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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 do 30.6. 2019 
 
Mgr. Ján Pavlíček, riaditeľ školy od 1.7. 2019 
 
PaedDr. Daniel Bradáč, zástupca riaditeľa školy pre výchovno – vzdelávací proces 
 
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                   
  Mgr. Vladimír Kucek     zástupca  pedagogických zamestnancov 

Mgr. Dana Uhríková     zástupca  pedagogických zamestnancov 
Mária Plašienková                  zástupkyňa nepedagogických zamestnancov 
Mgr. Eva Muráňska             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 2018/2019 

 

Dátum 
Počet žiakov 
osemročného 
gymnázia 

Počet žiakov 
štvorročného 
gymnázia 

Príčina 

spolu počet žiakov k danému termínu 
15.september 2018 126 184  
 310 
18.september 2018 126 185 Buchleitner  pristúpila z Hotelovej Akadémie 

Ľudovíta Wintera Piešťany, do II.A  311 
10.október 2018 126 181 

Hraško z SPŠ Nové Mesto nad Váhom, do III.B 
 312 

15.október 2018 
126 185 

Van Wingerden prestup do Gymnázia Piešťany 
311 

31. január 2019 126 1854 Jancíková – prerušenie štúdia (rodinné 
dôvody) 310 

1. február 2019 125 185 Baranovičová zo Strednej športovej školy Košice, do 

IV.B 

Hadnagy z GymnáziaPierra de Coubertina Piešťany, 

do IV.B 

Ružička prestup do  Strednej športovej školy Trenčín 

Vyskočil prestup do Purkyňovo Gymnázium Strážnice 

310 

5. február 2019 125 186 Kulišková z Gymnázia Sv.Jozefa Nové Mesto nad 

Váhom, do III.B 311 
18. február 2019 125 187 Stanová z Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. 

Andreja-Svorada a BenediktaTrenčín, do I.A 312 

7.máj 2019 
125 186 

Kostolanská – zanechanie štúdia 
311 

30. jún 2019 311  

 
Osemročné gymnázium – 6 tried  v každom ročníku po jednej triede okrem  
KVINTY a SEPTIMY:    spolu     126 žiakov z toho 63 dievčat a 63 chlapcov 
 
Štvorročné gymnázium – 7 tried : 1. ročník 2 triedy, 2. ročník 1 trieda,  
                                                                 3. ročník 2 triedy, 4. ročník 2 triedy. 
                         spolu         184  žiakov z toho 111 dievčat a 73 chlapcov 
Po zmenách stavu žiakov počas školského roka 2018/2019 k 30. júnu 2019  bol celkový 
počet žiakov 312       z toho  

- osemročné gymnázium:    125   žiakov    -  63 dievčat   a  62 chlapcov 
- štvorročné gymnázium:    186   žiakov    -  112 dievčat  a 74 chlapcov. 

 
Počet žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami :  

dvaja žiaci 
                                                                                       jeden žiak s dyslexiou a dysortografiou, 

jeden žiak s dysortografiou. 
Osem 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 2018/2019  
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štvorročné štúdium : 
7902 J gymnázium:                   38 žiakov  
Žiaci sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu 
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  2018/2019 bolo 184 žiakov /z toho  111 dievčat/ a na konci 
školského roka  bolo 186 žiakov /z toho  112 dievčat/ 
Študijné výsledky žiakov 4-ročného gymnázia sú výborné, najmä v druhom polroku. 
 V 1. polroku  neprospeli 3 žiaci, 42,70 % bolo vyznamenaných. V druhom polroku počet 
vyznamenaných narástol, teda v druhom polroku bolo 46,24 % vyznamenaných žiakov. 
Prospelo veľmi dobre v prvom polroku 36,76 % a v druhom polroku 30,11 %. Prospelo v 1. 
polroku 16,76 % žiakov a v 2. polroku 21,5 %. Traja žiaci mali individuálny učebný plán, 
ale do klasifikačnej konferenie mal jeden vykonané komisionálne skúšky, ďalší dvaja ich 
vykonali počas prázdnin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Priemer školy v štvorročnom štúdiu je na konci školského roka 1,71 . 

 
 

Počet vyznamenaných oproti prvému polroku v jednotlivých ročníkoch narástol. 
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, jedna žiačka z rodinných dôvodov studium prerušila,  jedna 
žiačka studium zanechala, 3 žiaci neprospeli z viacerých predmetov. Na konci školského 
roka nemalo ukončenú klasifikáciu štyria žiaci, z toho 2 žiaci z dôvodu individuálneho 
učebného plánu a dvaja žiaci z dôvodu studia v zahraničí. Jeden študent študujúci 

 počet  PV PVD P neprospel neklasi- štúdium 

 žiakov    z jed. predmet fikovaný v zahraničí 

     z viac   

I.polrok 185 79 68 31 3 3 2 2 

II.polrok 186 86 56 40 0 0 2 2 
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v zahraničí úspešne absolvoval komisionálne skúšky, druhý vyhľadom na skutočnosť, že 
neukončil ročník v zahraničí, musí opakovať ročník. 
 Dvaja študenti študujúci podľa individúalneho študijného plánu, neúspešne 
absolvovali komisionálne skúšky, jeden študent opakuje ročník a jeden ukončil štúdium 
k 31.8. 2019. 

 Dvaja žiaci študovali v zahraničí / USA, Kanada /obaja celý školský rok.  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. Jeden študent úspešne tieto skúšky zvládol. 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 60 0 0 0 0 0 0 0 

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

 
Správanie 

znížené známky zo správania – 4-ročné štúdium 

 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň 

I.  polrok 0 0 0 

II. polrok 2 0 0 

 
Absencia v 4-ročnom gymnáziu 

 

 počet zameškaných z toho 
ospravedlnených 

na žiaka z toho 
neospravedlnených 

neospravedlnených 
na žiaka 

I.  polrok 13609 13609 73,56 0 0 
II. polrok 14793 14786 79,49 7 0,03 

 
Počet zameškaných hodín sa oproti 1. polroku zväčšil o 1184 hodín, čo bolo spôsobené 
dlhodobou absenciu – hospitalizáciou niektorých žiakov v nemocnici. 
 

Prospech osemročné gymnázium 

 
Na začiatku školského roka evidovala škola 126 žiakov, z toho 63 dievčat, 63 

chlapcov.  Na konci 2. polroka škola evidovala 125 žiakov, z toho 63 dievčat a 62 chlapcov. 
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Počet vyznamenaných žiakov bol v prvom polroku 61,11 %, v druhom polroku 63,2 
%, prospelo veľmi dobre v prvom polroku 23,01 % a v druhom polroku 21,6 %. Prospelo v 
1. polroku 12,7 % žiakov a v 2. polroku 14,82 %.  
Priemer školy v osemročnom štúdiu na konci školského roka bol 1,496. 

 

 
 
Dvaja žiaci absolvovali štúdium v zahraničí /Rakúsko a Česká republika/. Všetci 

žiaci prospeli. 
Najlepšie výsledky v osemročnom gymnáziu dosiahli žiaci PRÍMY, lebo na konci roka bolo 
94,44 % 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 54 0 0 0 0 0 0 0 

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

Správanie 
znížené známky zo správania – osemročné gymnázium 

 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň 

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

Znížený stupeň zo správania nebol udelený žiadnemu žiakovi. 
 

 počet  PV PVD P Neprospel z 

 
Neklasifi 
kovaní 

Štúdium 
v zahraničí 

 žiakov    jedné
ho 

 viac  

      predmetov  

I.polrok 126 77 29 16 2 - - 2 

II.polrok 125 79 27 18 - - - 1 
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Absencia v 8-ročnom gymnáziu 

 
 počet zameškaných z toho 

ospravedlnených 
na žiaka z toho 

neospravedlnených 
na žiaka 

I.  polrok 5285 5234 41,54 51 0,40 
II. polrok 5947 5936 47,49 11 0,09 
 

Počet zameškaných hodín sa oproti polroku zvýšil o 662 hodín. Najviac sa v druhom 
polroku zvýšila absencia v PRIME / o 260 hodín/ a v SEKUNDE  / o 203 hodín/. Naopak, 
v OKTÁVE sa počet vymeškaných hodín znížil. 
Najväčšiu absenciu dosiahli v prvom polroku i v druhom polroku žiaci  TERCIE. 
 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 
hodín zvýšil o 5,95 hodín na žiaka. Neospravedlnené hodiny sa vyskytli za oneskorené 
príchody do školy. 

 

Vyhodnotenie maturitných skúšok - štvorročné štúdium 
   

Na maturitu v septembri 2019 bolo prihlásených zo študijného odboru 7902 J 
gymnázium so všeobecným zameraním 71 žiakov IV. A a IV. B.  

Na dobrovoľný maturitný predmet sa prihlásilo 7 študentov, 2 z nich  ho úspešne 
absolvovalo z predmetov / FYZ a  NEJ / a 5 žiakov odstúpilo od maturity z dobrovoľného 
maturitného predmetu /CHE, GEO, DEJ a NEJ/.  

Maturitnú skúšku úspešne zložilo 70 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,  70 žiakov  

2. cudzí jazyk : anglický jazyk 70 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 31 žiakov, 

 biológia a geografia po 25 žiakov. O nasledovné predmety mali žiaci pomerne 
rovnaký záujem -   chémia /17/, matematika /15/, informatika /14/, dejepis /13/.  

 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.  / GEO, NEJ,CHE/ 
 

Nasledujúca tabuľka vyjadruje počet prihlásených žiakov na jednotlivé premety. 
 

Predmet úroveň spolu Bez EČ alebo PFIČ S EČ aj PFIČ 
z toho 

dobrovoľné 

slovenský jazyk a literatúra  70 0 70 0 

anglický jazyk 
B1 0 0 0 0 

B2 70 0 70 0 
nemecký jazyk B1 3 3 0 3 
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B2 2 2 0 1 
dejepis  13 13 0 0 

občianska náuka  31 31 0 0 
matematika  15 0 15 0 

chémia  17 17 0 1 
biológia  25 25 0 0 

geografia  25 25 0 1 

fyzika  2 1 0 1 

informatika  14 14 0 0 

 
Písomné maturitné skúšky 

 Písomné maturitné skúšky v školskom roku 2018/2019  písali všetci prihlásení 
žiaci, okrem jednej, ktorá v druhom polroku prerušila štúdium,, čo predstavovalo 70 
maturantov. 
Dňa 12. marca 2019 boli písomné maturitné skúšky externá a interná časť zo slovenského 
jazyka a literatúry. 
Dňa 13. marca 2019 žiaci písali externú a internú časť z anglického, nemeckého jazyka.                                
Dňa 14. marca 2019 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  70,       anglický jazyk   70, 
Počet žiakov, ktorí vykonali externú  písomnú maturitnú skúšku z matematiky:  15 

 
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 %. 
14 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 2019.  
Priemer školy je z externej časti zo slovenského jazyka a literatúry 56.7%, pričom národný 
priemer je 50,7. Najúspešnejší žiak dosiahol hodnotu 84,4 %. Spomedzi 70 študentov 
nedosiahol hodnotu 33% jeden študent - 28,1%. 
Priemer školy je z externej časti z anglického jazyka je 62.0 pričom národný priemer je 
61,7. Najúspešnejší žiak dosiahol hodnotu 85,8 %. Spomedzi 70 študentov nedosiahli 
hodnotu 33% štyria študenti, pričom najnižšia hodnota bola 18,3%, pričom hodnotu nad 
25% v EČ dosiahli všetci študenti. 
 
V matematike v EČ je priemer školy 70,8 %, pričom národný priemer je 51,6. Najúspešnejší 
žiak dosiahol hodnotu 76,7 %. Spomedzi 15 študentov najnižšiu hodnotu mal študent 
63,3%. 
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Ústne maturitné skúšky 
 

Ústna časť maturitnej skúšky prebiehala v dňoch od 20. mája do 23. mája 2019. 
Ústnej formy internej časti sa zúčastnilo   70 žiakov,   70 žiakov úspešne zmaturovalo. 
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 

fyziika 0 1 0 0 0 1 2,00 

nemecký jazyk 1 0 0 0 0 1 1,00 

spolu 1 1 0 0 0 2 1,50 
 

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

 
Prehľad o klasifikácii ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

v riadnom termíne 
 

 
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 
186 56 34 4 0 230 1,81 

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

 

známka Spolu Priemer 

počet žiakov, ktorí dostali danú známku 
počet 

známok 
predmetu 

predmet 1 2 3 4 5     
anglický jazyk 44 16 9 1  70 1,53 

biológia 17 6 2   25 1,4 

dejepis 5 3 3 2 
 

13 2,15 

geografia 18 4 2   24 1,33 

chémia  12 3 1   16 1,31 

informatika 12 2    14 1,14 

matematika 10 3 2   15 1,6 

fyzika 1 
 

   1 1,00 

občianska náuka 19 9 3   31 1,48 

nemecký jazyk 1     1 1 

slovenský jazyk a literatúra 47 10 12 1  70 1,53 

spolu 186 56 34 4  230 1,53 
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Celkový dosiahnutý priemer zo všetkých maturitných predmetov za školu je 1,81, čo 

je v porovnaní s minulým školským rokom horší o 0.36 stotín. Spolu bolo z povinných 
predmetov 186 známok výborných, 56 chválitebných, 34 dobrých, 4 dostatočné.  
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Vyhodnotenie maturitných skúšok - osemročné štúdium 
 

Na maturitu v septembri 2019 bolo prihlásených zo študijného odboru 7902 5 
gymnázium so všeobecným zameraním 20 žiakov z triedy OKTÁVA.  

Na dobrovoľný maturitný predmet sa prihlásil 1 študent z dvoch predmetov / BIO a  
CHE /. Z oboch predmetov ale odstúpil.  

Maturitnú skúšku úspešne zložilo 20 študentov.  
Žiaci sa prihlásili na  predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá:  
      1.    na slovenský jazyk a literatúru,  20 žiakov  

2. cudzí jazyk : anglický jazyk 20 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 /10/. O 

ďalšie predmety mali žiaci pomerne rovnaký záujem ďalej o biológiu, chémiu, 
dejepis - po 6 žiakov, o matematiku a informatiku – po 5 žiakov, o geografiu – 4 
žiaci.  
 

 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. Žiaci sa prihlásili aj na dobrovoľné 
predmety. Nematuroval však nikto a všetci z maturovania z dobrovoľného predmetu 
odstúpili /BIO,CHE/.  
Nasledujúca tabuľka vyjadruje počet prihlásených žiakov na jednotlivé premety. 
 

Predmet úroveň spolu Bez EČ alebo PFIČ S EČ aj PFIČ 
z toho 

dobrovoľné 

slovenský jazyk a literatúra  20 0 20 0 

anglický jazyk 
B1 0 0 0 0 

B2 20 0 20 0 
dejepis  6 6 0 0 

občianska náuka  10 10 0 0 
matematika  5 0 5 0 

chémia  6 6 0 1 
biológia  6 6 0 1 

geografia  4 4 0 0 

informatika  5 5 0 0 

 
Písomné maturitné skúšky 

 Písomné maturitné skúšky písali všetci prihlásení žiaci. V  školskom roku 
2018/2019  písali všetci prihlásení žiaci externú i internú písomnú maturitnú skúšku  
v riadnom termíne. 
Dňa 13. marca 2019 boli písomné maturitné skúšky externá a interná časť zo slovenského 
jazyka a literatúry. 
Dňa 14. marca 2019 žiaci písali externú a internú časť z anglického, nemeckého jazyka.                                
Dňa 15. marca 2019 bola písomná maturitná skúška externej časti z matematiky.  
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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  20,       anglický jazyk   20,  
Počet žiakov, ktorí vykonali externú  písomnú maturitnú skúšku z matematiky:  5 
  

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 %. 
5 prác so 100% výsledkom v PFIČ mali žiaci z anglického jazyka 
Najvzšľšiu hodnotu mala práca so 96,4% výsledkom v PFIČ mala žiačka zo slovenského 
jazyka a literatúry. 
 

Výsledky externej časti sme dostali z ŠPÚ začiatkom mája 2019.  
Priemer školy je z externej časti zo slovenského jazyka a literatúry 56.7%, pričom národný 
priemer je 50,7. Najúspešnejší žiak dosiahol hodnotu 71,9 %. Spomedzi 20 študentov 
dosiahli hodnotu 33% všetci študenti, pričom najnižšia hodnota bola 40,6%. 
Priemer školy je z externej časti z anglického jazyka je 59.6 pričom národný priemer je 
63,4. Najúspešnejší žiak dosiahol hodnotu 95,8 %. Spomedzi 20 študentov dosiahli 
hodnotu 33% všetci študenti, pričom najnižšia hodnota bola 45,8%. 
 
 
V matematike v EČ je priemer školy 70,8 %, pričom národný priemer je 51,6. Najúspešnejší 
žiak dosiahol hodnotu 73,3 %. Spomedzi 5 študentov najnižšiu hodnotu mal študent 
60,0%. 
 

Ústne maturitné skúšky 
 

Ústna časť maturitnej skúšky prebiehala v dňoch od 20.mája do 23.mája 2019. 
Ústnej formy internej časti sa zúčastnilo   20 žiakov,   20 žiakov úspešne. 
Výsledky ústnych maturitných skúšok ukázali dobrú prípravu a  záujem o štúdium 
jednotlivých predmetov. 
Jediný žiak, ktorý bol  prihlásený na dobrovoľnú maturitnú skúšku z dvoch predmetov, 
odstúpil.  
Výsledky ústnych maturitných skúšok ukázali veľmi dobrú prípravu a záujem žiakov  
o štúdium maturitných predmetov. 
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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 15 3 2     20 1,35 

biológia 4 1       5 1,2 

dejepis 3   2 1    6 2,16 

geografia 1 3       4 1,75 
chémia  3 2       5 1,8 
informatika  5   

 
    5 1 

matematika  5   
 

    5 1 

občianska náuka 5 5       10 1,5 

slovenský jazyk a literatúra 12 3 5     20 1,65 

spolu 53 17 9 1    80 1,47 

 

 
 

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 
53 17 9 1 0 80 1,47 

 
Výsledky ústnych maturitných skúšok ukázali veľmi dobrú prípravu a záujem žiakov  
o štúdium maturitných predmetov. 
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Celkový dosiahnutý priemer zo všetkých maturitných predmetov za školu je 1,47, čo 
je v porovnaní s minulým školským rokom horší o 0.02 stotiny. Spolu bolo z povinných 
predmetov 53 známok výborných, 17 chválitebných, 9 dobrých, 1 dostatočná.  

 
 

 
V. 

Zoznam študijných odborov a ich zameranie   
 

 štvorročné štúdium : 
7902 J gymnázium   1. ročník 2 triedy /I. A, I.B/,                  2.ročník 1 trieda /II. A/, 
                                      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, SEXTA 
7902 5 gymnázium         OKTÁVA 
Triedy v nižších ročníkoch PRÍMA až KVARTA sa vzdelávali podľa školského vzdelávacieho 
programu  /Cudzie jazyky /, SEXTA a OKTÁVA sa vzdelávala podľa školského 
vzdelávacieho programu / Bez zamerania /. KVINTU a SEPTIMUsme 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.,4. 6. a 8. ročníku osemročného gymnázia nasledovne: 
a) štátny vzdelávací program, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v 
školách, 
b) školský vzdelávací program, ktorý je základným dokumentom školy a podľa ktorého sa 
uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách. 
 
Učebné plány pre 1. ročník, pre 2. ročník, pre 3. ročník a pre 4. ročník  štvorročného 
gymnázia a  6. 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. 
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ISCED 3A – Vyššie sekundárne vzdelávanie pre 1. ročník , 2. ročník a Sexta, 3. ročník,  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, KVARTU, SEXTU a 1. ročník, 2. ročník, 3. 
ročník boli prepracované na základe inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pred 
začiatkom školského roka 2018/2019. 
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 
TERCIE - skončenie PP k 30.06.2019 
Beňačka, Marion, Mgr., telesná výchova  –  zemepis – nemecký jazyk, vedúca metodickej 
skupiny NEJ 
Bradáč, Daniel, PaedDr., dejepis – geografia, vedúci metodickej skupiny GEG, zástupca pre 
výchovu a vzdelávanie 
Ďuračka, Ľubomír, Mgr., náboženská výchova – evanjelická  augsburského vyznania.  
Gregušová, Eva, RNDr., fyzika – chémia, vedúca metodickej skupiny FYZ, triedna IV.A 
Guzmická, Marianna, Mgr., biológia – chémia, vedúca metodickej skupiny BIO, triedna III.B, 
výchovná poradkyňa 
Hradilek, Radoslav, Mgr., sociálna práca , informatika, triedny OKTÁVY 
Honaizerová, Katarína, Mgr., estetická výchova  - slovenský jazyk a literatúra – etická 
výchova, 
Iliev, Roberto, Mgr., telesná výchova, triedny III.A 
José, António, CASES, Ares Mgr., španielsky jazyk  
Lalík, Richard, Mgr., filozofia ,vedúci metodickej skupiny občianskej náuky                            
Krajčovičová, Zuzana, RNDr., matematika –fyzika, triedna II.A  
Kozicová, Barbora, Mgr., matematika – biológia, triedna I.B 
Kucek, Vladimír, Mgr., anglický jazyk – nemecký jazyk, triedny PRIMY 
Kobidová Michaela, Mgr., slovenský jazyk a literatúra – dejepis, od 1. októbra 2013 na 
materskej dovolenke , od 16.03.2019 čerpanie riadnej dovolenky  
Madrová, Hildegarda, Mgr., dejepis -  náuka o spoločnosti,  
Malovcová, Alexandra, Mgr., nemecký jazyk – dejepis, triedna SEXTY  
Mišurová, Daniela, PhDr., anglický jazyk -  ruský jazyk, vedúca metodickej skupiny ruského 
jazyka  
Nemčeková,Radoslava,Mgr.,matematika - slovenský jazyk a literatúra, od 10.07.2018 na 
materskej dovolenke 

Ochodnická, Radmila, Mgr., anglický jazyk – český jazyk, vedúca metodickej skupiny 
anglického jazyka,  triedna I. A 
Ošťádalová, Dagmar, Mgr., anglický jazyk, - skončenie PP k 30.06.2019 
Pavlíček, Ján, Mgr., geografia – telesná výchova, triedny IV. B, od 01.07. 2019 riaditeľ školy 
Solovicová, Zuzana, Mgr., anglický jazyk – psychológia,  triedna KVARTY 
Šagát, Ivan, RNDr., informatika, matematika, vedúci metodickej skupiny INF 
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Uhríková, Dana, Mgr., ruský jazyk - slovenský jazyk a literatura, vedúca metodickej 
skupiny SJL, triedna SEKUNDY 
Vitásková, Mária, Mgr., slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk, riaditeľka školy do 
30.06. 2019 
Zenková, Michaela, PaedDr., matematika – chémia, vedúca metodickej skupiny MAT 
Horňáčková,Monika, Mgr.,náboženská výchova – katolícke náboženstvo, ukončila 
pracovný pomer na dobu určitú od 01.09.2018 – do 31.08.2019 
 

Zoznam nepedagogických zamestnancov : 
 

Ivana Matejovičová, Ing. vedúci úseku TEČ  
Gabriela Adamovicová, referent ekonomických činností - archivár 
Soňa Naďová, mzdová účtovníčka  
Miroslav Kurnický, údržbár – školník – kurič, do 28.2. 2019 
Ikri Ondrej, údržbár – školník – kurič , od 11.03.2019 
Riecka Ľuba, upratovačka, od 04.12. 2018 do 28.2. 2019 
Jaroslava Rumíšková, informátor -  skladník - vrátnik 
Danka Matyášová, upratovačka 
Mária Plašienková, upratovačka 
Anna Zelinková, upratovačka 
Helena Vojteková, upratovačka od 08.04.2019 
Edita Filipová , Ing. referent BOZP 

Celkový počet aktívnych zamestnancov :     24 + 1 MD + 10 =  35  
 
Plnenie kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov : 
 1 PZ je zaradený v 6. platovej triede ako začínajúci PZ 

 3 pedagogickí  zamestnanci sú zaradení v 7. platovej triede,  
 16 pedagogických zamestnancov po vykonaní 1. kvalifikačnej skúšky, doplnkového 

štúdia, absolvovaní rozširujúceho štúdia prípadne postgraduálneho štúdia alebo 
rigorózneho štúdia je zaradených v 8. platovej triede 

 4 zamestnanci majú II. kvalifikačnú skúšku, sú zaradení v 9. platovej triede                    
Všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní na vyučovanie na strednej škole. 

 
VII. Údaje o vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy: 

 

V školskom roku 2018/2019 vyučujúci absolvoval  aktualizačné vzdelávanie Mgr. 
Radovan Hradilek  
 
Vzdelávania organizované MPC Trenčín: 

 Seminár pre koordinátorov maturít  
PaedDr. Daniel Bradáč    Termín 7.9. 2018,  22.2. 2019 
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. 
 
Funkčné vydelávanie 

PaedDr. Daniel Bradáč  Termín: priebežne október 2018 – august 2019 
Miesto: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania 
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Povinné vydelávanie ktoré musia absolvovať pracovníci pôsobiaci vo vedúcich funkciách 

v školstve. 
Mgr. Radmila Ochodnická    Termín 16.12. 2018 

Miesto: Trenčín,  Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14 

školenie pre organizátorov okresných kôl olympiády v anglickom jazyku. Bola prezentovaná 

inštruktáž k ich organizovaniu, dané termíny, kategórie, požiadavky. Dostali sme materiály 

k príprave práce, diplomy. Školenie viedla PaedDr. Renáta Bieliková.  

 
 

Vzdelávanie nepedagogických zamestnancov školy: 
 
Vzdelávanie na Trenčianskom  samosprávnom kraji absolvovali : 
 
Gabriela Adamovicová  

 Správa registratúry     Termín:   20.2. 2019 
 Účtovná uzávierka     Termín:   24.11. 2018 

     
 

Ing. Ivana Matejovičová 
 Účtovná uzávierka     Termín:   24.11. 2018 

     
 
Soňa Naďová 

 Mzdový seminár     Termín:  6.2. 2019 
 

 
VIII. Údaje o aktivitách a prezentácii školy 

na verejnosti 
 

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

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

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

Škola sa prezentuje 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. Tento 
školský rok sme prezentovali aj nový študijný odbor – bilingválnu sekciu – slovensko-
nemeckú, ktorá začína od školského roka 2019/2020. 
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Pravidelne sa zapájame do Týždňa boja proti rakovine, v rámci ktorého sa 
venujeme téme vyhlásenej Ligou proti rakovine SR. V rámci onkologickej výchovy sa 
zapojili naši študenti individuálne zapojili do AVON pochodu proti rakovine prsníka.  Dňa 11. 
apríla 2019 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 Novom Meste nad Váhom a Moravskom Lieskovom i čistením 
životného prostredia a zbieraním odpadkov. 
      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, pričom najvyššie bolo 3. 
miesto v národnom kole. Prezentujú sa aj prostredníctvom článkov uverejnených v tlači, 
v médiách, na sociálnych sieťach, počas dňa otvorených dverí a jedna študentka s prácou 
venovanou problematike životného prostredia v súťaži SOČ sa umiestnila na 6. mieste 
v celoštátnom kole. 

Študenti a zamestnanci školy sa zapájajú do charitatívnych akcií a zbierok. 
      Výchovný poradca Mgr. Marianna Guzmická a zástupca školy PaedDr. Daniel Bradáč 
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 priestorových a materiálno – technických podmienkach školy 
 

        Vyučovanie v Gymnáziu M. R. Štefánika prebieha v jednej budove, postavenej v roku 
1924. 
   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. V priebehu školského roka sa realizovala 
sanácia a izolácia obvodných múrov aby sa zabránilo zaplavovaniu a vlhnutiu pivničných 
priestorov. 

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 učebne s interaktívnymi tabuľami a 
dataprojektormi. 

Škola má vlastnú telocvičňu a nový športový areál pozostávajúci z dvoch ihrísk na 
atletiku a loptové hry. 
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X. 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 2018 objem 

finančných prostriedkov zodpovedajúcich  celkovému normatívnemu príspevku 
určenému pre gymnázium.   
Zdroje spolu :  867 105 € 
  z toho       :   659 279 € / bežné výdavky/ 
                              6 238 € / vzdelávacie poukazy / 

                               181 956 € /kapitálové/ 
           1 980 € /učebnice/ 
        8 700 € /LVVK/ 
            600 € /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 2018 do júna 2019 
škola získala peniaze za vzdelávacie poukazy. Tieto  finančné prostriedky boli  použité na 
odmeny pre vedúcich krúžkov. 
 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov - rodičia prispeli na skvalitnenie života školy, 
úpravu interiéru a pod. sponzorsky alebo darom, prácami na úprave učební pre žiakov a 
nákupom zariadenia do učební. 
 

Čerpanie  rozpočtu organizácie za rok 2018 /prílohač.1  -   3 strany/ 
 
Hospodárske aktivity      hradené                                                                                   
 

I. z kapitálových výdavkov : 
1. Sanácia suterénu objektu Gymnázia M.R. Štefánika Nové Město nad Váhom: 

180 775,56 € 
2. Stavebný dozor: 1 200 € 

                                            
II. z rozpočtu školy : 
1.  náklady na prevádzku  – plyn, elektrická energia, voda, odvoz odpadu 
2.  poplatky za telefóny, internet 
3. príspevky na stravu zamestnancov 
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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 vetrom poškodeného stromu 
   b/úprava areálu školy /kosenie a hrabanie trávnikov/,  rez kríkov a stromov   
   c/oprava školského nábytku                                                              
   d/čistenie chodníkov  
   e/drobné opravy predmetov dôležitých pre vyučovací proces aj pre prevádzku 
         školy 
 
 IV. prispením Rodičovskej rady 

 
   Z rozpočtu Rodičovskej rady pri Gymnáziu M. R. Štefánika bol zaobstaraný majetok, 
ktorý bol prevedený do majetku gymnázia. Majetok tvoria veci a predmety potrebné 
pre žiakov na skvalitnenie výuky a aktivít v mimovyučovacom čase.  
V školskom roku 2018/2019 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 



 21 

 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% 
 učebné pomôcky na anglický jazyk, nemecký jazyk, biológia, telesná a 

športová výchova 
 tablety pre učiteľov 

 
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 2018/2019 sme mali jedno sociálne stipendium z dôvodu hmotnej núdze 
v sume 46,81 € vyplácané od 02/2019. 
  

XI. Cieľ koncepčného rozvoja školy a vyhodnotenie jeho plnenia 
  

V školskom roku 2018/19 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. 

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 2018/18 škola participovala na projektoch : 
 

 

 Program cezhraničnej spolupráce medzi SR a ČR 

 

       Operačný program cezhraničnej spolupráce realizuje naša škola v spolupráci 

s Gymnáziom Uherské Hradiště od roku 2010. 

        Prostredníctvom vzájomných stretnutí učiteľov a žiakov škôl, exkurzií, prednášok 

a športových akcií bolo podieľať sa spoločne na realizácii projektu s názvom „Vzdelávaním 

a spoluprácou za socio-kultúrny rozvoj a zachovanie tradícii.“ 
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        V školskom roku 2018/19 učitelia  spoločne pripravovali osvedčené aktivity projektu 

a prostredníctvom nich naďalej pôsobili na rozvíjaní vzájomných vzťahov medzi mladými 

ľuďmi na oboch stranách hranice. Učitelia si vzájomne vymieňali zaujímavé učebné materiály, 

študenti pracovali na projektoch a so záujmom sme si čítali literárne práce študentov vytvorené v 

partnerskom gymnáziu. Osvedčenou aktivitou bol i beh na Bradlo, ktorého organizátorom bola 

naša škola. 

    Významnou udalosťou bola i Medzinárodná konferencia k 100. výročiu vzniku 

spoločného štátu Čechov a Slovákov za účasti českých a slovenských historikov a spisovateľov 

v GUH, ktorej sa zúčastnili i naši pedagógovia. 

   Vplyv projektu sa ukázal hlavne v sociálnej sfére – v nadväzovaní kontaktov  mladých 

ľudí – študentov – vždy nový ročník prenikal do spolupráce. Nosnou časťou projektu v období 

udržateľnosti boli tiež činnosti, ktoré napomáhali k udržaniu kultúrnych tradícii a zároveň 

k rozvoju poznatkov o súčasnom vývoji v prihraničnej oblasti vrátane záujmu o jeho 

ekonomickú stránku.  

   Projekt sa ukončil, ale veríme že partnerstvo naďalej zostane.          

             

 Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu / DofE/. 

 

V  školskom roku 2016/2017 sa naša škola ako jedna z prvých na Slovensku zapojila do 

komplexného rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene 

DofE).Ide o celosvetovo rozšírený vzdelávací program pre mladých ľudí vo veku od 14 do 24 

rokov. Jeho cieľom je nájsť vyváženosť medzi vzdelávaním a zmysluplnými voľnočasovými 

aktivitami či dobrovoľníctvom.  Tento program už od roku 1956 podporuje mladých ľudí vo 

veku od 14 až do 24 rokov na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, sociálnej zodpovednosti a 

úspechu v živote. Úspešní absolventi získavajú medzinárodne uznávané ocenenie, ktoré im 

otvára cestu k vysnívaným cieľom, neskôr i k vysnívaným povolaniam či vzdelaniam na 

najlepších univerzitách. 

Mentormi projektu v našej škole sú Mgr. Alexandra Malovcová, Mgr. Vladimír Kucek. 

Vedúcim expedície je PaedDr. Daniel Bradáč. Ich úlohou v programe je podporovať a rozvíjať 

talent u žiakov, viesť ich k športu a k dobrovoľníctvu, viesť ich k samostatnosti a zodpovednosti, 

ale predovšetkým pripraviť ich prostredníctvom komplexného vzdelávania do budúcnosti . 

V tomto programe študenti napĺňajú svoj osobný potenciál, venujú sa ich 

voľnočasovému vzdelávaniu, vytvárajú si s vyučujúcimi vzťah, ktorý je postavený viac na 

dôvere a rešpekte ako na autorite. Rozvíjajú nielen svoje schopnosti, ale i charakter. 

Pre program je dôležitá i spolupráca s rodičmi, podpora z ich strany, čo pozitívne vplýva 

na prepojenie školy a rodiny. 

Program sa zameriava na 4 oblasti: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná 

expedícia. Študenti si v každej z týchto 4 oblastí volia konkrétnu aktivitu a určujú ciele, ktoré by 

chceli v danej oblasti a aktivite dosiahnuť. 

V  školskom roku 2018/2019  sa do projektu zapojili 4 noví študenti z tried Kvarta, Sexta 

a 3.B . Venujú  sa rôznym aktivitám ako napr. práca pre Domov sociálnych služieb v Novom 

Meste nad Váhom a Moravskom Lieskovom, práca so staršími ľuďmi, pečenie, maľovanie 

obrazov, práca pre malých skautov, čistenie okolia a zber odpadkov. Okrem toho v programe 

pokračujú i 6 študenti zapojení už v minulom školskom roku z tried 2.A  a Oktáva. 

V novembri nás čakal ďalší veľký úspech. Dňa 8.11.2018 sa naša študentka ( Ivana 

Behúlová) zúčastnila slávnostného odovzdávania ocenení v historickej budove NRSR 

v Bratislave, kde boli  študenti oceňovaní striebornými a zlatými medailami. 

Stanovené ciele sa podarilo tiež naplniť študentke Sáre Vidovej z triedy Oktáva, 

Patrikovi Bláhovi zo Sexty, Radovanovi Marákovi z 2. A a Filipovi Hradilekovi z Kvarty. 

V mesiaci september 2019 by sa mali menovaní študenti zúčastniť slávnostného odovzdávania 

bronzových medailí. 
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V dňoch 6.-7-6.2019 absolvovali študenti programu DofE cvičnú expedíciu 

v Tematínskych vrchoch spolu s Mgr. Vladimírom Kucekom a v dňoch 13.-14.6.2019 

absolvovali ostrú expedíciu s trasou Kálnická dolina. 

Všetky stanovené ciele sa nám v tomto školskom roku podarilo naplniť a veríme, že 

v budúcom školskom roku bude v programe DofE aktívne pracovať viac študentov. 

 

 Projekt „ Mladí reportéri pre životné prostredie“  

 

V rámci projektu sa venujeme aktivitám spojeným s akciami Mladých reportérov pre 

životné prostredie, ale i rôznym iným problémom životného prostredia. Hlavnou náplňou je 

reportovanie o získaných vedomostiach a činnostiach. Zapájame sa do aktivít organizovaných 

Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína. 

 V tomto školskom roku sme sa venovali hlavne aktivitám v programe Mladí reportéri pre 

životné prostredie. Žiaci sa zúčastnili jedného reportérskeho workshopu v Trenčíne. 

 Pravidelne sme pripravovali informačné materiály na nástenku a taktiež materiály na 

prezentáciu environmentálnej výchovy na Dni otvorených dverí. 

 Pripravili sme prezentovanie Environmentálnej výchovy na Deň otvorených dverí 

 Venovali sme sa hlavne environmentálnym témam pri diskusiách, a sledovali sme 

činnosť YRE v rámci Slovenska i sveta. 

 Zapojili sme sa do národnej súťaže YRE, kde sme získali 3. miesto v kategórii článok. 

V rámci krúžku sme sa venovali i Stredoškolskej odbornej činnosti, kde boli dve práce 

s environmentálnou tematikou. Z nich sa jedna prebojovala do celoslovenského kola, kde 

obsadila 6. miesto. 
 

 

 

 

 

 Stredoškolská odborná činnost 

 

Aj v školskom roku 2018/2019 sa študenti Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste 

nad Váhom pod vedením metodika Mgr. Alexandry Malovcovej  zapojili do Stredoškolskej 

odbornej činnosti v počte 10 študentov. 

V mesiaci september vedúca krúžku oboznámila študentov i pedagógov s možnosťou 

zapojiť sa do SOČ, požiadala učiteľov o spoluprácu na SOČ v odboroch podľa ich zamerania 

a vytvorila nástenku s aktuálnymi informáciami, ktoré nám sprostredkúva KCVČ v Trenčíne. 

Následne v októbri zistila záujem zo strany študentov o SOČ a určila si termín 

pravidelných stretnutí a konzultácií. 

V mesiacoch október – február pracovali študenti na svojich prácach pod vedením 

odborných konzultantov a metodika SOČ. 

V tomto školskom roku našu školu na regionálnej a krajskej prehliadke SOČ 

reprezentovali ako členky hodnotiacich komisií Mgr. Malovcová ( odbor História, politológia, 

právne vedy) a PaedDr. Zenková(odbor Chémia a potravinárstvo). 

 

Školské kolo sa konalo 18.2.2019 a zúčastnilo sa ho 8 študentov: 

 

Odbor č.13   História, politológia, právne vedy ( Mgr.Lalík, Mgr. Malovcová) 

Michal B.- Slovan- chátrajúci skvost 

Filip L. – Trest smrti 

Natália T. – Zabudišová 
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Odbor č. 05  Životné prostredie, geografia, geológia (PaedDr. Zenková, PaedDr. Bradáč) 

Anna G.- Oblečenie a jeho negatívny dopad na životné prostredie 

Patrícia A.- Poľovníctvo očami detí  

 

Odbor č.8 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia ( PaedDr. Bradáč, Mgr.Malovcová) 

Martin R.- Na potulkách po krajine drakov 

 

Odbor č.16  Umenie a kultúra, umelecká a odevná tvorba ( PaedDr.Bradáč,  

Mgr. Malovcová) 

 

Martina P. - Javorinka a Javorinčatá- Detský divadelný súbor 

Miriam O. -  Bošácky kroj 

 

Všetci zúčastnení študenti postúpili do obvodného kola, ktoré sa konalo  27.3.2019 v SPŠ 

v Novom Meste nad Váhom. Všetky naše práce ( okrem práce M. Pastorkovej) postúpili  

z regiónu na Krajskú prehliadku SOČ, ktorá sa konala 5.4.2019 v Starej Turej. I tu sme dosiahli 

výborné výsledky: 

Michal B.: 1. miesto, postup na celoslovenské kolo 

Filip L.: 3. miesto 

Natália T.: 2. miesto, postup na celoslovenské kolo 

Anna G.: 1. miesto, postup na celoslovenské kolo 

 

Celoštátne kolo sa konalo v Košiciach 23.-26.4.2019 v priestoroch Strednej odbornej školy 

automobilovej. Našim žiakom sa síce nepodarilo umiestniť do piateho miesta, ale napriek tomu 

výborne reprezentovali našu školu. 

 

 

 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, 

- Kuba – dve tváre slobody, účasť študentov na  prednáške, ktorá bola spojená 

s besedou / 28.11.2018/, zúčastnili sa jej všetci študenti školy, 

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

v Afrike a v Južnej Amerike / 30.11.2018/, 

 

- účasť 130 študentov školy na divadelnom predstavení v anglickom jazyku / 7.2.2019 / 

- 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. Nela Š. 
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získala 1. miesto, 21.9. sa  zúčastnila slávnostného odovzdávania cien v Starom Měste 

pri Uherskom Hradišti, 

- Súťaž Dejiny sebavedomia, príprava projektov so žiakmi Kvarty, Delia F. a Lenka M. 

získali 2. miesto v krajskom kole, 

- rozhlasová relácia k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika – 3. mája 2019, 

- 30.4.2018 – sa študenti gymnázia zúčastnili besedy s poslanými NRSR a Parlamentu 

Českej republiky na tému Vznik ČSR, 

- 9.5.2019 sa uskutočnil v našej škole Deň Európy, ktorého sa zúčastnili žiaci 

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

štátov EÚ, skladali puzzle a športovali, 

- Študenti III. ročníka a Sexty sa 23.5.2019 zúčastnili seminára k 75. výročiu SNP. 

Seminár sa uskutočnil pod záštitou Ministerky školstva M. Lubyovej a predsedu TSK 

Jaroslava Bašku. Na stretnutí vystúpila so svojím príspevkom i PhDr. M. Poláková, PhD, 

z partnerskej školy Gymnázia Uherské Hradiště, 

- Dňa 17.4.2019 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 (17.10.2018). 

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.  

20.-21.6.2019- sa študenti našej školy zúčastnili exkurzie Norimberg- Hitlerovo Orlie 

hniezdo, Nemecko v rámci boja proti antisemitizmu a poukazovaniu na dôležitosť dodržiavania 

čudských práv. 

V mesiaci september sme si na hodinách dejepisu pripomenuli Pamätný deň holokaustu. 

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

čítaním ukážok z diel, v ktorých táto téma rezonuje /september 2018/ 

 

- Beh na Bradlo / 3.5.2019 / - štafetový beh na Bradlo sa organizuje každoročne pri 

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

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

 

- Exkurzia do Slavkova / 12.10.2019 / - 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. 

 

 Prevencia drogových závislostí a kriminality, šikanovanie 
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Základným cieľom prvotnej prevencie fajčenia, alkoholizmu, drogových závislostí a 

kriminality   bolo poukázanie na ich nebezpečenstvo  a vyzdvihnutie významu týchto aktivít vo 

vedomí študentov, rodičov a pedagógov. Snažili sme sa upriamiť pozornosť na prirodzený 

a zdravý vývoj človeka bez návykových látok. Významnou zložkou bol nepochybne i problém 

šikanovania. Dôraz sme kládli na nenásilnú formu preventívnej práce. Podporovali sme vlastnú 

iniciatívu študentov v tejto oblasti, napr.: spracovanie SOČ  a seminárnych prác na témy 

drogovej prevencie, problematiky drogovej závislosti, kriminality,  výtvarné a literárne práce 

s protidrogovou problematikou, zapájanie sa do súťaží na danú tému. Práca bola realizovaná 

formou besied, prednášok, seminárov, projektov,  nástenných novín, reláciami v školskom 

rozhlase. Na realizácii jednotlivých úloh sa podieľali školský koordinátor PPDZ v tesnej 

spolupráci s vedením školy , triedni učitelia, učitelia etickej výchovy, informatiky, chémie, 

biológie, telesnej výchovy, cudzích jazykov, geografie, náuky o spoločnosti, občianskej náuky 

a spoločenskovedného seminára. Jednotlivé úlohy boli realizované postupne v priebehu celého 

školského roka. Formou ankety bola zmapovaná situácia v oblasti drogových závislostí a 

šikanovania vo všetkých ročníkoch. Na RZ boli rodičia informovaní o dôsledkoch drogovej 

závislosti a šikanovania.  

V rámci občianskej náuky a triednických hodín sme rozšírili informovanosť študentov 

o právnom systéme a zákonoch, ktoré súvisia s týraním, zanedbávaním, alebo sexuálnym 

zneužívaním. Venovali sme pozornosť mýtom a faktom o  sexuálnom zneužívaní a inej 

kriminalite. Mimoriadny záujem o spomínanú problematiku sme zaznamenali u študentov 

spoločenskovedného seminára. Svedčí o tom množstvo seminárnych prác s tematikou drogovej 

závislosti, prostitúcie, týrania žien, samovrážd a kriminality.  Základy občianskeho, rodinného, 

pracovného a trestného práva sú už neodmysliteľnou súčasťou spoločenskovedného seminára. 

Viacerí študenti prejavili záujem venovať sa týmto problémom aj  pokračovaním v štúdiu na 

vysokej škole.  Projekt ,,Závislosti,, a ,,Ľudské práva,, sa prezentoval prostredníctvom násteniek. 

Využili sme aktivity na rozvinutie emocionálnej inteligencie. Na hodinách občianskej náuky 

sme sa zamerali na prevenciu agresie, diskriminácie, xenofóbie a rasizmu. V septembri a októbri 

2018 sa uskutočnil OŽAZ, kde boli realizované  mimo  inými i  prednášky na tému 

nebezpečných látok a narkotík.  Na hodinách chémie boli študenti oboznamovaní 

so škodlivosťou legálnych a nelegálnych drog a o dôsledkoch ich používania. Deň boja proti 

rakovine sme podporili zbierkou a diskusiou so žiakmi o negatívach fajčenia.  Na triednických 

hodinách sa využívala  audiovizuálna  databáza školy zameraná na kriminalitu mládeže, 

protidrogovú prevenciu a predchádzanie šikanovania.  V septembri 2018 sa školský koordinátor 

PPDZ  zúčastnil na pracovnom stretnutí koordinátorov prevencie v centre pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Novom Meste n.V. Na stretnutí boli prijaté 

strategické východiska v boji proti zneužívaniu mladistvých. Bola nadviazaná spolupráca 

s Mestskou políciou v oblasti alkoholizmu a kriminality mladistvých. Aktualizovala sa ponuka 

besied, preventívnych  programov, ktoré sa realizovali v školskom roku 2018/2019. Na tému 

porušovania ľudských práv a rasizmu boli vedené diskusie. Úlohou vedenia školy, všetkých 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov bolo vytvoriť  pozitívnu klímu v škole aby sa 

predchádzalo prejavom antisociálneho správania žiakov a skupín žiakov. Túto úlohu sa podarilo 

splniť, o čom svedčí aj skutočnosť ,že sa na škole nevyskytol  ani jeden výchovný problém. 

 

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

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

 

 

 

 

 Environmentálna výchova  

 

 Cieľom environmentálnej výchovy rozvíjať vzťah žiakov k životnému prostrediu, nielen 

smerom k prírode, ale aj k medziľudským vzťahom, k zdravému životnému štýlu a vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia. Žiaci mali možnosť pracovať na vlastnej osobnosti a vzťahu 

k životnému prostrediu prostredníctvom rôznych súťaží, exkurzií a besied. Environmentálna 

výchova je jednou z prierezových tém v rámci predmetov (najmä chémia, biológia, telesná 

výchova a i.).  Okrem vyučovania mali žiaci možnosť pracovať v záujmových krúžkoch, 

zaoberajúcich sa touto problematikou: Mladí reportéri pre životné prostredie, Krúžok 

onkologickej výchovy, Mladý vedec a iné, ktoré sa tiež aspoň okrajovo dotýkali problému 

environmentálnej výchovy a medziľudských a spoločenských vzťahov. 

 Celoročné aktivity:  Medzi celoročné aktivity ENV patril zber elektroodpadu 

a zapojenie sa do úloh v rámci programu Recyklohry, do programu Mladí reportéri pre životné 

prostredie a v priebehu roka do súťaží, ktoré boli vyhlásené na internete rôznymi organizáciami. 

Spolupracovali sme s TSK v rámci projektu Zelená župa a koordinátorka spolupracovala i v 

Krajskej koncepcii EVVO v Trenčianskom kraji. 

Konkrétne aktivity: 

  Zapojenie žiakov do SOČ v kategóriách súvisiacich so životným prostredím: 

  dve žiačky z 3.B v obore životné prostredie. 

  Deň Zeme – čistenie okolia školy 

  Projekt Participácia na stredných školách – jedným z uskutočnených projektov  

  bolo i zavedenie separovaného odpadu v škole 

  Konferencia k EVVO v Trenčíne – v máji sa koordinátorka zúčastnila 

konferencie ku koncepcii environmentálnej výchovno-vzdelávacej osvety Trenčianskeho kraja. 

Súťaže:  Expert Geniality show – zúčastnilo sa 14 žiakov z rôznych ročníkov 

    Vyhodnotenie – 3 žiaci skončili vo svojej téme do 50. miesta 

  Stredoškolská odborná činnosť – úspešná reprezentácia: 

   Anna G. – 2. miesto v krajskom kole, 6. miesto v celoštátnom kole 

    (odbor Životné prostredie) 

   Patrícia A. – účasť v krajskom kole (odbor Životné prostredie) 

 

 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 13.4.2019.  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 

1.Dospievanie / I. ročník a KVI / 
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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- 1.10. 2018, 

 Vyrezávanie tekvíc, ktorého sa zúčastnili študenti štvorročného a osemročného gymnázia 

– 22.10. 2018, 

 Heloweensky karneval – pre študentov osemročného gymnázia, spojený s vyhodnotením 

masiek, súťažami, hrami a diskotékou – 24.10. 2018, 

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

v mediálnom priestore Rádia WOW, 

 spolupráca na imatrikulácii žiakov I. ročníka a PRÍMY 16.11. 2018, 

 Beseda s europoslankyňou M. Beňovou – 26.11. 2018, 

 november 2018 – zaslanie správy k projektu EUROSCOLA 2019 

 Organizácia Mikuláša pre mladších Žižkov – 3.12. 2018, 

 Nočný stolný tenis, Nočné stolné hry – 6.12. 2018, 

 Účasť na stretnutí koordinátorov ŽŠR v Trenčíne a participácia v Medzisektorovej 

pracovnej skupine Trenčianskej mládeže - 10. 12. 2018, 

 Slávnostné vyhlásenie výsledkov EUROSCOLA 2019 v Bratislave – 14.12. 2018, 

 Deň učiteľov – blahoželanie zo strany študentov, rozhlasová relácia – 28.3. 2019, 

 Aktívna účasť študentov na Dni narcisov – 11.4. 2019, 

 Deň Zeme – upratovanie okolia školy, zber papiera – 25.4. 2019, 

 spoluúčasť pri vydávaní školského časopisu SLOVO - priebežne, 

 realizácia dvoch zvolených projektov v rámci participácie: Dopĺňanie hygienických 

potrieb a Separovanie odpadu - jún 2019. 

 

 

 Ochrana života a zdravia 

 

 Realizovanie kurzu ochrany života a zdravia dennou formou v areáli školy a následne 

turistikou v oblasti Hájnica a Haluzická tiesňava pre študentov 3.A, 3.B /18.9.-

20.9..2018/. 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. Študenti absolvovali prednášky pracovníkov Hasičského 

a záchranného zboru z Nového Mesta nad Váhom. 
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 Ďalšie aktivity zrealizované v rámci školy v školskom roku 2018/18 

 

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

do roka – Študentská kvapka krvi /21.11. 2018/ a Valentínska kvapka krvi /20.2. 2019/. 

Tento školský rok sa ale na poslednú chvíľu pre zvýšenú chorobnosť v regióne Nové Město 

nad Váhom Valentínska kvapka krvi zrušila. 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, Majster rétor, pripravovali žiakov na literárnu súťaž, ktorú vyhlásila 

Trenčianska univerzita A. Dubčeka,  do krajského kola olympiády zo SJL. Pokračovalo 

sa v projekte „Záložka do knihy spája školy,“ ktorý umožnil výmenu záložiek s inou 

školou. 

            V apríli 2019 sa študenti školy zúčastnili i divadelného festivalu Aničky Jurkovi- 

      čovej. 

 

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

26.9.2018/, ktorej cieľom bolo vzbudiť záujem žiakov o prírodovedné predmety a  

zúčastnili sa tu i výukového programu „ Svetelné laboratórium“ 

 

 Exkurzia do sklární Strání – Květná 28.2. 2019 pre žiakov OKTÁVY pripravili 

vyučujúce chémie s cieľom priblížiť žiakom problematiku výroby skla. 

 

 Realizovanie  lyžiarskeho kurzu v Lyžiarskom  stredisku Brezovica. Kurzu sa zúčastnilo 

52  študentov 1. ročníka a Sekundy  / 9.- 13.2.2019/. Kurz prebehol bez problémov pri 

výborných lyžiarskych podmienkach a nelyžiari sa tiež naučili lyžovať. 

 Dňa 25. apríla 2019 sa študentky gymnázia pod vedením Mgr. Radovana Hradileka 

zúčastnili celosvetového dňa žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT) – 

Girl’s Day, ktorý sa každoročne koná štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. Navštívili firmu 

ESET sídliacu v Aupark Tower v Bratislave. Program, ktorý firma ESET pripravila 

nielen pre našich študentov, sa týkal informatiky a techniky, diskusií na tému práce v 

týchto sektoroch, možností uplatnenia pre ženy. Cieľom bolo prezentovať odbor IKT 

dievčatám vo veku 14-18 rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne 

perspektívne pracovné možnosti. Pracovníčky firmy našim študentkám ukázali, že IT 

neznamená len programovanie, ale je to aj o komunikácii s verejnosťou, so zákazníkmi, 

dodávateľmi, odberateľmi a obchodnými partnermi. Dievčatá mali jedinečnú šancu 

dozvedieť sa viac o tom, aké možnosti uplatnenia sa v praxi majú ženy. Taktiež im 

umožnili stretnutie s manažmentom firmy a prehliadku jednotlivých oddelení. Študenti si 

odniesli množstvo nových poznatkov a informácií. 

 

XIII. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky        
 

Úspechy žiakov štvorročného a osemročného gymnázia v súťažiach                                              
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Predmet 

 

Názov súťaže 

 

Umiestnenie Počet žiakov Trieda 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

    

Krajské kolo Majster rétor 2. miesto 1 OKTÁVA 

Okresné kolo Smrekovo 1. miesto 

1. miesto 

3. miesto 

3  I.B, II.A 

Okresné kolo Šaliansky Maťko 2. miesto 1  PRÍMA 

Krajské kolo Olympiáda v SJL 

Kategória B 

12. miesto 1 SEXTA 

 Olympiáda v SJL 

Kategória A 

9. miesto 1 OKTÁVA 

Anglický jazyk     

Okresné kolo 

 

Olympiáda v ANJ 

 1B, 

4. miesto 1 KVARTA 

 Olympiáda v ANJ 

 2A, 

3.miesto 

 

1 II.A 

 Olympiáda v ANJ 

 2B,  

2. miesto 1 IV.B 

 kategórie 2C2 2. miesto 1 IV.B 

Krajské kolo Olympiáda v ANJ 

kategórie 2C2 

7. miesto 1 IV.B 

Nemecký jazyk     

Krajské kolo Olympiáda v NEJ 

kategórie 2B 

3. miesto 1 IV.B 

 kategórie 2A 11. miesto 1 III.B 

Ruský jazyk     

Krajské kolo Olympiáda v RUJ 

kategórie A1 

7. miesto 1 TERCIA 

Dejepis     
Medzinárodná 

súťaž  
Putovanie s Cyrilom 

a Metodom 
1. miesto 1 KVARTA 

Krajské kolo Dejiny sebavedomia 2. miesto 2 KVARTA 

Okresné kolo Dejepisná olymp. 2. miesto 1 SEKUNDA 

Medzinár. 

súťaž 

ČSR v rokoch  

 

1977-1992 

7. miesto 3  

 

 

Krajské kolo SOČ 1. miesto 1 OKTÁVA 

Geografia     

Krajské kolo SOČ 2. miesto 1 III.B 

Krajské kolo Euroškolák 2019 1. miesto 3 PRÍMA 

Matematika     

Okresné kolo Pytagoriáda P6 1.- 2. miesto 1 PRÍMA 

 Pytagoriáda P6 1.- 2. miesto 1 PRÍMA 

 Pytagoriáda P6 8. miesto 1 PRÍMA 

 Pytagoriáda P7 3. miesto 1 SEKUNDA 

 Pytagoriáda P8 3. miesto 1 TERCIA 

 Pytagoriáda P8 4. miesto 1 TERCIA 

 Matematická ol. Z6 1. miesto 1 PRÍMA 



 31 

 Matematická ol. Z6 6. miesto 1 PRÍMA 

 Matematická ol. Z7 1. miesto 1 SEKUNDA 

 Matematická ol. Z7 3. miesto 1 SEKUNDA 

Fyzika     

Celoslovenské 

kolo 

Pikofyz- zimná 

časť 

1. miesto 1 TERCIA 

 Pikofyz – letná 

časť 

2. miesto 1 TERCIA 

Chémia     

Krajské kolo Chemická 

olympiáda 

Úspešný riešiteľ 1 TERCIA 

Krajské kolo SOČ 1. miesto 1 III.B 

TSV     

Okresné kolo Volejbal ZŠ, d 3. miesto 12  

 Florbal SŠ 2. miesto 12  

 Bedminton SŠ, ch 2. miesto 3  

 Bedminton SŠ, d  2. miesto   

 Volejbal SŠ - chlap 1. miesto 12  

 Volejbal SŠ -d 2. miesto 12  

Regionálne kolo Volejbal SŠ - chlap 2. miesto 12  

 Volejbal-dievčatá 1. miesto 12  

 Futbal SŠ 2. miesto 16  

     

Krajské kolo Volejbal-dievčatá 1. miesto 12  

Celoštátne kolo Majstrovstvá SR 

vo volejbale SŠ -d 

5. miesto 12  

 Beh na 60m - d 1. miesto 1  

 
 
XIV.Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a  
                                prijímania na ďalšie štúdium 
  
V školskom roku 2018/2019  zmaturovalo  na našej škole 90 študentov. Záujem o štúdium na 

vysokých školách v Slovenskej a Českej republike prejavilo 79  študentov, 4 študenti sa 

zaujímali aj o štúdium vo Veľkej Británii a Dánsku. O pomaturitné štúdium prejavil záujem 1 

študent. Na VŠ sa nehlásilo 7 študentov. Spolu podali 203  prihlášok, čo je približne 2,45 

prihlášky na žiaka. Na vysoké školy bolo prijatých 79 študentov, z toho 18 na VŠ  mimo SR. 

Celková úspešnosť prijatia je 95,18 %. 

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 34 29 5 28 7 1 96,55 

4.B 36 35 1 33 6 2 94,29 

OKTÁVA 20 19 1 18 5 1 94,74 

SPOLU 90 83 7 79 18 4 95,18 

Umiestnenie študentov na príslušných VŠ v Slovenskej republike: 
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Univerzita počet žiakov: 

Univerzita Komenského v Bratislave 31 

 Prírodovedecká fakulta 7 

 Farmaceutická fakulta 1 

 Právnická fakulta 6 

 Filozofická fakulta 3 

 Fakulta sociálnych a ekonomických vied 1 

 Pedagogická fakulta 2 

 Fakulta telesnej výchovy a športu 5 

 Fakulta managementu 1 

 Lekárska fakulta 3 

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 2 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 

 Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 2  

Trnavská univerzita v Trnave 5 

 Právnická fakulta 3 

 Pedagogická fakulta 1 

 Filozofická fakulta 1 

Slovenská technická univerzita v Bratislave  6 

 Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 

 Fakulta informatiky a informačných technológií 3 

 Strojnícka fakulta 1 

 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 1 

Slovenská zdravotnícka univerzita 2 

 Lekárska fakulta 1 

 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 1 

Žilinská univerzita v Žiline 1 

 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 1 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 

 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 1 

Ekonomická univerzita v Bratislave 3 

 Fakulta podnikového manažmentu 3 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  1 

 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 1 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 

 Fakulta zdravotníctva 1 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 

 Filozofická fakulta 1 

Katolícka univerzita v Ružomberku 1 

 Fakulta zdravotníctva 1 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 
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 Právnická fakulta 1 

Technická univerzita vo Zvolene 1 

 Lesnícka fakulta 1 

 

Súkromné vysoké školy:  

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 1 

 

Štátne vysoké školy: 

Akadémia policajného zboru v Bratislave  1 

 

Pomaturitné štúdium SR: 

Stredná odborná škola Policajného zboru v Pezinku 1 

 

 

 

Umiestnenie študentov na príslušných VŠ v Českej republike: 
Masarykova univerzita v Brne 3 

 Fakulta informatiky 2 

 Ekonomicko-správní fakulta 1 

Vysoké učení technické, Brno 5 

 Fakulta informačných technologií  4 

 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technológií 1 

Univerzita Tomáše Bati Zlín  4 

 Fakulta aplikovanej informatiky 3 

 Fakulta logistiky a krízového řízení v Uherském Hradišti 1 

Univerzita Palackého v Olomouci  1 

 Lékařská fakulta 1 

Ostravská univerzita 1  

 Lékařská fakulta 1  

Newton College Brno 1 

 

Pomaturitné štúdium ČR: 0 

Umiestnenie študentov na príslušných VŠ v mimo SR a ČR: 

 

Nottingham Trent University , Veľká Británia 1 

University College of Northern, Dánsko 3 

 

 
XV.Voľnočasové aktivity školy 
 
Činnosť krúžkov prostredníctvom vzdelávacích poukazov  

Krúžková činnosť v školskom roku  2018/2019 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. 
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Okrem tradičných krúžkov sa vytvorili aj ďalšie. Podľa celkového počtu žiakov k 15.9.2018 
sme vydali 337 vzdelávacích  poukazov a obdržali sme  171 poukazov . 
 
Krúžky  a ich vedúci v školskom roku 2018 / 2019 
 
 Názov krúžku Meno a priezvisko vedúceho krúžku 
1. Fyzikálny krúžok RNDr. Eva Gregušová 
2. Krúžok „Mladý vedec“ PaedDr. Michaela Zenková 

3. Krúžok Mladí reportéri pre životné 
prostredie 

PaedDr. Michaela  Zenková 

4. Recitačný krúžok Mgr. Dana Uhríková 

5. Časopis Slovo Mgr. Dana Uhríková 

6. Dejiny umenia Mgr. Katarína Honaizerová 
7. Tvorba a prezentácia prác SOČ Mgr.Alexandra  Malovcová 
8. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu Mgr. Alexandra Malovcová, Mgr. Vladimír Kucek 

9. Bedminton Mgr. Marion Beňačka 

10. Stolný tenis Mgr. Ján Pavlíček 

11. Matematika a fyzika v praxi / pre 4. roč./ RNDr. Zuzana Krajčovičová 
12. Spoločenskovedný krúžok Mgr. Hildegarda Madrová 
13. Aplikovaná informatika Mgr.Radovan Hradílek 
14. Angličtina hrou (PRI –KVA) Mgr. Zuzana Solovicová 

15. Jazykový krúžok pre Prímu Mgr. Vladimír Kucek 

16. Krúžok onkologickej výchovy Mgr. Blažena Barančinová 
 
Krúžky sa na začiatku školského roka vytvárali podľa záujmu žiakov. 

V školskom roku 2018/2019 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 /Angličtina hrou, fyzikálny krúžok/  
- rozvíjanie logického myslenia /Aplikovaná informatika/ 
- novinársku činnosť /Časopis Slovo -  novinársky krúžok / 
- prípravu na prijímacie pohovory na vysokú školu /matematika a fyzika v praxi, 
Spoločenskovedný krúžok / 
V  športových krúžkoch žiaci si mohli zdokonaľovať fyzickú kondíciu a cibriť mozgové 
závity  / Bedminton, Stolný tenis /. 
 
 
Správa o činnosti krúžku „Fyzikálny krúžok“  
 
Vedúca krúžku: RNDr.Eva Gregušová 
Vzhľadom na počet žiakov, bol krúžok rozdelený na dve časti – pre nematurantov 
(Fyzikálny krúžok I) a maturujúcich žiakov (Fyzikálny krúžok II) . 
 

Fyzikálny krúžok I 
 Vo fyzikálnom krúžku pracovalo 22 žiakov.  Žiaci so záujmom o prácu v krúžku sú 

 z 3.B  triedy. Títo žiaci odovzdali vzdelávacie poukazy. V krúžku pracujú aj žiaci, ktorí 
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vzdelávacie poukazy neodovzdali a ich činnosť je nepravidelná. Jeden žiak 3.B triedy prestúpil 

na inú školu, do 10.12.2018 sa činnosti krúžku zúčastňoval.  

 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 10.9.2018 sa členovia krúžku stretli do 28.januára 2019 spolu 17 krát. V druhom 

polroku od 4.2.2019 sa stretli do konca júna 2019  17 krát, spolu za celý školský rok  34 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 11. ročník Fyzikálneho korenšpodenčného seminára 

pre žiakov SEKUNDY až KVARTY: UFO a 33.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.  Festival Fyzikálnych Filmov  sa  na jar 2019 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. 

 

Fyzikálny krúžok II 
 Vo fyzikálnom krúžku pracovalo 21 žiakov.  Žiaci so záujmom o prácu v krúžku sú  zo 

4.A  triedy . Títo žiaci odovzdali vzdelávacie poukazy. V krúžku pracujú aj žiaci, ktorí 

vzdelávacie poukazy neodovzdali a ich činnosť je nepravidelná. Do 30.1.2019 pracovala aj jedna 

žiačka, ktorá mala od 1.2.2019 prerušené štúdium. 

 Cieľom krúžku bolo vzbudiť záujem žiakov o štúdium fyziky na VŠ,  príprava žiakov na 

fyzikálne súťaže a maturitnú skúšku, ako aj prijímacie pohovory na rôzne typy vysokých škôl: 

medicína v zahraničí, technické vysoké školy na Slovensku. Krúžok fungoval aj ako 

doučovanie. Žiaci krúžku sa aktívne podieľali na organizácii a zabezpečení Dňa otvorených 

dverí  na GMRŠ.  

 Od 12.9.2018 sa členovia krúžku stretli do 30.januára 2019 spolu 18 krát. V druhom 

polroku od 6.2.2019 sa stretli do konca apríla 10krát, spolu za celý školský rok 28krát. 

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. Týždeň vedy a techniky na Slovensku , Masterclasses 2019, 

Expedícia Mars, 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. 

 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, vcelku dobre sa pripravili na prijímacie pohovory na VŠ zopakovaním 

jednotlivých tematických celkov učiva všetkých ročníkov.  

 

Správa o činnosti krúžku            Krúžok Mladý vedec 
 

Vedúci krúžku: PaedDr. Michaela Zenková 
Zapísaných žiakov: 10  

Cieľ krúžku: Základný cieľ krúžku je zaujať a nadchnúť žiakov pre chémiu. Žiaci sa naučia 

pracovať v laboratóriu, získajú nové zručnosti a vyskúšajú si jednoduché pokusy. 
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Experimenty boli zamerané i na vplyv chémie na životné prostredie a na zábavné 

pokusy. Okrem toho boli žiaci pripravovaní na chemickú olympiádu v kategórii D, 

keďže krúžok bol určený pre túto vekovú kategóriu. 

Počet stretnutí: 24 stretnutí (42 hodín) 

Obsah činnosti:  

 Žiaci sa oboznámili s BOZP a laboratórnym poriadkom, aby mohli v laboratóriu pracovať 

 Na úvod získali základné zručnosti (deliace metódy, meranie objemov, váženie, iná 

manipulácia s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami, atď.) 

 Počas stretnutí sme sa zamerali na motivačné pokusy (mapr. Faraónové hady, Výroba 

„zlatých“ mincí, Lávová lampa, či tématické Chemické snežítko a iné.) 

 Uskutočnili sme i experimenty, ktorých obsah je súčasťou tematických celkov (napr. dôkaz 

sacharidov, redoxné reakcie, protolytické reakcie, výpočty v chémii a iné.) 

 Žiaci sa pripravovali i na chemickú olympiádu kategórie D, v ktorej sa dve žiačky 

prebojovali do okresného kola, kde skončili ako úspešné riešiteľky a z nich jedna postúpila 

na krajské kolo, kde obsadila 30. miesto a bola úspešnou riešiteľkou. 

Záver:  Krúžok splnil ciele, žiaci získali zručnosti v laboratóriu i videli chémiu ako zaujímavú 

vedu.  

 

 

Správa o činnosti krúžku            Krúžok Mladí reportéri pre životné prostredie (YRE) 
  
Vedúci krúžku: PaedDr. Michaela Zenková 

Zapísaných žiakov: 10 

Cieľ krúžku: Venujeme sa aktivitám spojeným s akciami Mladých reportérov pre životné 

prostredie, ale i rôznym iným problémom životného prostredia. Hlavnou náplňou je 

reportovanie o získaných vedomostiach a činnostiach. Zapájame sa do aktivít 

organizovaných Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína. 

Počet stretnutí: 23 (35 hodín) 

Obsah činnosti:  

 V tomto školskom roku sme sa venovali hlavne aktivitám v programe Mladí reportéri pre 

životné prostredie. Žiaci sa zúčastnili jedného reportérskeho workshopu v Trenčíne. 

 Pravidelne sme pripravovali informačné materiály na nástenku a taktiež materiály na 

prezentáciu environmentálnej výchovy na Dni otvorených dverí. 

 Pripravili sme prezentovanie Environmentálnej výchovy na Deň otvorených dverí 

 Venovali sme sa hlavne environmentálnym témam pri diskusiách, a sledovali sme 

činnosť YRE v rámci Slovenska i sveta. 

 Zapojili sme sa do národnej súťaže YRE, kde sme získali 3. miesto v kategórii článok. 

 V rámci krúžku sme sa venovali i Stredoškolskej odbornej činnosti, kde boli dve práce 

s environmentálnou tematikou. Z nich sa jedna prebojovala do celoslovenského kola, kde 

obsadila 6. miesto. 

 

Záver:  Žiaci získavali vedomosti na základe vlastných pozorovaní okolia a internetu. 

 

Správa o činnosti krúžku  Recitačný krúžok 

 

Vedúci krúžku: Mgr. Dana Uhríková  

Počet členov: 3 + nezapísaní recitátori zo školy 
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Program záujmovej činnosti: Pripraviť žiakov na vyhlásené recitačné súťaže a kultivovať 

jazykový prejav žiakov 

Vyhodnotenie práce: 

Cieľom krúžku bol rozvoj slovnej zásoby, správnej artikulácie, osvojenie si spisovnej podoby 

materinského jazyka. Nemalú úlohu zohrávalo i zvyšovanie prezentačných zručností žiakov. 

Členovia krúžku sa učili verejne vystupovať, učením textov naspamäť si rozvíjali i pamäťové 

schopnosti.  

Počas školského roka sa členovia krúžku venovali príprave na rôzne recitačné súťaže. Boli sme 

na súťaži v prednese slovenských povestí - Šaliansky Maťko. Zúčastnili sme sa i okresného kola 

SMREKOVO - prednesu Smrekových básní. V neposlednom rade sme sa na hodinách krúžku 

pripravovali i na Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince. Vo všetkých uvedených 

súťažiach žiaci dosiahli pekné medailové umiestnenia.  Nacvičili sme i ukážku na 

Hviezdoslavov Kubín – Štúrov Uhrovec, ale pre dlhodobý nemocničný pobyt postupujúcej 

recitátorky sme sa súťaže nemohli nakoniec zúčastniť. 

Stretnutia krúžku sa uskutočňovali pravidelne. Snahou krúžku bolo priviesť žiakov k umeniu 

a ku vzťahu k literatúre, čo sa podarilo. Cieľ krúžku bol splnený. 

 

Správa o činnosti krúžku  Časopis Slovo 
 

Vedúci krúžku: Mgr. Dana Uhríková  

Počet členov: 5 

 

Program záujmovej činnosti: Pripraviť do tlače a vydať v priebehu školského roka 1 číslo 

školského časopisu Slovo. 

Vyhodnotenie práce: 

Cieľom krúžku bolo naučiť študentov samostatne tvoriť útvary publicistického štýlu, dať 

možnosť študentom vyjadriť svoj názor, rozvíjať kompetencie v oblasti argumentácie 

a tvorivosti, možnosť prezentovať vlastnú tvorbu (novinárske i umelecké texty, ilustrácie, 

fotografie). Venovali sme sa i zvyšovaniu zručností pri práci s počítačom, jazykovej a grafickej 

úprave textov. V rámci krúžku sme uplatňovali i prierezové témy -  Mediálna a Environmentálna 

výchova i v mimoškolských aktivitách žiakov. 

V prvom polroku školského roka sa členovia krúžku venovali témam, ktoré úzko súvisia 

s prácou novinára – štylizácia článkov, grafické úpravy, fotografia a jej miesto v školskom 

časopise. V druhom polroku vyšlo číslo časopisu venované aktuálnym udalostiam zo života 

školy a spoločnosti. Stretnutia krúžku sa uskutočňovali pravidelne, podľa aktuálnej situácie 

a potreby.  

 
Správa o činnosti krúžku  Dejiny umenia 
Vedúci krúžku: Mgr. Katarina Honaizerová    
Počet študentov: 9 
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Krúžok Dejiny umenia bol koncipovaný na získavanie vedomostí žiakov, ktoré sú mimo 

vyučovacieho procesu. Sú to vedomosti teoretického charakteru pre žiakov zaujímajúcich sa o 

umelecké diela, ich štruktúru , techniku, význam a zmysluplnosť. Umelecké diela , ktoré sa takto 

dostali do povedomia žiakov, boli z rozličných druhov umenia: architektonické, maliarske, 

sochárske, filmové, hudobné, tanečné a divadelné. Táto časť činnosti bola určená predovšetkým 

pre záujemcov o štúdium kunsthistórie, umenia a kultúry, architektúry a masmediálnej 

komunikácie. 

Súčasťou činnosti boli individuálne návštevy výstav, kultúrnych podujatí a referovanie o 

nich v rámci stretnutí členov krúžku. 

Vedúca krúžku poskytovala aj pohovory o aktuálnych otázkach umenia, ktoré 

presahovali súbor informácií získaných na predmete umenie a kultúra. 

Účastníci tejto časti zamerania krúžku boli žiaci vyšších ročníkov osemročného a 

štvorročného gymnázia. 

2.časť činnosti bola praktického charakteru. Žiaci nižších ročníkov sa zaujímali 

predovšetkým o vedomosti z materiálnej stránky, predovšetkým textilnej výroby /nové materiály 

na šitie bábik, masiek a pod./. Pracovali s dostupnými objektami a vytvárali diela zodpovedajúce 

ich veku. 

Činnosť krúžku bola rôznorodá a široká. Ako pomôcky sa používali okrem prístupných 

kníh, filmov a ukážok z hudobnej histórie aj vlastné materiály, ktoré si žiaci priniesli.  

Žiaci prejavili záujem zapájať sa do rôznych typov súťaží vo viacerých umeleckých 

druhoch. 

 
Správa o činnosti krúžku  Tvorba a prezentácia SOČ 
 
Vedúca krúžku: Mgr. Alexandra Malovcová 
Počet študentov: 10 
 

Aj v školskom roku 2018/2019 sa študenti Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste 

nad Váhom pod vedením metodika Mgr. Alexandry Malovcovej  zapojili do Stredoškolskej 

odbornej činnosti v počte 10 študentov. 

V mesiaci september vedúca krúžku oboznámila študentov i pedagógov s možnosťou 

zapojiť sa do SOČ, požiadala učiteľov o spoluprácu na SOČ v odboroch podľa ich zamerania 

a vytvorila nástenku s aktuálnymi informáciami, ktoré nám sprostredkúva KCVČ v Trenčíne. 

Následne v októbri zistila záujem zo strany študentov o SOČ a určila si termín 

pravidelných stretnutí a konzultácií. 

V mesiacoch október – február pracovali študenti na svojich prácach pod vedením 

odborných konzultantov a metodika SOČ. 

V tomto školskom roku našu školu na regionálnej a krajskej prehliadke SOČ 

reprezentovali ako členky hodnotiacich komisií Mgr. Malovcová ( odbor História, politológia, 

právne vedy) a PaedDr. Zenková(odbor Chémia a potravinárstvo). 

 

Školské kolo sa konalo 18.2.2019 a zúčastnilo sa ho 8 študentov: 

 

Odbor č.13   História, politológia, právne vedy ( Mgr.Lalík, Mgr. Malovcová) 

Michal B.- Slovan- chátrajúci skvost 

Filip L. – Trest smrti 

Natália T. – Zabudišová 

 

Odbor č. 05  Životné prostredie, geografia, geológia (PaedDr. Zenková, PaedDr. Bradáč) 
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Anna G.- Oblečenie a jeho negatívny dopad na životné prostredie 

Patrícia A.- Poľovníctvo očami detí  

 

Odbor č.8 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia ( PaedDr. Bradáč, Mgr.Malovcová) 

Martin R.- Na potulkách po krajine drakov 

 

Odbor č.16  Umenie a kultúra, umelecká a odevná tvorba ( PaedDr.Bradáč,  

Mgr. Malovcová) 

 

Martina P. - Javorinka a Javorinčatá- Detský divadelný súbor 

Miriam O. -  Bošácky kroj 

 

Všetci zúčastnení študenti postúpili do obvodného kola, ktoré sa konalo  27.3.2019 v SPŠ 

v Novom Meste nad Váhom. Všetky naše práce ( okrem práce M. Pastorkovej) postúpili  

z regiónu na Krajskú prehliadku SOČ, ktorá sa konala 5.4.2019 v Starej Turej. I tu sme dosiahli 

výborné výsledky: 

Michal B.: 1. miesto, postup na celoslovenské kolo 

Filip L.: 3. miesto 

Natália T.: 2. miesto, postup na celoslovenské kolo 

Anna G.: 1. miesto, postup na celoslovenské kolo 

 

Celoštátne kolo sa konalo v Košiciach 23.-26.4.2019 v priestoroch Strednej odbornej školy 

automobilovej. Našim žiakom sa síce nepodarilo umiestniť do piateho miesta, ale napriek tomu 

výborne reprezentovali našu školu. 

 
Správa o činnosti krúžku  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu 

 
Vedúca krúžku: Mgr. Alexandra Malovcová, Mgr. Vladimír Kucek 

Počet študentov: 10 
 
 V  školskom roku 2016/2017 sa naša škola ako jedna z prvých na Slovensku zapojila do 

komplexného rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene 

DofE).Ide o celosvetovo rozšírený vzdelávací program pre mladých ľudí vo veku od 14 do 24 

rokov. Jeho cieľom je nájsť vyváženosť medzi vzdelávaním a zmysluplnými voľnočasovými 

aktivitami či dobrovoľníctvom.  Tento program už od roku 1956 podporuje mladých ľudí vo 

veku od 14 až do 24 rokov na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, sociálnej zodpovednosti a 

úspechu v živote. Úspešní absolventi získavajú medzinárodne uznávané ocenenie, ktoré im 

otvára cestu k vysnívaným cieľom, neskôr i k vysnívaným povolaniam či vzdelaniam na 

najlepších univerzitách. 

 Mentormi projektu v našej škole sú Mgr. Alexandra Malovcová, Mgr. Vladimír Kucek. 

Vedúcim expedície je PaedDr. Daniel Bradáč. Ich úlohou v programe je podporovať a rozvíjať 

talent u žiakov, viesť ich k športu a k dobrovoľníctvu, viesť ich k samostatnosti a zodpovednosti, 

ale predovšetkým pripraviť ich prostredníctvom komplexného vzdelávania do budúcnosti . 

V tomto programe študenti napĺňajú svoj osobný potenciál, venujú sa ich voľnočasovému 

vzdelávaniu, vytvárajú si s vyučujúcimi vzťah, ktorý je postavený viac na dôvere a rešpekte ako 

na autorite. Rozvíjajú nielen svoje schopnosti, ale i charakter. 

 Pre program je dôležitá i spolupráca s rodičmi, podpora z ich strany, čo pozitívne vplýva 

na prepojenie školy a rodiny. 

 Program sa zameriava na 4 oblasti: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná 

expedícia. Študenti si v každej z týchto 4 oblastí volia konkrétnu aktivitu a určujú ciele, ktoré by 

chceli v danej oblasti a aktivite dosiahnuť. 
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 V  školskom roku 2018/2019  sa do projektu zapojili 4 noví študenti z tried Kvarta, Sexta 

a 3.B . Venujú  sa rôznym aktivitám ako napr. práca pre Domov sociálnych služieb v Novom 

Meste nad Váhom a Moravskom Lieskovom, práca so staršími ľuďmi, pečenie, maľovanie 

obrazov, práca pre malých skautov, čistenie okolia a zber odpadkov........ . Okrem toho 

v programe pokračujú i 6 študenti zapojení už v minulom školskom roku z tried 2.A  a Oktáva. 

V novembri nás čakal ďalší veľký úspech. Dňa 8.11.2018 sa naša študentka ( Ivana Behúlová) 

zúčastnila slávnostného odovzdávania ocenení v historickej budove NRSR v Bratislave, kde boli  

študenti oceňovaní striebornými a zlatými medailami. 

 Stanovené ciele sa podarilo tiež naplniť študentke Sáre Vidovej z triedy Oktáva, 

Patrikovi Bláhovi zo Sexty, Radovanovi Marákovi z 2. A a Filipovi Hradilekovi z Kvarty. 

V mesiaci september 2019 by sa mali menovaní študenti zúčastniť slávnostného odovzdávania 

bronzových medailí. 

 V dňoch 6.-7-6.2019 absolvovali študenti programu DofE cvičnú expedíciu 

v Tematínskych vrchoch spolu s Mgr. Vladimírom Kucekom a v dňoch 13.-14.6.2019 

absolvovali ostrú expedíciu s trasou Kálnická dolina. 

 Všetky stanovené ciele sa nám v tomto školskom roku podarilo naplniť a veríme, že 

v budúcom školskom roku bude v programe DofE aktívne pracovať viac študentov. 
 
Správa o činnosti krúžku                  Bedminton 
 
Vedúca krúžku: Mgr. Marion Beňačka 
Počet študentov: 11 
 
 Tento športový krúžok umožňuje žiakom pohybovú aktivitu, ktorá je zameraná na voľný 

čas. 

Žiaci sa naučia základné pravidlá tejto hry a vykonajú pravidelný pohyb kombinovaný s inými  

pohybovými aktivitami. Pritom trávia čas v inom kolektíve a spoznajú sa navzájom. 

 

Správa o činnosti krúžku  Stolný tenis 
 

Vedúci krúžku:   Mgr. Ján Pavlíček 
Počet študentov: 31 
 
 Na športovom krúžku stolný tenis sme uskutočňovali rôzne pohybové činnosti  so 

zameraním na stolný tenis. 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 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   „ Matematika a fyzika v praxi“ 
 
Vedúca krúžku:  RNDr.Zuzana Krajčovičová 
Počet študentov: 14 

Krúžok pracoval počas  školského roka 2018/2019 na základe záujmu žiakov 
2.ročníka i SEKUNDY a  požiadaviek maturantov z fyziky pri opakovaní učiva podľa 
tematických okruhov.  
 Od septembra 2018 do 24. júna 2019 sa uskutočnilo 33 stretnutí po 2 hodinách 
spolu 66 hodín. Žiaci si na stretnutiach rozvíjali svoje vedomosti v oblasti učiva 
matematiky aj fyziky, precvičovali , ujasňovali a opakovali  si učivo prebrané na 
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vyučovacích hodinách v minulých školských rokoch . Žiaci SEKUNDY riešili fyzikálnu 
olympiádu - Archimediádu. Žiaci 4. ročníka – maturanti, pretože nemali zriadený voliteľný 
predmet seminár z fyziky pre malý záujem ostatných študentov, opakovali tematické celky 
z fyziky a rozširovali si vedomosti o nové poznatky. 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 predmetom matematika a fyzika pristupovali so 
záujmom, niečo dokázať a oboznámiť sa s javmi v prírode.              
 
 

Správa o činnosti krúžku            Spoločenskovedný krúžok 
 
Vedúca krúžku: Mgr. Hildegarda Madrová 
Počet študentov: 13 

 Spoločenskovedný krúžok bol zameraný na prehĺbenie učiva z občianskej náuky podľa 

požiadaviek jednotlivých vysokých škôl. Vybrali si ho študenti IV. ročníka, ktorí prejavili 

záujem o ďalšie štúdium na humanitných fakultách vysokých škôl. 

  Na hodinách sa využívali i formy  zážitkového vyučovania – workshopy, samostatnej i tímovej 

práce. Žiaci pracovali individuálne i v skupinách tak, aby spracovanú problematiku si čo najviac 

osvojili. 

Využívanie aktuálnych informácií z internetu bolo prínosom k prehĺbeniu vedomostí 

z politológie a ekonómie. 

Cieľ krúžku : pripraviť žiakov na prijímacie pohovory tak, aby ich úspešne zvládli. 

 
 

Správa o činnosti krúžku            „Aplikovaná informatika“ 
 
Vedúci krúžku: Mgr. Radovan Hradilek 
Počet študentov: 16 
 Záujmový útvar – Aplikovaná informatika navštevovali v školskom roku 2018/2019 

šestnásti žiaci. Záujmový útvar – Aplikovaná informatika mal za cieľ vzbudiť záujem žiakov o 

tvorbu www stránok a programovanie. 

 Záujmový útvar sa konal pravidelne v pondelok od 14:10 hod. do 16:10 hodiny. 

 Počas hodín získavali žiaci vedomosti z oblasti programovania v programe Imagine 

a Pascal. Vyskúšali si prácu v oblasti  počítačových sietí. Oboznamovali sa s tvorbou web 

stránok prostredníctvom html kódu, spoznávali kaskádové štýly. Zdokonalili sa v textových 

a grafických efektoch. Následne sa žiaci učili publikovať svoje web stránky prostredníctvom ftp 

klienta na internet. 

Záujmový útvar – Aplikovaná informatika splnil svoj cieľ a výraznou mierou prispieval            

k rozšíreniu poznatkov našich žiakov z oblasti aplikovanej informatiky. 

 
Správa o činnosti krúžku  Angličtina hrou 
 
Vedúca krúžku: Mgr. Zuzana Solovicová 
Počet študentov: 6 
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 Cieľom krúžku bolo precvičovanie a zautomatizovanie vedomostí a zručností 

nadobudnutých na hodinách anglického jazyka. Aktivity na jednotlivých hodinách odrážali 

reálne situácie, ktorým môžu žiaci čeliť v anglicky hovoriacom prostredí. Zároveň mali 

preukázať na možnosť osvojenia si jazykových vedomostí a zručností hravou formou. Preto boli 

realizované aj za podpory rôznych elektronických didaktických pomôcok, či pohybových aktivít. 

 
Správa o činnosti krúžku  Jazykový krúžok pre Prímu 
 
Vedúca krúžku: Mgr. Vladimír Kucek 
Počet študentov: 12 

Jazykový krúžok pre Prímu bol realizovaný vždy v termíne štvrtok po šiestej vyučovacej 

hodine, t.j. od 13.25. Krúžok je zameraný na anglický a nemecký jazyk, ktorým sa venujeme 

podľa potreby študentov triedy Príma. Náplňou krúžku sú rozmanité aktivity, ktorých cieľom je 

upevniť a rozšíriť  jazykové vedomosti a zručnosti nielen na teoretickej a formálnej úrovni ale 

v prvom rade na úrovni komunikatívnej. Študenti počas stretnutí musia riešiť rôzne konverzačné 

situácie a aplikovať vedomosti nadobudnuté na štandardných hodinách anglického jazyka 

v praktických situáciách.  Väčšina aktivít je navrhnutá formou hry alebo súťaže za účelom 

odbúrania stresu a komunikačných bariér medzi študentmi. Na študentoch, ktorí sa pravidelne 

zúčastňujú na krúžku je možné badať aj vyšší stupeň aktivity na štandardných hodinách 

cudzieho jazyka. Zároveň je zreteľný fakt, že študenti navštevujúci krúžok majú pri používaní 

cudzieho jazyka menší stres a sú spontánnejší v ústnom prejave. 
  

 
Správa o činnosti krúžku  Krúžku onkologickej výchovy  
 
Vedúci krúžku: Mgr. Blažena Barančinová    
Počet študentov: 12 
 V krúžku onkologickej výchovy pracovalo 12 prihlásených študentov z triedy Tercie, ale 

medzi nás chodili aj neprihlásení študenti z iných tried. 

 V tomto roku sme sa snažili priblížiť civilizačné ochorenia, ich hlavné príznaky 

a vzájomné prepojenie. Spomenuli sme aj geografické špecifiká výskytu rakoviny. Zamerali sme 

sa hlavne na prevenciu, vonkajšie a vnútorné faktory, ktoré ovplyvňujú naše zdravie. 

 Spomenuli sme diagnostické metódy na odhalenie tejto zákernej choroby, ale aj spôsoby 

jej liečenia. Študenti sa zaujímali aj o alternatívnu medicínu. Spomínali sme aj organizácie, na 

ktoré sa môžu obrátiť v prípade konkrétnych zdravotných prípadov v rodine. 

 Rozobrali sme minuloročný Deň narcisov, kde sa po tretíkrát v histórii vyzberala suma 

vyššia ako milión. 

 V novembri sme študentov našej školy oboznámili s činnosťou LPR SR prostredníctvom 

Týždňa ligy proti rakovine, kde sme zverejnili telefónne čísla na psychológov LPR, na ktorých 

sa môžu obrátiť a požiadať o pomoc ,ak majú problém so svojim zdravím alebo majú vo svojej 

blízkosti onkologického pacienta. 

 Každý raz zdôrazňujeme význam prevencie a starostlivosti o vlastné zdravie. 

 Prihlásili sme sa do 23. ročníka Dňa narcisov ,ktorý tento rok bol netradične vo štvrtok 

11.apríla a kde sa nám podarilo vyzberať veľmi peknú sumu-2009,10 eura. Do akcie sa zapojili 

nielen členovia nášho krúžku, ale aj študenti, ktorí nám pomáhali po minulé roky alebo si chceli  

vyskúšať prácu dobrovoľníka. 

Pripomenuli sme si aj Avon pochod proti rakovine prsníka. Keďže LPR už nepozýva 

študentov zo škôl, ktorý sa dlhé roky venujú problematike onkologickej výchovy, odporučila 

som záujemcom ,aby sa zúčastnili individuálne spolu s rodičmi , a tak podporili tento projekt. 

 
Správa o činnosti krúžku  Matematický krúžok 
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Vedúca krúžku: Mgr. Barbora Kozicová 
Počet študentov: 6 

 
 

Matematický krúžok je charakterizovaný svojou pestrosťou a rôznorodosťou. Žiaci majú 

možnosť spoznať nové metódy učenia matematiky, nové techniky, naučiť sa ako pracovať 

v skupine, ako argumentovať. Matematiku správne použiť a využiť. Rozvíja sa pritom ich 

logická schopnosť, vnímanie javov, života a okolitého sveta. 

Cieľ krúžku: 
Cieľom krúžkovej činnosti je získať schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom 

živote. Matematika má u žiakov rozvíjať kritické a logické myslenie. Mať schopnosť 

argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Spoznať 

matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok.  

Obsah činnosti: 

1. Čísla, premenná, počtové výkony s číslami 

2. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

3. Geometria a meranie 

4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

5. Logika, dôkazy 

6. Testové úlohy 

Hlavné prínosy práce v krúžku vidím v nasledujúcich skutočnostiach: 

- práca v  krúžku prispieva nielen k rozvoju kladného vzťahu žiakov k matematike,  

- ale aj k rozvoju ich logických schopností,   

- naučia sa uvažovať nad hľadaním stratégií riešenia rôznych  úloh,  

- naučia sa diskutovať o spôsoboch riešenia úloh a obhajovať svoje nápady.  

Záver:  
Žiaci  si zdokonalili, osvojili a upevnili nové metódy učenia sa matematiky, rozvíjali kritické 

a logické myslenie. Činnosť krúžku splnila svoj cieľ. 
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