5 5 0 0 
biológia  7 7 0 1 

geografia  3 3 0 1 

informatika  2 2 0 0 

fyzika  5 5 0 2 

 
Písomné maturitné skúšky 

 Písomné maturitné skúšky písali všetci prihlásení žiaci. V  školskom roku 
2017/2018  písali všetci prihlásení žiaci externú i internú písomnú maturitnú skúšku  
v riadnom termíne. 
Dňa 13. marca 2018 boli písomné maturitné skúšky externá a interná časť zo slovenského 
jazyka a literatúry. 
Dňa 14. marca 2018 žiaci písali externú a internú časť z anglického, nemeckého jazyka.                                
Dňa 15. marca 2018 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  19,       anglický jazyk   19,  
Počet žiakov, ktorí vykonali externú  písomnú maturitnú skúšku z matematiky:  7 
  

Vyhodnotenie písomných maturitných skúšok 
 
   Písomnú formu internej  časti /PFIČ/  vyhodnotili vyučujúci našej školy 
a skontrolovali predsedovia predmetových maturitných komisií. 
Priemer zo slovenského jazyka a literatúry v PFIČ je 76,96 %. 
Priemer z anglického jazyka v PFIČ je  73,63 %. 
7 prác so 100% výsledkom v PFIČ mali žiaci z anglického jazyka 
1 práca so 100% výsledkom v PFIČ mala žiačka zo slovenského jazyka a literatúry. 
 

Výsledky externej časti sme dostali z ŠPÚ začiatkom mája 2018.  
Priemer školy je z externej časti zo slovenského jazyka a literatúry 59.7%, pričom národný 
priemer je 54,7. Najúspešnejší žiak dosiahol hodnotu 84,4 %. Spomedzi 80 študentov 
nedosiahli hodnotu 33% traja študenti, pričom najnižšia hodnota bola 26,6%. 
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Priemer školy je z externej časti z anglického jazyka je 59.6 pričom národný priemer je 
63,4. Najúspešnejší žiak dosiahol hodnotu 97,5 %. Spomedzi 77 študentov nedosiahli 
hodnotu 33% desiati študenti, pričom najnižšia hodnota bola 20,0%. 
 
Priemer školy je z externej časti z nemeckého jazyka je 40.6 pričom národný priemer je 
62,0. Najúspešnejší žiak dosiahol hodnotu 46,7 %. Spomedzi 3 študentov bola najnižšia 
hodnota 34,2%. 
 
V matematike v EČ je priemer školy 43,0 %, pričom národný priemer je 57,0. Najúspešnejší 
žiak dosiahol hodnotu 80,0 %. Spomedzi 21 študentov nedosiahli hodnotu 33% piati 
študenti, pričom najnižšia hodnota bola 20,0%, ktorú dosiahol študent, ktorý si v mesiaci 
september zopakoval externú časť maturitnej skúšky. Napokon ju zopakoval opäť 
neúspešne a bude musieť túto skúšku absolvovať v marci 2019. 
 

Ústne maturitné skúšky 
 

Ústna časť maturitnej skúšky prebiehala v dňoch od 28.mája do 31.mája 2018. 
Ústnej formy internej časti sa zúčastnilo   19 žiakov,   19 žiakov úspešne. 
Výsledky ústnych maturitných skúšok ukázali dobrú prípravu a  záujem o štúdium 
jednotlivých predmetov. 

 

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 

fyzika 1 0 0 0 0 1 1,00 

informatika 1 0 0 0 0 1 1,00 

španielsky jazyk 1 0 0 0 0 1 1,00 

spolu 3 0 0 0 0 3 1,00 
 

Zo 4 žiakov prihlásených na dobrovoľnú maturitnú skúšku 3 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 Priemer 

počet žiakov, ktorí dostali danú známku 
počet 

známok 
predmetu 

predmet 1 2 3 4 5     
anglický jazyk 17 1 1     19 1,29 

biológia 6 1       7 1,14 

dejepis 4   1     5 1,4 

geografia 2 1       3 1,33 

fyzika 1 2       3 1,66 
chémia  5         5 1 

informatika     1     1 3 

matematika 4 2 1     7 1,57 

občianska náuka 7         7 1 

slovenský jazyk a literatúra 13 4 2     19 1,42 

spolu 59 11 6     76 1,3 
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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.  
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V. Zoznam študijných odborov a ich zameranie   
 

 štvorročné štúdium : 
7902 J gymnázium   1. ročník 1 trieda /I. A/,                  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, KVINTA 
7902 5 gymnázium         SEPTIMA, OKTÁVA 
Triedy v nižších ročníkoch PRÍMA až KVARTA sa vzdelávali podľa školského vzdelávacieho 
programu  /Cudzie jazyky /, SEPTIMA a OKTÁVA sa vzdelávala podľa školského 
vzdelávacieho programu / Bez zamerania /. SEXTU 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: 
a) štátny vzdelávací program, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v 
školách, 
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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 a Kvinta, , 2. ročník , 3. ročník a 
Septima ,  4. ročník gymnázia a Oktáva. 
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, SEKUNDU, TERCIU, KVINTU a 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník boli 
prepracované na základe inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pred začiatkom 
školského roka 2017/2018. 
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 
SEKUNDY 
Beňačka, Marion, Mgr., telesná výchova  –  zemepis – nemecký jazyk, vedúca metodickej 
skupiny NEJ 
Bradáč, Daniel, PaedDr., dejepis – geografia, vedúci metodickej skupiny GEG,DEJ, triedny 
I.A triedy do 31.1.2018, od 1.2.2018 poverený funkciou zástupcu pre výchovu a 
vzdelávanie 
Ďuračka, Ľubomír, Mgr., náboženská výchova – evanjelická  augsburského vyznania.  
Gregušová, Eva, RNDr., fyzika – chémia, vedúca metodickej skupiny FYZ, triedna III.A 
Guzmická, Marianna, Mgr., biológia – chémia, vedúca metodickej skupiny BIO, triedna II.B, 
výchovná poradkyňa 
Hradilek, Radoslav, Mgr., sociálna práca , informatika, triedny SEPTIMY 
Honaizerová, Katarína, Mgr., estetická výchova  - slovenský jazyk a literatúra – etická 
výchova, triedna KVARTY od 01.02.2018 – počas PN p. Štekláča 
Chorvátová, Jana, Mgr., anglický jazyk -  slovenský jazyk a literatúra, ukončila pracovný 
pomer dohodou k 31.7.2018 
Iliev, Roberto, Mgr., telesná výchova, triedny II.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 do 31.1. 
2018, triedna I.A triedy od 1.2. 2018 
Kozicová, Barbora, Mgr., matematika – biológia, 
Kucek, Vladimír, Mgr., anglický jazyk – nemecký jazyk, triedny IV. A triedy od 30.4. 2018 
Kurišová, Kobidová Michaela, Mgr., slovenský jazyk a literatúra – dejepis, od 1. októbra 
2013 na materskej dovolenke  
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Madrová, Hildegarda, Mgr., dejepis -  náuka o spoločnosti, zástupkyňa riaditeľky školy do 
31. 1. 2018, triedna IV. A triedy do 29.4. 2018 
Malovcová, Alexandra, Mgr., nemecký jazyk – dejepis, triedna KVINTY  
Mišurová, Daniela, PhDr., anglický jazyk -  ruský jazyk, vedúca metodickej skupiny ruského 
jazyka  
Nemčeková,Radoslava,Mgr.,matematika - slovenský jazyk a literatúra, od 10.07.2017 na 
materskej dovolenke 

Ochodnická, Radmila, Mgr., anglický jazyk – český jazyk, vedúca metodickej skupiny 
anglického jazyka,  triedna IV. B triedy 
Ošťádalová, Dagmar, Mgr., anglický jazyk,  
Pavlíček, Ján, Mgr., geografia – telesná výchova, triedny III. B 
Polláková, Zuzana, PaedDr. , anglický jazyk – španielsky jazyk, - skončenie PP k 31.08.2018 
Solovicová, Zuzana, Mgr., anglický jazyk – psychológia,  triedna TERCIE 
Šagát, Ivan, RNDr., informatika, matematika, vedúci metodickej skupiny INF 
Štekláč, Ľubomír, Mgr. , slovenský jazyk a literatúra, dejepis,   triedny KVARTY ( počas PN 
zastupupovala p. Honaizerová) – ukončil pracovný pomer dohodou k 02.07.2018 
Uhríková, Dana, Mgr., ruský jazyk - slovenský jazyk a literatura, vedúca metodickej 
skupiny SJL, triedna PRÍMY 
Vitásková, Mária, Mgr., slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk, riaditeľka školy 
Zenková, Michaela, PaedDr., matematika – chémia, vedúca metodickej skupiny MAT, 
triedna OKTÁVY 
Hušlová Viera, Mgr.,náboženská výchova – katolícke náboženstvo, ukončila pracovný 
pomer na dobu určitú od 11.09.2017 – do 31.08.2018 
 

Zoznam nepedagogických zamestnancov : 
 

Ivana Matejovičová, Ing. vedúci úseku TEČ  
Gabriela Adamovicová, referent ekonomických činností - archivár 
Soňa Naďová, mzdová účtovníčka  
Miroslav Kurnický, údržbár – školník - kurič 
Jaroslava Rumíšková, informátor -  skladník - vrátnik 
Danka Matyášová, upratovačka 
Mária Plašienková, upratovačka 
Anna Zelinková, upratovačka 
Dagmar Helíková, upratovačka, ukončila pracovný pomer dohodou k 30.6.2018  
Edita Filipová , Ing. referent BOZP 

Celkový počet aktívnych zamestnancov :     26 + 2MD + 9 =  37  
 
Plnenie kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov : 

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

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

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

Vzdelávanie nepedagogických zamestnancov školy: 
 
Vzdelávanie na Trenčianskom  samosprávnom kraji absolvovali : 
 
Gabriela Adamovicová  
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 Správa registratúry     Termín:   20.2.2018 
 Účtovná uzávierka     Termín:   24.11.2017 

     
 

Ing. Ivana Matejovičová 
 Účtovná uzávierka     Termín:   24.11.2017 

     
 
Soňa Naďová 

 Mzdový seminár     Termín:  6.2.2018 
 

 
VII. Údaje o vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy: 

 

V školskom roku 2017/2018 vyučujúci neabsolvovali žiadne kreditové vzdelávanie.  
 
Vzdelávania organizované MPC Trenčín: 

 Seminár pre koordinátorov maturít  
RNDr.Zuzana Krajčovičová    Termín13.9.2017,  28.2.2018 
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. 
 

 
Vzdelávanie nepedagogických zamestnancov školy: 

 
Vzdelávanie na Trenčianskom  samosprávnom kraji absolvovali : 
 
Gabriela Adamovicová  

 Správa registratúry     Termín:   20.2.2018 
 Účtovná uzávierka     Termín:   24.11.2017 

     
 

Ing. Ivana Matejovičová 
 Účtovná uzávierka     Termín:   24.11.2017 

     
 
Soňa Naďová 

 Mzdový seminár     Termín:  6.2.2018 
 

     

 
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.  
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 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, 
besedy so zaujímavými ľuďmi, 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 2018 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. 
      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. 

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 výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej 
 Štátnou školskou inšpekciou 
 

V školskom roku 2017/2018 počas externej a písomnej formy internej časti 
maturitních skúšok sa v škole uskutočnila následná inšpekcia zameraná na dodržiavanie 
všetkých úkonov týkajúcich sa písomných MS. Inšpekcia nezistila žiadne nedostatky. 
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X. Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy 
 

        Vyučovanie v Gymnáziu M. R. Štefánika prebieha v jednej 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 pozostávajúci z dvoch ihrísk na atletiku 
a loptové hry. 

 
XI. 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 2017 objem 

finančných prostriedkov zodpovedajúcich  celkovému normatívnemu príspevku 
určenému pre gymnázium.   
Zdroje spolu :  709 586 € 
  z toho       :   659 886 € / bežné výdavky/ 
                              5 958 € / vzdelávacie poukazy / 

                               28 957 € /kapitálové/ 
           1 335 € /učebnice/ 
      12 450 € /LVVK/ 
        1 000 € /mimoriadne výsledky/ 
 
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 2017 do júna 2018 
škola získala peniaze za vzdelávacie poukazy. Tieto  finančné prostriedky boli  použité na 
odmeny pre vedúcich krúžkov. 
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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 2017 /prílohač.1  -   3 strany/ 
 
Hospodárske aktivity      hradené                                                                                   
 

I. z kapitálových výdavkov : 
1. Prekonštrukcia vonkajšej kanalizačnej prípojky: 24 957 € 
2. Nákup výmenníka: 4 000 € 

                                            
II. z rozpočtu školy : 
1.  náklady na prevádzku  – plyn, elektrická energia, voda, odvoz odpadu 
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 
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   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 2017/2018 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 
 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% 
 vybavenie dielne 
 2 x skartovačka 
 kancelárske potreby 
 učebné pomôcky na geografiu 

 
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 2017/2018 sme nemali študentov so sociálnym štipendiom. 
  

XII. Cieľ koncepčného rozvoja školy a vyhodnotenie jeho plnenia 
  

V školskom roku 2017/18 škola naďalej pokračovala v plnení vytýčených prioritných 

cieľov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

        Zameranie školy umožňuje profilovať študentov so širokou škálou vedomostí zo 

spoločenskovedných i prírodovedných predmetov, viacerých cudzích jazykov, ale i vo využívaní 

zručností IKT. 

        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 študentov tak, aby absolvent školy mohol ďalej pokračovať v štúdiu na 

vysokých školách s rôznym zameraním, pomaturitnom  vzdelávaní, prípadne začleniť sa do 

praxe.  

        Štruktúra učebných plánov je prispôsobená potrebám a záujmu žiakov, rodičov, 

aktuálnym požiadavkám na trhu práce a regiónu. 
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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 a zároveň pripravila i viacero zaujímavých aktivít, ktoré 

zvýraznili kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a prezentovali školu i na verejnosti. 

         Neodmysliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov sú  projekty školy. V školskom 

roku 2017/18 škola participovala na projektoch : 
 

 

 

 Program cezhraničnej spolupráce medzi SR a ČR 

 

sa realizuje v spolupráci  s Gymnáziom Uherské Hradiště. Cieľom projektu bol vznik nových 

aktivít, ktoré smerovali k zachovaniu kultúrneho dedičstva oboch národov, prehlbovaniu znalosti 

z ich histórie, jazykov a kultúry prostredníctvom vzájomných stretnutí učiteľov a žiakov škôl. 

V projekte sú zakomponované spoločné prednášky, exkurzie, tvorba výukových materiálov 

a študentských projektov, výstavy literárnych prác a účasť na športových aktivitách jednotlivých 

škôl.  V priebehu školského roka 2017/18 sme zrealizovali nasledovné aktivity : 

 

1. Aktivita 1  

– cyklus prednášok a seminárov pre študentov o literatúre a histórii oboch národov:  

16. 10. 2017 – PhDr. M. Poláková, Ph.D. prednášala na tému : Protifašistický odboj v období II. 

svetovej vojny na moravsko-slovenskom pomedzí, Holubyho chata na Javorine a Mgr. J. 

Polišenská o moravskej spisovateľke K. Tučkovej, autorke knihy Žítkovské bohyne. 

17. 10. 2017 prebehli prednášky v  Gymnáziu Uherské Hradiště. Zo slovenskej literatúry bola 

odprednášaná téma - V. Klimáček a  jeho tvorba a z histórie - Migrácia a jej vplyv na 

národnostnú a religióznu štruktúru na území Slovenska od začiatku letopočtu až po súčasnosť. 

 

2. Aktivita 2  

– Príprava výukových materiálov :  

Rozpad Československa, P. Bezruč – Slezské písně, M. Forman - Vlasy, Černovská tragédia, Š. 

Banič, Bitky I. svetovej vojny 

 

3.  Aktivita 3 – Práce študentov na projektech 

Historie obce Bílovice, Dolní Němčí a Lidoví výtvarní umělci v našem regionu, Extrémizmus, 

Typológie osobnosti, Ekonómia a ekonomika 

 

4. Aktivita 4 – Akadémie škôl  

20.3.2018 bola usporiadaná akadémia Gymnázia Uherské Hradiště v Slováckom divadle. 

 

5. Aktivita 5 -  Športové aktivity  

sa uskutočnili dňa 29.6.2018 na štadióne mesta Uherské Hradiště, ale i v priestoroch školy. 

Súťažilo sa v atletike, volejbale a vo futbale.  

 

6. Aktivita 6  

V júni 2018 si obe školy vymenili ukážky zaujímavých literárnych prác na rôzne témy, ktoré 

prešli školským kolom literárnej súťaže. 

                      

 Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu / DofE/. 

 

Študenti školy sú do programu zapojený druhý školský rok. Ide o celosvetovo rozšírený 

vzdelávací program pre mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov. Jeho cieľom je  nájsť 

vyváženosť medzi vzdelávaním a voľnočasovými aktivitami, či dobrovoľníctvom, podporovať 
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u žiakov samostatnosť a zodpovednosť, ale i ich pripravenosť prostredníctvom komplexného 

vzdelávania do budúcnosti. 

V rámci programu študenti dosiahli výborné úspechy, za čo boli ocenení a odmenení 18.9. 

2017 na trenčianskom hrade bronzovou medailou, ktorú prevzali z rúk veľvyslanca Spojeného 

kráľovstva  pána Andrewa Gartha. 

Ďalší úspech škola získala dňa 2.11.2017 , keď si naša 1 študentka prevzala z rúk britského 

veľvyslanca pána A. Gartha a pána Branislava Klesňana, spoluzakladateľa a predsedu správnej 

rady DofE striebornú medailu ako jediná slovenská škola zapojená do tohto programu. 

Slávnostného odovzdávania cien, ktoré sa uskutočnilo v historickej budove NR SR v Bratislave 

sa zúčastnila aj kráľovská výsosť princ Edward, vojvoda z Wessexu. 

12.12.2017 boli ocenené striebornou medailou ďalšie naše dve študentky a 1 študentka 

bronzovou medailou. 

Oceňovanie sa konalo v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

 

 Projekt „ Mladí reportéri pre životné prostredie“  

 

– projekt je zameraný na   environmentálnu problematike regiónu, ale i sveta. 

Na programe spolupracujeme s Centom environmentálnych aktivít v Trenčíne. Žiaci mali 

možnosť počas celého roka monitorovať a sledovať svoje okolie a správanie ľudí v ňom. Okrem 

toho sa žiaci zúčastnili 2 seminárov a zúčastnili sa Dňa otvorených dverí na TSK, kde bol 

prezentovaný projekt Zelená župa. 

Začiatkom školského roka 2017/18 úspešní reportéri navštívili ministra životného 

prostredia SR, kde prezentovali svoje  úspechy v medzinárodnej súťaži. 

V tomto školskom roku sa do súťaže zapojili 5 študenti so šiestimi prácami v kategórii 

fotografia. Najúspešnejšia bola študentka vo vekovej kategórii 19 -21, ktorá sa umiestnila 

v národnom kole na 2. mieste. 

Študenti sa venovali tejto problematike i v rámci stredoškolskej odbornej činnosti Do 

odboru č.5 Životné prostredie, geovedy sa zapojili 2 študentky s témami : Deti a ochrana 

životného prostredia a Rumunsko- krajina na hranici Európy. SOČ s názvom Deti a ochrana 

životného prostredia získala v krajskom kole 1. miesto. 
 

 

 Stredoškolská odborná činnost 

 

V školskom roku 2017/18 sa 10 študentov zapojilo do stredoškolskej odbornej činnosti. Ich 

práce boli rozdelené do nasledujúcich odborov: 

Odbor č. 17 Pedagogika, psychológia  

– Dopad rozvodu na psychický vývin detí / Marcela M. / 

Odbor č. 06 Zdravotníctvo  

– Ochorenia zraku  / Janka H. / 

- Chrbtica a ochorenie skolióza / Zuzana S. / 

Odbor č. 04 Biológia  

– BARF- Prirodzené kŕmenie psa / Monika O. / 

Odbor č. 03 Chémia a potravinárstvo 

- Vplyv absorbčných podmienok na viazanie terapeutických proteínov počas purifikácie 

Odbor č. 13 História, politológia, právne vedy  

– Vladimír Mečiar / Michal B. / 

Odbor č. 05 Životné prostredie, geovedy  

– Deti a ochrana životného prostredia / Monika R. / 

- Rumunsko - krajina na hranici Európy / Magdaléna H. / 

Odbor č. 16 Umenie a kultúra, umelecká a odevná tvorba 
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 – Virtuálna prehliadka mesta Trenčín / Martin R. / 

 -  Výroba z drôtu - / Petra Z. / 

Výsledok:  

všetci študenti postúpili do obvodného kola a následne do krajského  kola, ktoré sa konalo 

6.4.2018 v Starej Turej. Tu získali naši študenti tri 1. miesta a jedno 2. miesto. Do 

celoslovenského kola postúpila práca Virtuálna prehliadka mesta Trenčín, ktorá tam získala 2. 

miesto. 

 

 Aktivity zamerané na podporu vzdelávania a výchovy v oblasti medzinárodného 

porozumenia 

 

- sa realizujú s partnerskou školou Gymnáziom Uherské Hradiště v rámci programu 

cezhraničnej spolupráce, zároveň je pre nás i partnerskou školou pre spoluprácu v rámci 

ASP škôl UNESCO, 

-  zapojenie učiteľov a študentov do medzinárodného programu Medzinárodná     cena 

vojvodu z Edinburghu, 

- Vietnam – brána do Indočíny, účasť študentov na  prednáške, ktorá bola spojená 

s besedou / 29.11.2017/, zúčastnili sa jej všetci študenti školy 

- Beseda s cestovateľom Petrom „Beckom“ Ondrejovičom zameraná na život ľudí 

v Afrike a v Južnej Amerike / 29.11.2017/, 

 

- účasť študentov školy na divadelnom predstavení v anglickom jazyku / 7.6.2018 / 

- 22.3.2018 žiaci SEPTIMY pripravili rozhlasovú reláciu o význame vody pre ľudstvo. 

Zamerali sa na vznik vody, použitie vody, vyzdvihli vodu ako zázrak prírody. Poukázali 

na nedostatok vody v Sudáne a v ostatných afrických štátoch, informovali o UNICEF 

a jej programoch, ktoré sa zaoberajú touto otázkou. 

- 30.4.2018 sa zúčastnili študenti školy v Mestskom kultúrnom stredisku prednášky 

spojenej s besedou s poslancami NR SR a poslancami českého parlamentu na tému 

o vzniku Československej republiky pri príležitosti 100 výročia jej vzniku 

- žiaci osemročného gymnázia sa zapojili do výtvarno-dejepisnej súťaže  „Putovanie 

dejinami s Cyrilom a Metodom.     

Túto súťaž vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR a Slovácke múzeum v Uherskom Hradišti 

pri príležitosti osláv 100. výročia vzniku samostatného československého štátu. 

- 9.5.2018 sa uskutočnil v našej škole Deň Európy, ktorého sa zúčastnilo 57 žiakov  

osemročného gymnázia. Žiaci vytvárali plagáty EÚ, pripravili kvíz, nástenky, vlajky 

štátov EÚ, skladali puzzle a športovali. 

- Študenti III. ročníka sa 15.5.2018 zúčastnili seminára pod názvom Slovenská armáda 

v kontexte II. svetovej vojny. Seminár sa uskutočnil pod záštitou Ministerky školstva M. 
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Lubyovej a predsedu TSK Jaroslava Bašku. Na stretnutí vystúpila so svojím príspevkom 

i PhDr. M. Poláková, PhD, z partnerskej školy Gymnázia Uherské Hradiště. 

- Dňa 16.5.2018 sa uskutočnila medzipredmetová exkurzia do Brodzian. Zúčastnilo sa jej 

48 žiakov gymnázia, ktorí sa učia ruský jazyk. Navštívili Múzeum A.S. Puškina 

v kaštieli v Brodzanoch, kde sa oboznámili s jeho životom a dielom. 

    

   

 Výchova k mieru   

                                                                                                                                     

Vyučujúci dejepisu zrealizovali exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi /28.9.2017/. Cieľom 

tejto akcie bolo zážitkovou formou výučby oboznámiť žiakov so židovskou problematikou 

v rokoch 1939-1945 na území vtedajšieho Slovenského štátu, poukázať na prvky antisemitizmu 

a antidemokracie vtedajšej vlády, na nebezpečenstvo totalitných diktatúr a vybudovať v žiakoch 

kritické myslenie a správny postoj k problematike holokaustu, rasovej nenávisti a deportáciám 

do koncentračných táborov. Akcia bola naplánovaná na mesiac september vzhľadom k tomu, že 

v tomto mesiaci si pripomíname Pamätný deň holokaustu. 

Medzinárodný deň holokaustu pripomenuli sme si i nástennou výstavou,  prednáškou a  

čítaním ukážok z diel, v ktorých táto téma rezonuje /september 2017/ 

 

- Beh na Bradlo / 7.5.2018 / - štafetový beh na Bradlo sa organizuje každoročne pri 

príležitosti úmrtia gen. M. R. Štefánika. Beh absolvovali pedagógovia i študenti školy. 

25. ročník sa uskutočnil v spolupráci mesta Nové Mesto nad Váhom a Mestskej polície 

 

- Exkurzia do Slavkova / 26.4.2018 / - návšteva Mohyly mieru, ktorá predstavuje prvý 

mierový pamätník v Európe. Bol postavený na počesť obetí Napoleonovej víťaznej bitky 

u Slavkova. Zúčastnili sa študenti z rôznych ročníkov. 

 

- Exkurzia Carnuntum / 13.6. 2018 / – študenti I.A a KVINTY navštívili Múzeum 

archeológie v Petronell – Carnuntum v Rakúsku, kde si študenti pozreli skanzen 

venovaný rímskej kultúre a jej vpzv na neskorší vývoj v Európe. 

 

 Spolupráca zo Slovenskou akadémiou vied 

 

Dňa 26.4. 2018 sa uskutočnili na našej škole v spolupráci so SAV přednášky „Mladých 

vedcov SAV“. Prednášok sa zúčastnili študenti 1., 2. ročníka a SEPTIMY. Študentov 

přednášky zaujali a boli prínosné pre vzučovanie predmetov geografia, dejepis, biológia 

a chémia. Prednášajúci a ich témy boli nasledovné: 

Jana Rigová z Ústavu vied o Zemi SAV - Prednáška "živá geológia" sa zaoberala 

geológiou, ktorá nie len vedou o neživej prírode, ale aj aktuálnymi a modernými témami 

ako je vznik ropy, štúdium ropy a jej problematika z environmentálneho hľadiska a 

zmena klímy. 

Filip Kvetoň z Chemického ústavu SAV - Prednáška „ Sladké tajomstvo života“ sa 

věnovala problematike o sacharidoch, ich funkciám v organizme a diagnostikovaniu 

rôznych ochorení vďaka sacharidom - rakovina, vírusy...  

Martin Posch z Historického ústavu SAV – Prednáška „Československý odboj v 

zahraničí počas druhej svetovej vojny“ Študenti sa dozvedeli o emigrácia, vytvorení 

československej zahraničnej armády, bitke o Britániu, atentáte na Heydricha ako aj 

zmyslu boja proti totalite. Taktiež študentom predstavil svoj výskum, v ktorom sa venuje 

vzťahu britských a československých tajných služieb. 
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 Spolupráca pri ochrane ľudských práv a zabezpečovaní ľudských slobôd 
 

- zapojenie žiakov do olympiády ľudských práv 

- aktivity k 17. novembru – rozhlasová relácia študentov, besedy so študentmi 

- rozhlasová relácia ku Dňu ľudských práv / 10.12 / 

- študenti IV. ročníka pripravili kvíz na tému „Práva detí očami detí “ 

 -    výstavka prác na tému: „Je potrebné, aby človek našiel sám seba“ / úvaha / 

- boli zrealizované viaceré prednášky na tému : Extrémizmus –  prednášali  

študenti z Právnickej fakulty v BA a z Filozofickej fakulty v Trnave 

- premietanie filmov na hodinách občianskej náuky – Rómovia, Rasizmus a xenofóbia, 

Obchodovanie s ľuďmi, Utečenci a migrácia v spolupráci s OZ Človek v ohrození 

- študenti navštívili  múzeum Rodný dom Samuela Štúra v Lubine, kde získali zaujímvé 

poznatky o rodoch Štúrovcov a Holubyovcov, ktorí vo svojej době bojovali za národné 

práva a požadavky /20.9. 2017/. 

 

 Environmentálna výchova  

 

       Cieľom environmentálnej výchovy v škole je vyzdvihnúť povedomie žiakov 

k problematike životného prostredia prostredníctvom rôznych aktivít. Realizovala sa nielen 

na vyučovacích hodinách, ale i prostredníctvom krúžkov a projektu Mladí reportéri pre 

životné prostredie. 

 

Celoročné aktivity : Zber elektroodpadu v rámci programu Recyklohry 

                                   Spolupráca s TSK – program Zelená župa 

                                   Spolupráca s CEA v Trenčíne 

                                

Konkrétne aktivity: 1.Návšteva u ministra životného prostredia v rámci programu 

                                      Mladí reportéri pre životné prostredie 

                                   2.Deň otvorených dverí na TSK _ Zelená župa 

                                   3.Deň Zeme – čistenie okolia školy a mesta 

                                   4.Stredoškolská odborná činnosť s environmentálnou tematikou 

 

Súťaže : Expert geniality show – zúčastnilo sa 20 žiakov z rôznych tried 

               Mladí reportéri pre životné prostredie – 6 príspevkov a získali sme 2. miesto    

               v kategórii fotografia 

 

 

 Onkologická výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

       Viacero zaujímavých aktivít podnikli študenti v rámci Krúžku onkologickej výchovy.  

Zapojili sa do Týždňa Ligy proti rakovine a zrealizovali i 22. ročník Dňa narcisov, ktorý sa 

uskutočnil 13.4.2018.  Na konto LPR SR sme vyzberali a zaslali 1932,01 eur. 

Onkologická výchova je zameraná na prevenciu, vzbudiť záujem o vlastné zdravie, 

informuje o programoch zdravia, poradniach, propagácia zdravého životného štýlu. 

 

        V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu sme zorganizovali viacero podnetných 

prednášok v spolupráci s CPPP a P. 

1. Priateľstvo, láska, partnerské vzťahy / dievčatá I. roč. a KVI / 

2. Látkové a nelátkové závislosti / II. ročník /  

V rámci spolupráce s RÚVZ v Trenčíne 
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1.Dospievanie / I. ročník a KVI / 

2. Duševné zdravie a stres / II. ročník / 

3. Poruchy stravovania a zdravotné riziká / I. roč. KVI / 

4. Poruchy príjmu potravy – mentálna bulímia a anorexia / I. a II. ročník / 

V spolupráci s občianskym združením ACET SR sa zrealizovali přednášky v rámci 

primárnej prevensie v problematike pohlavne prenosných ochorení, závislostí, domáceho 

násilia a výchovy k manželstve a rodičovstvu na témy: 

1. SEX, AIDS a vzťahy / SEPTIMA a III. roč. / 

2. Domáce násilie / II. a III. roč. / 

3. Závislosti /I. roč a KVINTA/ 

 

 Spolupráca so študentským parlamentom 

    

             Úlohou študentského parlamentu v škole je najmä komunikácia medzi študentmi, 

študentmi a vedením školy, či pedagógmi. Študentský parlament sa i v tomto školskom roku  

zaujímal aktívne o dianie v škole a prinášal a zrealizoval tieto konkrétne aktivity: 

 Účasť na Dni otvorených dverí v Trenčianskom samosprávnom kraji – Zelená župa, na 

ktorom sa oboznámili i s projektami iných škôl a činnosťou rôznych organizácií v rámci 

Trenčianskeho kraja 

 Vyrezávanie tekvíc, ktorého sa zúčastnili študenti štvorročného a osemročného gymnázia 

 Heloweensky karneval – pre študentov osemročného gymnázia, spojený s vyhodnotením 

masiek, súťažami, hrami a diskotékou 

 Účasť na stretnutí koordinátorov ŽŠR v Trenčíne / december 2017/ a participácia 

v Medzisektorovej pracovnej skupine Trenčianskej mládeže 

 Charitatívna akcia – v priestoroch školy na podporu sociálne znevýhodnenej rodiny 

 Charitatívna zbierka potravín v spolupráci s Katolíckou charitou 

 Aktívna účasť študentov na Dni narcisov 

 Deň otvorených dverí – spolupráca študentov pri prezentácii školy, prezentácia akcie 

v mediálnom priestore Rádia WOW 

 spolupráca na imatrikulácii prvákov a žiakov PRÍMY  

 spoluúčasť pri vydávaní školského časopisu SLOVO 

 

 

 Ochrana života a zdravia a cvičenie evakuácie školy 

 

 Realizovanie kurzu ochrany života a zdravia v Tábore Podvišňové pre študentov 3.A, 

3.B, Septima /20.9.-22.9. 6.2017/. Cieľ bol splnený, študenti sa oboznámili s tých, ako sa 

správať vo výnimočných a havarijných situáciach, orientovať v teréne, správať v prírode, 

ako poskytnúť prvú pomoc. 

 V spolupráci Hasičským a záchranným zborom z Nového Mesta nad Váhom a 

Hasičským a záchranným zborom z Trenčína sa 6.4. 2018 uskutočnilo na škole 

previerkové cvičenie spojené s evakuáciou školy. Evakuácia prebehla kľudne, 

usporiadanie  a vzorne, bez stresov za veľmi krátky čas na evakuačný priestor pred 

školou. Zároveň bol  simulovaný únik chemickej látky v priestore chemické labolatória 

ohlásený na tel č. „150“ – Hasičský a záchranný zbor (ďalej HZZ).  Čas príchodu HZZ 

z Nového Mesta nad Váhom na miesto zásahu od oznámenia bol cca. 10 min, 

protichemickej jednotky z HZZ Trenčín cca 25 min. Po príchode na miesto  

simulovaného úniku chemickej látky, veliteľ zásahu a členovia HZZ previedli „Prieskum 
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objektu“ zisťovali  miesto úniku chemickej látky, ako aj prítomnosť dvoch zranených 

osôb. Bezodkladne zariadili ich ošetrenie a dekontamináciu. Študenti mali možnosť 

vidieť prácu HZZ, ako aj protichemickej jednoty HZZ, škola si vyskúšala evakuáciu 

budovy ako prevenciu v prípade podobných havárii. 

 

 Ďalšie aktivity zrealizované v rámci školy v školskom roku 2017/18 

 

 Naše gymnázium je i organizátorom mobilného odberu krvi. Organizuje sa 2x do 

do roka – Študentská kvapka krvi /15.11. 2017/ a Valentínska kvapka krvi /12.2. 2018/. 

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. V. Riznera, zapájali žiakov do súťaží – Podjavorinskej Bzince, 

Šaliansky Maťko, Štúrov Uhrovec, Vansovej Lomnička, Majster rétor, pripravovali 

žiakov na literárnu súťaž, ktorú vyhlásilo gymnázium v Slavičíne,  do krajského kola 

olympiády zo SJL, písanie poviedok s tematikou fantasy – žiak z KVINTY získal cenu 

za originalitu témy. Pokračovalo sa v projekte „Záložka do knihy spája školy,“ ktorý 

umožnil výmenu záložiek so strednou odbornou školou vo Vranove nad Topľov. 

            V apríli 2018 sa študenti školy zúčastnili i divadelného festivalu Aničky Jurkovi- 

      čovej. 

 

 V spolupráci s TSK sa podarilo zorganizovať exkurziu do Vida Science Center Brno / 

8.11.2017/, ktorej cieľom bolo vzbudiť záujem žiakov o prírodovedné predmety a  

zúčastnili sa tu i výukového programu „ Svetelné laboratórium“ 

 

 Exkurzia do sklární Lednické Rovné pre žiakov SEKUNDY pripravili vyučujúce chémie 

s cieľom priblížiť žiakom problematiku výroby skla. 

 

 Realizovanie  lyžiarskeho kurzu v Lyžiarskom  stredisku Veľká Rača. Kurzu sa 

zúčastnilo 58  študentov 1. ročníka, Sekundy a Kvinty  / 12.- 16.3.2018/. Kurz prebehol 

bez problémov pri výborných lyžiarskych podmienkach a nelyžiari sa tiež naučili 

lyžovať. 

 

 

XIII. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky        
 

Úspechy žiakov štvorročného a osemročného gymnázia v súťažiach                                              
 

Predmet 

 

Názov súťaže 

 

Umiestnenie Počet žiakov Trieda 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

    

Obvodné kolo Hviezdoslavov 

Kubín 

2. miesto - próza 1  PRÍMA 

  1. miesto - poézia 1  KVARTA 

Okresné kolo Hviezdoslavov 3. miesto - próza 1  PRÍMA 
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Kubín 

  

 

1. miesto - poézia 1  KVARTA 

 ESEJ 2018 

 

úspešný riešiteľ 2 KVARTA 

Krajské kolo Hviezdoslavov 

Kubín 

3. miesto - poézia 1 KVARTA 

 Olympiáda zo SJL 2. miesto 1 

 

OKTÁVA 

Anglický jazyk     

Okresné kolo 

 

Olympiáda v ANJ 

2A, 2B, 2C2 

2. miesto – 2A 1 II.B 

  1.miesto – 2B 

 

1 OKTÁVA 

  1. miesto – 2C2 1 OKTÁVA 

 kategória 1A,1B 4. miesto – 1A 1 SEKUNDA 

  6. miesto – 1B 1 KVARTA 

Krajské kolo kategórie 2B,2C2 4. miesto - 2B 1 OKTÁVA 

  2. miesto – 2C2 1 OKTÁVA 

 Master of Rhetoric 6. miesto 1 IV.B 

  7. miesto 1 II.A 

  8. miesto 1 SEPTIMA 

Dejepis     

Okresné kolo Dejepisná olymp. 7. miesto 1 SEKUNDA 

  11. miesto 1 SEKUNDA 

Medzinár. 

súťaž 

ČSR v rokoch  

 

1967-1977     

7. miesto 3  

 

 

Krajské kolo SOČ 1. miesto 3  

Celoslovenské  SOČ 2. miesto 1 III.A 

Geografia     

Krajské kolo Euroškolák 2017 1. miesto 3 PRÍMA 

Matematika     

Okresné kolo Pytagoriáda 2. miesto 1 PRÍMA 

  2. miesto 1 TERCIA 

  5. miesto 1 TERCIA 

 Matematická ol. 2. miesto – Z6-Z8 2 PRÍMA 

  2. miesto – Z6-Z8 1 SEKUNDA 

Celoslovenské 

kolo 

Pikomat 7. miesto 1  

Fyzika     

Celoslovenské 

kolo 

Pikofyz- zimná 

časť 

1. miesto 1 SEKUNDA 

  6. miesto 1 SEKUNDA 

  9. miesto 1 SEKUNDA 

 Pikofyz – letná 

časť 

1. miesto 1 SEKUNDA 

  6. miesto 1 SEKUNDA 

     

Chémia     
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Krajské kolo Chemická 

olympiáda 

Úspešný riešiteľ  II.A 

     

TSV     
Dni mesta Nové 

Mesto nad Váhom 
Minimaratón, ch 3. miesto   

 Minimaratón, d 1, 3. miesto   

   Memoriál 

Rudolfa Zongora 

vo futbale 

4. miesto   

     

Okresné kolo Volejbal ZŠ, d 3. miesto 12  

 Florbal SŠ 2. miesto 12  

 Bedminton SŠ, ch 2. miesto 3  

 Futbal SŠ 1. miesto 15  

 Bedminton SŠ, d  2. miesto   

 Volejbal SŠ - chlap 1. miesto 12  

 Volejbal-dievčatá 1. miesto 12  

     

Regionálne kolo Futsal SŠ 2. miesto 15  

 Volejbal SŠ - chlap 2. miesto 12  

 Volejbal-dievčatá 1. miesto 12  

     

Krajské kolo Futbal SŠ 2. miesto 16  

 Volejbal-dievčatá 1. miesto 12  

     

Celoštátne kolo Majstrovstvá SR 

vo volejbale SŠ -d 

5. miesto 12  

 Kalokagátia 

Trenčianskeho 

kraja 

2. miesto   

XIV.Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a  
                                prijímania na ďalšie štúdium 
  
V školskom roku 2017/2018  zmaturovalo  na našej škole 75 študentov. Záujem o štúdium na 

vysokých školách v Slovenskej a Českej republike prejavilo 67  študentov, 2 študenti sa 

zaujímali o štúdium vo Veľkej Británii. O pomaturitné štúdium prejavil záujem 1 študent. Na 

VŠ sa nehlásilo 5 študentov. Spolu podali 155  prihlášok, čo je približne 2,21 prihlášky na žiaka. 

Na vysoké školy bolo prijatých 66 študentov, z toho na VŠ 11 mimo SR . Celková úspešnosť 

prijatia je 94,29 %. 

Štatistické spracovanie údajov 
Trieda Počet 

žiakov 

v triede, 

ktorí 

zmaturovali 

Hlásilo 

sa na VŠ 

Nehlásilo 

sa na VŠ 

Prijatí 

na VŠ 

Z toho 

na VŠ 

mimo 

SR 

Neprijatí 

na VŠ 

Prijatí 

% 

4.A 26 25 1 25 4 0 100,00 

4.B 31 27 4 24 3 3 88,89 

OKTÁVA 18 18 0 17 4 1 94,44 

SPOLU 75 70 5 66 11 4 94, 29 
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Umiestnenie študentov na príslušných VŠ v Slovenskej republike: 
Univerzita počet žiakov: 

Univerzita Komenského v Bratislave 15 

 Prírodovedecká fakulta 3 

 Farmaceutická fakulta 2 

 Filozofická fakulta 5 

 Fakulta sociálnych a ekonomických vied 1 

 Pedagogická fakulta 1 

 Fakulta telesnej výchovy a športu 1 

 Fakulta managementu 2 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 

 Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 1 

Trnavská univerzita v Trnave 6 

 Právnická fakulta 2 

 Pedagogická fakulta 1 

 Filozofická fakulta 3 

Slovenská technická univerzita v Bratislave  13 

 Fakulta elektrotechniky a informatiky 2 

 Fakulta informatiky a informačných technológií 3 

 Stavebná fakulta 5 

 Strojnícka fakulta 1 

 Fakulta architektúry 1 

 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 1 

Slovenská zdravotnícka univerzita 2 

 Lekárska fakulta 2 

Žilinská univerzita v Žiline 5 

 Fakulta bezpečnostného inžinierstva 1 

 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 4 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 

 Fakulta biotechnológie a potravinárstva 1 

Ekonomická univerzita v Bratislave 2 

 Fakulta medzinárodných vzťahov 1 

 Národohospodárska fakulta 1 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  3 

 Pedagogická fakulta 1 

 Filozofická fakulta 2 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 

 Fakulta špeciálnej techniky 1 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 

 Fakulta sociálnych vied 1 

 Fakulta masmediálnej komunikácie 1 

 Fakulta prírodných vied 1 

Katolícka univerzita v Ružomberku 1 
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 Filozofická fakulta 1 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 

 Ekonomická fakulta 2 

 

Súkromné vysoké školy: 0 

Štátne vysoké školy: 

Akadémia policajného zboru v Bratislave  1 

 

Pomaturitné štúdium SR: 

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu  Bratislava  1 

 

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

 Fakulta sociálních studií  1 

 Filozofická fakulta  1 

Vysoké učení technické, Brno 3 

 Fakulta informačných technologií  1 

 Fakulta podnikatelská  1 

 Fakulta strojnická  1 

České vysoké učení technické v Praze 1 

 Fakulta stavební  1 

Univerzita Tomáše Bati Zlín  1 

 Fakulta humanitných studií 1 

Univerzita obrany v Brně  1 

 Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové 1 

Newton College Brno 1 

 

Pomaturitné štúdium ČR: 0 

Umiestnenie študentov na príslušných VŠ v mimo SR a ČR: 

 

University College, Birmingham, Velká Británia 1 

University of Essex, Velká Británia 1 
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XV.Voľnočasové aktivity školy 
 
Činnosť krúžkov prostredníctvom vzdelávacích poukazov  

Krúžková činnosť v školskom roku  2017/2018 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 15.9.2017 
sme vydali 337 vzdelávacích  poukazov a obdržali sme  171 poukazov . 
 
Krúžky  a ich vedúci v školskom roku 2017 / 2018 
 
 Názov krúžku Meno a priezvisko vedúceho krúžku 
1. Krúžok Mladí reportéri pre životné 

prostredie (YRE) 
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 
6. História a geografia v dokumentoch PaedDr. Daniel Bradáč 
7. Dejiny umenia Mgr. Katarína Honaizerová 
8. Športový krúžok mladší žiaci Mgr.Ján Pavlíček 
9. Športový krúžok starší žiaci Mgr.Roberto Iliev 
10. Spoločenskovedný krúžok Mgr. Hildegarda Madrová 
11. Aplikovaná informatika Mgr.Radovan Hradílek 
12. Rád hovorím po nemecky Mgr.Marion Beňačka 
13. Tvorba a prezentácia prác SOČ Mgr.Alexandra  Malovcová 
14. Ekonomika v praxi / pre 4. roč./ Ing.Karol Krajčo 
15. Ruská rečová etiketa Mgr. Dana Uhríková 
16. Kultúra a civilizácia španielsky 

hovoriacich krajín 
PaedDr.Zuzana Poláková 

 
Krúžky sa na začiatku školského roka vytvárali podľa záujmu žiakov. 

V školskom roku 2017/2018 sa zriadilo 16 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 /. 
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Správa o činnosti krúžku            Krúžok Mladí reportéri pre životné prostredie (YRE) 
  
Vedúci krúžku: PaedDr. Michaela Zenková 
Počet študentov: 13 (+ 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.  
Hlavnou náplňou bolo tiež reportovanie o získaných vedomostiach a činnostiach. 

Členovia krúžku sa zapájali do aktivít organizovaných Centrom environmentálnych 

aktivít z Trenčína a spolupráca na enviroprojektoch s inými organizáciami (napr. 

EnviPack). 
Obsah činnosti:  

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

reportérskych workshopov:  

26. 10. 2017 v Trenčíne, kde sa venovali najmä písaniu reportérskeho článku 

 Žiaci sa zapojili do aktivít – vytvorili sme tri články, ktorými zviditeľňujeme našu školu:  

http://www.mladireporteri.sk/den-otvorenych-dveri-sa-niesol-v-znameni-

projektu-zelena-zupa&theme=litterless 

 

http://www.mladireporteri.sk/mladi-reporteri-pre-zivotne-prostredie-na-navsteve-

u-ministra-zivotneho-prostredia&theme=litterless 

 

http://www.obecne-noviny.sk/clanky/tak-vnimaju-svoje-okolie-mladi-slovenski-

reporteri 

 Pravidelne sme pripravovali informačné materiály na nástenku a taktiež materiály na 

prezentáciu environmentálnej výchovy na Dni otvorených dverí. 

 Uskutočnili sme rovesnícke učenie – separácia batérií v rámci programu Recyklohry 

 Žiačka 3.B triedy pracovala na SOČke s environmentálnou tematikou – Deti a ochtana 

životného prostredia – 1. miesto v krajskom kole a postup do celoslovenského kola 

 Uskutočnili sme dve vychádzky na kamennú. Jedna bola spojená so zbieraním odpadu 

a druhá s tvorbou fotografií. 

 V rámci Dňa Zeme sme čistili areál školy a upravili kvetinovú skalku v areáli školy. 

 Do národnej súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie sme zaslali  6 prác do 

kategórie fotografia. 

 

Správa o činnosti krúžku Časopis Slovo 
 

Vedúci krúžku: Mgr. Ľubomír  Štekláč                                                                                       

Počet študentov: 12 
Časopis  Slovo dlhodobo vydávajú študenti našej školy. V posledních rokoch sa 

vzdávaniu časopisu venujú členovia krúžku pod organizačným vedením šéfredaktora 
Michala Barteka,  študenta triedy Septima a dohľadom pedagóga. Členovia  krúžku sa 
stretávali pravidelne do novembra 2017. Pre dlhodobú PN vedúceho krúžku bola činnost 
krúžku obmedzená a v druhom polroku krúžok nepracoval. 
 

 
 
 

http://www.mladireporteri.sk/den-otvorenych-dveri-sa-niesol-v-znameni-projektu-zelena-zupa&theme=litterless
http://www.mladireporteri.sk/den-otvorenych-dveri-sa-niesol-v-znameni-projektu-zelena-zupa&theme=litterless
http://www.mladireporteri.sk/mladi-reporteri-pre-zivotne-prostredie-na-navsteve-u-ministra-zivotneho-prostredia&theme=litterless
http://www.mladireporteri.sk/mladi-reporteri-pre-zivotne-prostredie-na-navsteve-u-ministra-zivotneho-prostredia&theme=litterless
http://www.obecne-noviny.sk/clanky/tak-vnimaju-svoje-okolie-mladi-slovenski-reporteri
http://www.obecne-noviny.sk/clanky/tak-vnimaju-svoje-okolie-mladi-slovenski-reporteri
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Vyhodnotenie Krúžku onkologickej výchovy  
 
Vedúci krúžku: Mgr. Blažena Barančinová    
Počet študentov: 26 

V krúžku onkologickej výchovy pracovalo 19 prihlásených študentov (1 z 1.A, 1 
z 2.B, 9 z 3.A, 2 zo 4.A, 1 z Oktávy a 12 zo Sekundy), ale  chodili aj neprihlásení študenti. 
Naším prvoradým cieľom bolo oboznámiť sa s LPR SR a jej víziami, poznať faktory, ktoré 
ovplyvňujú naše zdravie, poznať prepojenie medzi životným prostredím člověka a jeho 
zdravotným stavom, poukázať na životný štýl a zdravotnú starostlivosť, poznať 
zdravotnícke organizácie, programy zdravia, poradne zdravia a tiež sa venovať informačno 
– edukačným kampaniam v tomto školskom roku. 

Celkovo sme sa stretli 32 - 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 aj o tom, že LPR SR obmedyila spoluprácu so školami takým spôsobom, že prestali 
poriadať workshopy pre učiteľov a študentov, dokonca nepozvali zástupcov škôl na Avon 
pochod proti rakovine. Hovorili sme o zdraví, zdravotnej starostlivosti na Slovensku, o 
rakovinových nádoroch i o vplyve nášho životného štýlu na naše zdravie. 

Oboznámili sme študentov ale i vyučujúcich v rámci Týždňa Ligy proti rakovine – 
23. – 27.10. 2017 s 10 odporúčaniami a radami jako komunikovať s onkologickým 
pacientom. Deň jablka LPR SR zrušila. Tiež sme hovorili o diagnostike, spôsoboch liečby, 
ale hlavne o prevencii. Veľký dôraz sme kládli na absolvovanie preventívnych prehliadok 
jednotlivých vekových skupín a na možnosti očkovania proti mnohým ochoreniam. 

Prihlásili sme sa a úspešne zrealizovali  22. ročník Dňa narcisov 13. apríla 2018. 
Počasie nám nebolo veľmi naklonené, ale napriek dažďu a menšiemu počtu ľudí v uliciach 
( a väčšiemu počtu dobrovoľníkov z iných škôl a inštitúcií) sme vyzberali a na konto LPR 
SR odoslali cez účet v Slovenskej sporiteľni 1932,01 €. Krúžok sme propagovali aj na Dni 
otvorených dverí medzi potenciálnymi študentami a tiež ich rodičmi. Všetky ciele, ktoré 
sme si stanovili, sa nám podarilo splniť. 
 
Vyhodnotenie činnosti v záujmovom útvare:  
                                      Kultúra  a civilizácia španielsky hovoriacich krajín  
Vedúci krúžku: PaedDr. Zuzana Polláková 
Počet študentov: 3 

Na hodinách 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: V obchode na nákupoch, príprava narodeninovej oslavy, na letisku, 

prenájom auta, moje mesto, predpoveď počasia, telefonovanie, prázdniny, rezervácia ubytovania 

v hoteli, plány do budúcnosti. 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 si 

pohľadnice k Veľkej noci. Hodinu sme si spestrili počúvaním autentického materiálu, 

rozprávkami a krátkymi príbehmi.  Naučili sa jednoduchý prítomný čas, jednoduchý minulý čas, 

blízky budúci čas a budúci čas. Ovládajú číslovky a kladný rozkaz a výrazy hay que, tener que + 

neurčitok. 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. 
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Hodnotiaca správa krúžku                   Rád hovorím po nemecky 
 
Vedúca krúžku: Mgr. Marion Beňačka 
Počet študentov: 8 

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. Pokročilí sa venovali opisu vizuálnych podnetov a rôznych praktických 

tém. 
 
 
Hodnotenie práce v záujmovom útvare „Aplikovaná informatika“ 
 
Vedúci krúžku: Mgr. Radovan Hradilek 
Počet študentov: 12 

Záujmový útvar – Aplikovaná informatika mal za ciel vzbudiť záujem žiakov o tvorbu 

www stránok a programovanie. 

Záujmový útvar sa konal pravidelne v pondelok od 14:15 hod. do 16:15 hodiny. 

Počas hodín získavali žiaci vedomosti z oblastí programovania v programe Imagine, 

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. 

        
Hodnotenie práce v záujmovom útvare Tvorba a prezentácia SOČ 
 
Vedúca krúžku: Mgr. Alexandra Malovcová 
Počet študentov: 14 

Do krúžku Tvorba a prezentácia SOČ sa v tomto školskom roku zapojilo 14  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. 

Študenti počas tohto školského roku získali dostatok informácií a skúseností k písaniu 

odborných prác a stredoškolskej odbornej činnosti  a veríme, že v budúcom školskom roku sa 

niektorí z nich zapoja do SOČ a budú našu školu úspešne reprezentovať svojimi prácami. 

 
Správa zo záujmového útvaru:  História a geografia v dokumentoch. 
 
Vedúci krúžku: PaedDr.Daniel Bradáč 
Počet študentov: 2 
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 Cieľom krúžku bolo spoznávanie sledovanie geografických a historických dokumentov, 

čím si žiaci doplnili 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. 

Študenti sa zúčastnili aj prednášky o Vietname a besedy s cestovateľom Petrom 

„Beckom“ Ondrejovičom. 

  

Krúžok „   Matematika a fyzika v praxi“ 
 
Vedúca krúžku:  RNDr.Zuzana Krajčovičová 
Počet študentov: 9 

Krúžok pracoval počas  školského roka 2017/2018 na základe požiadaviek žiakov 
2.ročníka a  požiadaviek maturantov z fyziky a matematiky pri opakovaní učiva podľa 
tematických okruhov.  
Od 22. septembra 2017 do 15.júna 2018 sa uskutočnilo 34  stretnutí , celkove 68   hodín. 
Žiaci si na stretnutiach rozvíjali svoje vedomosti v oblasti učiva matematiky aj fyziky, 
precvičovali a ujasňovali si učivo prebrané na vyučovacích hodinách v minulých školských 
rokoch . Záujemcovia o matematiku z KVINTY riešili rôzne úlohy zo života. Maturanti 
prepočítavali úlohy na prijímacie skúšky z matematiky a z fyziky na vysoké školy. Rôzne 
tematické celky, ktoré nepreberali na vyučovacích hodinách z matematiky a fyziky boli 
priblížené žiakom hravou formou. Žiaci mali možnosť navzájom si objasniť vniknuté 
problémy pri riešení príkladov. 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 k daným 
predmetom pristupovali so záujmom niečo dokázať,  a preniknúť do hĺbky učiva. 
 
Správa o činnosti krúžku „Fyzikálny krúžok“  
 
Vedúca krúžku: RNDr.Eva Gregušová 
Počet študentov: 31 
Cieľom krúžku bolo vzbudiť záujem žiakov o štúdium fyziky,  príprava žiakov na fyzikálne 

súťaže a krúžok fungoval aj ako doučovanie. Žiaci krúžku sa aktívne podieľali na organizácii 

a zabezpečení Dňa otvorených dverí  na GMRŠ.  

Od 11.9.2017 sa členovia krúžku stretli do 29.januára 2018 spolu 17 krát. V druhom polroku od 

5.2.2018 sa stretli do konca júna 2018  16 krát, spolu za celý školský rok  33 krát. V septembri si 

stanovili cieľ, úlohy, program a plán práce. 

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  na jar 2017 neuskutočnil, žiaci aj 

prejavili záujem, nakoniec však práce neodovzdali do súťaže, pretože sa FFF neuskutočnil. 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku , Expedícia Mars  a Noc výskumníkov – nezáujem žiakov 

o účasť. 

Enersol – využitie solárnej a iných druhov OZE – nezáujem žiakov . 

Súťaž Čo vieš o hviezdach – zisťovanie záujmu o astronómiu a účasť v okresnej a krajskej 

súťaži – nezáujem žiakov. 
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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 20. ročník tohto celoslovenského korenšpodenčného seminára. 

Úlohy  zimnej časti súťaže Pikofyzu  sme riešili v rámci krúžku.  V 3 kolách bolo po 5 

príkladov. Žiačky SEKUNDY   sa umiestnili na 1., 6  a na 9. mieste v kategórii SEKUNDA 

v rámci Slovenska. 

V letnej časti Pikofyzu  sa umiestnili na 1. a 6 .  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. Z 1.A triedy sa jedna žiačka venovala riešeniu úloh 

a príkladov FO, riešila úlohy školského kola, nakoniec vyriešené príklady neodovzdala včas.  

 

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. 
 

 Správa zo záujmového krúžku- Športový krúžok mladší žiaci. 

 
Vedúci krúžku:   Mgr. Ján Pavlíček 
Počet študentov: 26 
Na krúžku sme nacvičovali prihrávky loptou, streľbu,  spracovacie lopty, gymnastické 

prvky, preskoky. 
Zdokonaľovali  herné situácie. Organizoval som krúžkové turnaje, ktoré sú medzi 
študentmi veľmi obľúbené.  
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. 
 

Správa zo záujmového krúžku- Športový krúžok starší žiaci. 
 
Vedúci krúžku: Mgr. Roberto Iliev 
Počet študentov: 8 

Na športovom krúžku pre starších žiakov  sme uskutočňovali rôzne pohybové činnosti , 

nacvičovali prihrávky loptou, streľbu,  spracovacie lopty, gymnastické prvky, preskoky.  

Zdokonaľovali  herné situácie. Organizoval som krúžkové turnaje, ktoré sú medzi študentmi 

veľmi obľúbené. Okrem na škole organizovaných turnajov sme sa zúčastnili aj športových 

súťaží okresného, regionálneho, krajského a aj celoslovenského  kola. 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. 

 

Správa o činnosti krúžku            „Dejiny umenia“ 
 
Vedúca krúžku: Mgr. Katarína Honaizerová 
Počet študentov: 9 
 

Krúžok pracoval na základe záujmov žiakov a ich vzdelávacích poukazov podľa vopred 

vypracovaného plánu. Žiaci pracovali individuálne podľa špecifických požiadaviek a ich veku. 

Žiaci s cieľom študovať v budúcnosti teóriu kultúry alebo masmediálnu komunikáciu sa 
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sústredili na dejiny umenia, analýzu a interpretáciu umeleckých diel a poznávanie umelcov a ich 

názorov na krásu. Členovia krúžku osemročného gymnázia dali prednosť praktickým činnostiam 

-kresba, maľba postavy, zátišia, tvorba odevu rôznych historických období a pod. Súčasťou 

práce bola aj návšteva Galérie P. Matejku v Novom Meste nad Váhom. Krúžok pracoval podľa 

potreby a stretnutia sa uskutočnili 1x do týždňa. V 2. polroku sa aktivity krúžku presunuli na 

analyzovanie a hodnotenie rôznych umeleckých diel , predovšetkým ocenených na rôznych 

súťažiach /filmy ocenené Americkou filmovou akadémiou a na filmových festivaloch – napr. v 

Cannes /.  Študentka z KVARTY sa zaujímala o prehľad dejín umenia a prácu s textilným 

materiálom, pre ňu bola činnosť krúžku vedená týmto smerom. 

 

Správa o činnosti krúžku            Spoločenskovedný krúžok 
Vedúca krúžku: Mgr. Hildegarda Madrová 
Počet študentov: 17 
 Obsahová náplň krúžku bola zameraná na doplnenie učiva z občianskej náuky a 
mala prispieť k lepšej príprave študentov k maturitnej skúške. 
 Rôzne formy vyučovania – workshoy, testy, skupinová práca, prezentácies využitím 
IKT, využitie antológií, roybor ukážok z filoyofických diel… mali umocniť záujem študentov 
o krúžok. Študenti sa stretávali 2 krát do mesiaca po dve hodiny. 
 Cieľ seminára bol splnený – žiaci si prehĺbili vedomosti z oblasti ekonómie, práva, 
politológie a psychológie. Osobitná časť bola věnovaná otázkam filozofie. 
 

Správa o činnosti krúžku            Ruská rečová etiketa 
Vedúca krúžku: Mgr. Dana Uhríková 
Počet študentov: 10 + 2 študentky, ktoré neodovzdali Vzdelávací poukaz. 

V rámci krúžku si študenti prehlbovali poznatky z oblasti konverzácie v každodennom 

živote. Zameriavali sme sa i na prácu s reáliami. Krúžok tak poskytol nadstavbu vedomostiam 

získaným na klasických hodinách.  

Dôraz sa kládol aj na rozšírenie komunikačných kompetencií žiakov  vzhľadom na ich 

blížiacu sa maturitnú skúšku. 

Podrobne sme sa zaoberali i tematickými okruhmi, ktoré vychádzajú z cieľových 

požiadaviek na maturantov. Študenti sa učili správne artikulovať a intonovať v ruskom jazyku. 

 

Správa o činnosti krúžku            Ekonomika v praxi 
Vedúca krúžku: Ing.Karol Krajčo 
Počet študentov: 3 

Študenti si osvojili základný pojmový aparát zo základov ekonomickej teorie. 
Prebraté učivo bolo rozdelené do viacerých okruhov problematiky ekonómie jako i 
manažmentu. V prvom polroku sme sa zameriavali na vymedzenie základných pojmov 
ekonómie a mikroekonomickej teórii spotrebiteľa. 

Počas krúžkovej činnosti boli hodiny vedené v uvoľnenej a kreatívnej atmosfére. 
Pozitívne hodnotíme záujem študentov o preberanú problematiku a ich spontánne 
papájanie do diskusie počas hodín. 
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