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a) Základné identifikačné údaje o škole: 

 

Názov školy:  Gymnázium  

Adresa školy:  Komenského 2/1074, 95801 Partizánske 

Telefónne čísla školy:  038 749 2763, 038 749 3551 

Faxové číslo školy:  038 749 3551 

www. stránka školy:  www.gympe.sk 

e-mailová adresa:  riaditel@gympe.sk 

Zriaďovateľ školy:  Trenčiansky samosprávny kraj 

Riaditeľ školy:  Mgr. Vladimír Karásek 

Zástupca riaditeľa:  Ing. Eva Vyskočilová 

Predseda rady školy:  Ing. Miriam Kopiarová 

Predseda rodičovskej rady: Ing. Anton Jašík 
 

 

b) Údaje o počte žiakov:  

 

Počet žiakov v štvorročnom gymnáziu: k 15. 9. 2017 – 258, z toho 12 so ŠVVP,  

                                                               k 30. 6. 2017 - 256, z toho 12 so ŠVVP    

1.ročník:  57/58, I.A - 31/31, I.B - 27/27 

2.ročník:  80/80, II.A - 23/23, II.B - 30/30, II.C – 27/27  

3.ročník:  80/80, III.A - 27/27, III.B - 27/26, III.C – 26/26  

4.ročník:  68/67, IV.A - 34/33, IV.B - 33/33  

 

Počet žiakov v osemročnom gymnáziu: k 15. 9. 2017 – 136, z toho 4 so ŠVVP, 

                                                                k 30. 6. 2017 – 136, z toho 4 so ŠVVP 

I.D:   25/25 

II.D:   34/34 

III.D:   27/27 

IV.D:  19/19 

V..D: 14/14 

VI.D:  17/17 

 

c) Údaje o prijímacom konaní:  

 

 Do prijímacieho konania do štvorročného gymnázia bolo prihlásených 78 

uchádzačov. Prijímaciu skúšku vykonalo 62 uchádzačov a 10 boli prijatí bez prijímacej 

skúšky. Prijímacej skúšky sa nezúčastnili 4 uchádzači a 2 nesplnili podmienky prijatia do 

prvého ročníka. K 30. 6. 2017 bolo zapísaných 48 žiakov. Otvorili sme 2 triedy.             

K 15. 9. 2017 je počet žiakov v 1. ročníku 49.  

 Na prijímacie skúšky do osemročného gymnázia sa prihlásilo 25 uchádzačov. 

Prijímacej skúšky sa zúčastnilo 24 žiakov. Všetci splnili podmienky prijímacieho konania. 

Prijatých bolo 24 žiakov. Otvorili sme 1 triedu. K dátumu 15. 9. 2017 bolo zapísaných 24 

žiakov. 

http://www.gympe.sk/
mailto:riaditel@gympe.sk
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d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie:  

V štvorročnom gymnáziu:    prospelo s vyznamenaním 59 žiakov, 

                                             prospelo veľmi dobre 72 žiakov, 

                                             prospelo 120 žiakov,   

                                             neprospelo 5 žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V osemročnom gymnáziu : prospelo s vyznamenaním:  61 žiakov v 1. - 4. ročníku, 

                                                                                        8 žiakov v 5. - 8. ročníku; 

                                            prospelo veľmi dobre:          35 žiakov v 1. - 4. ročníku, 

                                                                                        9 žiakov v 5. - 8. ročníku; 

                                             prospelo:                            9 žiakov v 1. - 4. ročníku; 

  13 žiakov v 5. – 8. ročníku; 

 neprospelo: 2 žiaci v 5. – 8. ročníku. 

                                                                                          9 žiakov v 5. - 8. ročníku;    

                                            neprospelo   2 žiaci v 5. - 8. ročníku.   
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 V štvorročnom gymnáziu:    prospelo s vyznamenaním 62 žiakov, 

                                             prospelo veľmi dobre 73 žiakov, 

                                             prospelo 120 žiakov,   

                                             neprospel 1 žiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V osemročnom gymnáziu : prospelo s vyznamenaním:  58 žiakov v 1. - 4. ročníku, 

                                                                                        8 žiakov v 5. - 8. ročníku; 

                                            prospelo veľmi dobre:          40 žiakov v 1. - 4. ročníku, 

                                                                                          9 žiakov v 5. - 8. ročníku; 

                                             prospelo:                              7 žiakov v 1. - 4. ročníku, 

                                                                                        14 žiakov v 5. - 8. ročníku;    

                                            neprospelo   0 žiakov.   
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Výsledky maturitných skúšok v školskom roku 2016/17 

Externej časti MS sa zúčastnilo 67 žiakov. 4 žiaci vykonali písomnú formu externej 

časti maturitnej skúšky z matematiky neúspešne. Žiakom bola povolená opravná 

skúška, ktorú vykonajú v septembri školského roka 2017/2018. Ústnu formu internej 

časti maturitnej skúšky úspešne absolvovalo 65 žiakov. 2 žiačky neboli pripustené 

k ústnej forme internej časti maturitnej skúšky z dôvodu neukončenia 4. ročníka. 

 

e)  Zoznam študijných odborov: 

 

7902 J - gymnázium  

7902 5 - gymnázium 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov:  

 

1) Školský vzdelávací program vypracovaný na základe zákona č. 245/2008 platný od     

1. 9. 2008.  
 

2) Rámcový učebný plán pre gymnáziá s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom 

slovenským (pre prvý až štvrtý ročník) č. 2011-7915/18754:2-922 z 20. mája 2011         

s platnosťou do 30. 6. 2018 - IV. D. 

 

3) Rámcový učebný plán pre gymnáziá s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom   

    slovenským Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky  

    dňa 20. marca 2015 pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 ako súčasť Štátneho  

    vzdelávacieho programu pre gymnáziá s platnosťou od 1. septembra 2015 – I. D, II. D,  

    III. D, V. D, VI. D, VII. D. 



Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske 

 

 - 6 - 

4) Rámcový učebný plán pre gymnáziá so štvorročným štúdiom s vyučovacím jazykom 

slovenským č. 2011-7915/18752:1-9220 z 20. mája 2011 pre IV. A, B, C - platný od      

1. 9. 2011 do 1. 9. 2018. 

 

5) Rámcový učebný plán pre gymnáziá so štvorročným štúdiom s vyučovacím jazykom  

    slovenským Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  

    republiky dňa 20. marca 2015 pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 ako súčasť  

    Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá s platnosťou od 1. septembra 2015      

    – I.A, B – II. A, B, III. A, B. 

 

f) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu    

   pedagogickými zamestnancami školy:  

 

Celkový počet zamestnancov školy k 30.6.2017: 40 

Počet pedagogických zamestnancov k 30.6.2017: 31 

Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov k 30.6.2017: 30,5 

Všetci spĺňali kvalifikačné predpoklady. 

Odbornosť vyučovania všetkých predmetov: 100%. 

Počet nepedagogických zamestnancov školy k 30.6.2017: 9,0. 

Prepočítaný počet nepedagogických zamestnancov: 8,3. 

 

g) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov:  

 

Bol spracovaný plán kontinuálneho vzdelávania. 

Aktualizačné vzdelávanie: 

3 pedagogickí zamestnanci absolvovali programy aktualizačného vzdelávania 
so zameraním na komunikáciu učiteľa vo vyučovacom procese. 

Pedagogickí zamestnanci sa zapojili aj do neformálneho vzdelávania mimo plánu 
kontinuálneho vzdelávania. 

 

h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:  
 

12. 9. 2016, v čase od 10.00 – 12.15 hod. - Kariérny deň pre maturantov vo veľkej zasadačke MsÚ 

3. 10. 2016, v čase od 7:00 hod.- 14:45 hod.- Divadelné predstavenie v anglickom jazyku, v Dome 

 odborov v Žiline, v čase od 9,30 – 11,30 hod. Triedy - II. B, VI. D, III. B, III. C, IV. B 

4. 10. 2016, v čase od 16:00 – 22:30 hod. - Divadelné predstavenie v Divadle Andrea Bagara 

 v Nitre, pre  žiakov III. B, doplnených žiakmi zo IV. B, III. C a I. B   

12. 10. 2016 - Prednáška „Klubu medikov“ z Martina na tému Prevencia ženských 

 onkologických ochorení, určené žiačkam III. A, III. B, III. C  

20. 10. 2016, v čase od 7:00 – 17:00 hod. - Exkurzia do NR SR v Bratislave a do IK EP na 

 Slovensku, určená pre maturantov, ktorí majú SPS a EKO   

24.10.2016, 7:00 – 17:00 hod. – Celoškolské divadelné predstavenie v Bratislave spojené               

 s literárnou exkurziou pre žiakov I. - IV. ročníka 8G  
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25. 10. – 27. 10. 2016 - Študijný pobyt v EK v Bruseli so žiakmi: D. Turčeková (III. C), J. Strych 

 (III. A), D. Škarbala (III. A)   

10. 11. 2016, 6. – Beseda s p. Struhárom (TnU) v rámci projektu SK PRES o predsedníctve 

 Slovenska v Rade EÚ určená žiakom SPS  a III. A 

16. 11. 2016 - Beseda s p. Králikovu (Europe Direct Trenčín), určená žiakom SVS, II. B a víťazom 

 súťaže Mladí Európan  

23. 11. 2016 - Exkurzia pre žiakov II., III., IV. ročníka v Brne na Masarykovej univerzite: v rámci 

 dňa otvorených dverí - Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií   

2. 12. 2016 - Interaktívna prezentácia „Kam na strednú školu“  

2. 12. 2016, v čase od 6,00 – 22,00 hod. - Exkurzia - Vianočná Viedeň  

2. 12. 2016 - Exkurzia do SNM a Botanickej záhrady v Bratislave pre žiakov II. A, II. B triedy  

7. 12. 2016, v čase od 9,00 hod. - Študentská konferencia o životnom prostredí na tému „Rastliny 

 okolo nás“ 

8. 12. 2016 - Exkurzia do Banskej Bystrice a okolia – návšteva Múzea SNP, 

 Stredoslovenského múzea a múzea v Kremnici pre žiakov III. A, III. B, III. C, IV. D  

8. 12. 2016 - Interaktívna prezentácia „Burza stredných škôl“ v Dome kultúry v Novákoch  

14. 12. 2016 - Baletné vystúpenie Labutie jazero - v SND Bratislava určené pre triedy: III. A a I. A 

18. 1. 2017 (streda), v čase od 9,50 – 12,20 hod. - Testovanie k profesijnej orientácii – pre žiakov 

 III. A, III. B, III. C zabezpečilo CPPPa P PE        

8. 2. 2016 - Individuálne konzultácie k výsledkom testovania profesijnej orientácie pre žiakov III. A, 

 III. B, III. C 

24. 2. 2017, v čase  od 11:00 hod. do 13:00 hod. - Hokejový zápas „profesori – maturanti“ na 

 zimnom štadióne v Partizánskom.   

6. 3. 2017 - Výchovný koncert pre žiakov I. D, II. D, III. D, IV. D, V. D, VI. D, I. A, I. B, II. A, II. B 

 v DK Partizánske, v čase od 11:30 do 12:30 hod.        

10. 3. 2017 - 13. ročník International Masterclasses na Trenčianskej univerzite Alexandra 

 Dubčeka v Trenčíne (10-členné družstvo)       

4. 4. 2017 - Prednáška s názvom „Misie na Mars“ - Dr. Michaela Musilová    

5. 4. 2017 - 11. 4. 2017 - Návšteva anglických lektorov             

11. 5. 2017 - Roadshow pre stredné školy, projekt „Môj príbeh môže byť aj tvoj príbeh“ 

 17. 5. – 23. 5. 2017 - Exkurzia do Londýna (21 žiakov)  

18. 5. 2017. - Fabrika umenia – dokumentárny film „Hotel úsvit“ spojený s diskusiou s tvorcami 

 filmu, určené žiakom I. – III. r. 4G a V. D, VI. D v aréne v hotela AZUL 

18. 5. 2017 - Prednáška ÚPSVR PE pre maturantov: IV. A a IV. B     

19. 5. 2017, v čase od 11:00 hod. - Divadelné predstavenie v ANJ - Peter Black v DK MUA 

 Partizánske určené žiakom I. – III. r. štvorročného a III. – VI. D osemročného gymnázia  

29. 5. 2017 - Exkurzia do Hvezdárne v Partizánskom, ktorej sa zúčastnili žiaci I. D, II. D, III. D,  

 IV. D  

5. 6. – 9. 6. 2017 - Kurz letných športov pre žiakov II. A, II. B, VI. D uskutočnený formou dennej 

 dochádzky.  
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Žiaci a pedagógovia školy sa zapojili do podujatí organizovaných mestom a organizáciami tretieho 

sektora, napríklad Na kolesách proti rakovine, Biela pastelka, Deň narcisov, Modrý gombík, Úsmev 

ako dar a mnohé ďalšie. 

K prezentácii školy na verejnosti a informovanosti žiakov a rodičov prispieva internetová stránka 

školy. Informácie o možnostiach štúdia a o pozoruhodných výsledkoch a aktivitách školy 

uverejňujeme v regionálnom týždenníku Tempo. 

 

i) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

 Na základe výzvy TSK škola sa zapojila do projektu „Vybudovanie prírodovedných 

laboratórií – I. etapa“.  

 Na základe výzvy MŠ SR sa škola zapojila do projektu „Rozvoj výchovy a 

vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie 

alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične”. 

 Škola je zapojená do česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné 
gymnáziá Záložka do knihy spája školy. 
 V súčasnosti prebieha schvaľovací proces projektu „Zníženie energetickej 

náročnosti budov Gymnázia Partizánske“. 

 

j) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti  

 

V dňoch 03. 10. 2016 – 10. 10. 2016 bola vykonaná komplexná školská inšpekcia. 

Predmetom školskej inšpekcie bol stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu 

a podmienok výchovy  a vzdelávania na gymnáziu. Vykonanou kontrolou bolo uplatnených 

6 odporúčaní. Všetky odporúčania Štátnou školskou inšpekciou boli vedením školy 

akceptované. Zároveň bolo prijatých 7 opatrení. Všetky prijaté opatrenia vedúcim 

zamestnancom kontrolovaného subjektu, ktoré vyplynuli z porušenia platných právnych 

predpisov boli splnené  

 

Dňa 12. 12. 2016 bola vykonaná kontrola zameraná na plnenie prijatých opatrení na 

nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov 

zistených finančnou kontrolou boli splnené a tiež boli odstránené príčiny ich vzniku. 

 

k) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach    

    školy 

 

   Škola mala v školskom roku 2016/17 vhodné priestorové a materiálne podmienky 

k uskutočňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola mala 15 kmeňových učební, 19 

odborných učební a 3 laboratóriá. Súčasťou školy je aj telocvičňa, ktorá sa okrem 

vyučovania využíva aj pre účely záujmových krúžkov a regeneráciu pracovnej sily 

zamestnancov. Súčasťou školy je aj školský bufet. 

Rekonštruované boli 2 prírodovedné laboratóriá. Do jednej z nich boli zakúpené nové 

stoličky a stoly, počítače, interaktívna tabuľa s projektorom, tlačiarňou, vizualizérom a inou 

IKT technikou. V rámci projektu „Vybudovanie prírodovedných laboratórií I. etapa“ boli 

zakúpené učebné pomôcky - hra Champlay, 5 ks mikroskopov, umývačka riadu, vizualizér, 
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interaktívna tabuľa, váhy, demonštračné súpravy, elektrické miešadlo s ohrevom, ľudská 

kostra a drobné vybavenie laboratórií.  

   Zrealizovaný projekt rekonštrukcie havarijného stavu okien školy, osadenie žalúzií na 

plastové okná, zrealizovaný bol projekt rekonštrukcie sociálnych zariadení na prízemí 

a v 1. nadzemnom podlaží a projekt rekonštrukcie sociálnych zariadení v telocvični. 

V súčasnosti prebieha schvaľovací proces projektu „Zníženie energetickej náročnosti 

budov Gymnázia Partizánske“ 

   Zakúpené boli  žiacke školské skrine do šatne pre 2 triedy osemročného gymnázia. 

 

 

l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej     

 činnosti školy  
  

Súhrnná správa o hospodárení za rok 2016 – komentár 
 
Gymnázium Partizánske čerpalo v roku 2016 bežné výdavky nasledovne: 
 

Bežné výdavky spolu 871.613,63 € 

Z toho  
zdroj 

Normatívne 111.1 739.671,66 € 

Normatívne 111.3  11,88 € 

Nenormatívne 111.2 33.790,39 € 

Vlastné zdroje TSK 41 75.744,53 € 

Iné zdroje – 131 F (presun z roku 2015) 433,94 € 

Iné zdroje – 72 a (Rodičovské združenie) 1.929,00 € 

Iné zdroje – 72 c (MsÚ Partizánske) 1.500,00 € 

Iné zdroje – 72 e (poistná udalosť) 403,52 € 

Iné zdroje – 72 g (prenájom) 711,45 € 

Projekt Inovácia vzdelávacieho procesu 17.417,26 € 

Kapitálové výdavky spolu 183.042,76 € 

Z toho 
zdroj 

Normatívne 111.3 30.000,00 € 

Vlastné zdroje TSK 41 150.983,30 € 

Iné zdroje – 72 a (Rodičovské združenie) 2.059,46 € 

VÝDAVKY SPOLU 1.054.656,39 € 
  
 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV 471.869,03 € 

Zdroj 
111.1 

Tarifný plat 305.382,13 € 

Náhrady miezd 88.382,18 € 

Osobné príplatky 5.324,62 € 

Príplatok za riadenie 3.322,97 € 

Príplatok za triednictvo 6.921,19 € 

Kreditový príplatok 22.640,93 € 

Nadčasy 7.648,66 € 

Odmeny 30.251,85 € 

Odmeny životné jubileum 1.994,50 € 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV 4.386,00 € 

Zdroj 
111.2 

Odmeny vzdelávacie poukazy 4.386,00 € 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV 93,00 € 

Zdroj 
72 g 

Odmeny 93,00 € 

SPOLU 610 476.348,03 € 
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Zdroj 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 

111.1 
Odvody za zamestnávateľa 166.356,80 € 

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 2.108,00 € 

111.2 Odvody za zamestnávateľa 1.587,74 € 

72 g Odvody za zamestnávateľa 32,00 € 

SPOLU 620 170.084,54 € 
 
 

Zdroj 630 – Tovary a služby 

111 Normatívne 98.207,80 € 

111.2 Nenormatívne 24.324,65 € 

111.3 Normatívne 11,88 € 

41 Vlastné zdroje TSK 75.744,53 € 

131 F Iné zdroje – z roku 2015 433,94 € 

72 a Iné zdroje - rodičovské združenie 1.929,00 € 

72 c Iné zdroje – MsÚ Partizánske 1.500,00 € 

72 e Iné zdroje – z poistného plnenia 403,52 € 

72 g Iné zdroje – prenájom 586,45 € 

11T1 
11T2 

Projekt Inovácia vzdelávacieho procesu 17.417,26 € 

SPOLU 630 220.559,03 € 
Z tohto boli výdavky na: 
631 Cestovné náhrady – z toho: Zdroj 1.494,57 € 

631001 Cestovné náhrady tuzemské 111.1 1.276,87 €  

-výdavky na cestovné zamestnancom 

631002 Cestovné náhrady zahraničné 111.1 217,70 € 

-výdavky na cestovné do Erlangenu 

632 Energie, voda a komunikácie – 
z toho: 

Zdroj 43.988,75 € 

632001 Elektrická energia 111.1,72g 6.333,48 € 

632001 Plyn 111.1,72g 32.307,21 € 

632002 Vodné, stočné 111.1,72g 3.851,35 € 

632003 Telefón 111.1,131F 694,91 € 

632003 Poštovné ceniny 111.1 515,00 € 

632004 Internetové služby 111.1 286,80 € 

633 Materiál Zdroj 28.868,04 € 

633001 Interiérové vybavenie 111.1 2.650,00 € 

-nákup 30 ks stoličiek v celkovej hodnote 880,00 € v rámci projektu Vybudovanie prírodovedných 
laboratórií I. etapa 
-nákup 10 ks kovová šatňová skriňa trojdverová v celkovej hodnote 1.770,00 € 

633002 Výpočtová technika 111.1 1.402,90 € 

-nákup adaptéra á 23,90 € 
-nákup osobného počítača – ekonomické oddelenie 1 ks á 479,00 € 
-nákup notebook 1 ks á 900,00 € v rámci projektu Vybudovanie prírodovedných laboratórií I. etapa 

633002 Výpočtová technika 72c 150,00 € 

-nákup tablet Lenovo 1 ks á 150,00 € 

633006 Materiál všeobecný 111.1 5.002,96 € 

-nákup pracovného náradia, čistiacich a kancelárskych potrieb, tonerov, tlačív, chemikálií, farieb 
a ostatného prevádzkového materiálu 
-nákup obalového materiálu v hodnote 195,30 € v rámci projektu Vybudovanie prírodovedných 
laboratórií I. etapa 

633006 Materiál všeobecný 111.2 399,86 € 

-nákup pracovného náradia 

633006 Materiál všeobecný 72c 363,77 € 

-nákup športových potrieb 

633006 Materiál všeobecný 72g 523,24 € 

-nákup tonerov do tlačiarní 
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633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, UP 111.1 11.910,46 € 

-nákup učebníc matematiky – 266,00 € 
-nákup časopisov –138,10 € 
-nákup učebných pomôcok v rámci projektu Vybudovanie prírodovedných laboratórií I. etapa – 
v celkovej hodnote 11.506,36 € (Hra Champlay, 5 ks mikroskopy, umývačka riadu, vizualizér, 
interaktívna tabuľa, váhy, demonštračné súpravy, elektrické miešadlo s ohrevom, ľudská kostra 
a drobné vybavenie laboratórií   

633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, UP 111.2 4.801,80 € 

-nákup učebníc a atlasov v hodnote 1.264,90 € 
-nákup športového náradia a pomôcok v hodnote 3.536,90 € 

633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, UP 111.3 11,88 € 

-nákup časopisov 

633010 Pracovné odevy, obuv 111.1 41,16 € 

-nákup ochranných pracovných pomôcok 

633013 Softvér, licencie 111.1 1.468,00 € 

-nákup softwarového balíka Office, pamäte do počítača, programu Viac ako peniaze a aSc Agendy 

633015 Palivá 111.1 24,67 € 

-nákup benzínu do kosačky 

633016 Reprezentačné 72c 117,34 € 

-nákup propagačného materiálu 

634 Dopravné Zdroj 3.477,00 € 

634004 Prepravné 111.2 1.286,50 € 

-doprava na lyžiarsky kurz 

634004 Prepravné 72a 1.890,50 € 

-doprava na lyžiarsky kurz 

634004 Prepravné 72c 300,00 € 

-doprava žiakov – družobné stretnutie Erlangen 

635 Rutinná a štandardná údržba Zdroj 80.693,23 € 

635004 Údržba prevádzkových strojov a 
prístrojov 

111.1 2.044,30 € 

-servis a opravy hasiacich prístrojov, tlačiarne, zabezpečovacieho zariadenia a revízia elektrických 
spotrebičov 

635006 Údržba budov, priestorov a objektov 41 75.744,53 € 

-výmena okien na budove školy 

635006 Údržba budov, priestorov a objektov 111.1 2.500,88 € 

-oprava športového náradia v hodnote 218,88 € 
-servis plynových zariadení v hodnote 91,00 € 
-montáž plávajúcej podlahy v hodnote 2.191,00 € 

635006 Údržba budov, priestorov a objektov 72e 403,52 € 

-oprava plávajúcej podlahy 

636 Nájomné za nájom Zdroj 42,39 € 

636001 Prenájom za nebytové priestory 72c 42,39 € 

-prenájom bowlingovej dráhy – žiacka výmena Erlangen 

637 Služby Zdroj 61.995,05 € 

637002 Konkurzy a súťaže 72c 526,50 € 

-preplatenie vstupeniek na exkurziu v Cerne v hodnote 300,00 € 
-vstupenky v hodnote 226,50 € žiacka výmena Erlangen 

637003 Inzercia 111.1 339,53 € 

-za služby virtuálnej knižnice v hodnote 139,62 € 
-inzercia v časopise Topoľčiansko a Tempo na obsadenie vedúceho úseku TEČ v hodnote 199,91 € 

637003 Inzercia 131F 9,42 € 

-za služby virtuálnej knižnice 

637004 Všeobecné služby 111.1 1.115,62 € 

-všeobecné služby v hodnote 460,04 € (odplata na doručenie kupónov, oprava kanalizácie, 
deratizácia, zhotovenie kľúčov, menoviek 
-revízie dymovodov, kahanov, hasiacich prístrojov, tlakových nádob, športového náradia, plynovej 
kotolne v hodnote 655,58 €  

    

637004 Všeobecné služby 72g 30,00 € 

-poplatok za projektovú dokumentáciu telocvične 

637005 Špeciálne služby 111.1 815,98 €  
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-za služby BOZPO 

637007 Cestovné náhrady 111.2 17.472,49 €  

-lyžiarsky kurz 

637012 Poplatky a odvoy 111.1 34,20 € 

-poplatok za realizáciu stavebných prác WC v hodnote 30,00 € 
-poplatok banke za hotovosti v hodnote 4,20 € 

637014 Stravovanie 111.1 11.752,68 € 

-výdavky za stravovanie zamestnancov 

637016 Prídel do SF 111.1, 131F 4.349,93 € 

-povinný prídel do sociálneho fondu 

637027 Odmeny na základe dohôd 111.1 7.123,50 € 

-vyplatenie odmien na základe dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti  

637027 Odmeny na základe dohôd 111.2 364,00 € 

-vyplatenie odmien učiteľom za vedenie krúžkov 

637035 Dane 111.1 605,44 € 

-za odvoz komunálneho odpadu 

637038 
Nezrovnalosti a iné vratky - projekt 
EU,ŠR 

11T1,11T2,72a 17.455,76 € 

-vrátené finančné prostriedky do Výskumná agentúra 

 
 

640 Bežné transfery Zdroj 4.622,03 € 
642013 Odchodné 111.2 3.492,00 €  

-vyplatené odchodné zamestnancom pri prvom odchode do starobného dôchodku 

642015  Na nemocenské dávky 111.1 1.130,03 € 

-výdavky na vyplatenie náhrad príjmu za PN zamestnancom (prvých 10 dní) 

 

700 Kapitálové výdavky Zdroj 183.042,76 € 

713004 
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a náradia 

41 29.834,29 € 

-zakúpenie IP Coach v hodnote 17.874,29 € 
-digestor do chemického laboratória v hodnote 1.920,00 € 
-set nábytku do laboratórií v hodnote 10.040,00 € 
Všetko v rámci projektu Vybudovanie prírodovedných laboratórií I. etapa 

716 Projektová dokumentácia 41 3.500,00 € 

-na rekonštrukciu telocvične 

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 41 117.649,01 € 

-stavebné práce v hodnote 10.000,00 € v rámci projektu Vybudovanie prírodovedných laboratórií I. 
etapa 
-rekonštrukcia hygienických zariadení-WC chlapci prízemie a dievčatá I. poschodie v hodnote 
43.509,00 € 
-rekonštrukcia telocvične v hodnote 60.000,00 € 
-dodávka a montáž žalúzií v hodnote 3.540,01   € 

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 111.3 30.000,00 € 

-rekonštrukcia telocvične 

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 72a 2.059,46 € 

-rekonštrukcia telocvične 

 

PRÍJMY SPOLU 6.896,84 € 
Z toho: Zdroj Suma 

212003 Príjmy z prenájmu 72g 711,45 € 

Príjmy sú za prenájom telocvične, bufetu a miestnosti. Čerpanie v plnej výške. 

292006 
Ostatný príjem z náhrad poistného 
plnenia 

72e 403,52 € 

-poistné plnenie – oprava podlahy 

292012 Vratky z minulých rokov 41 160,72 € 

-vyúčtovanie elektriny za rok 2015, preplatok vo výške 144,72 € vrátený zriaďovateľovi 
-preplatok VšZP za rok 2015 vo výške 16,00 €  

292017 Vratky z minulých rokov 131F 120,81 € 

-preplatok zdravotnej poisťovne na ročnom zúčtovaní za rok 2015 
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311 Granty 72a 1.929,00 € 

-dar od Rodičovského združenia vo výške 1.890,50 € - vyčerpané za autobusovú dopravu na lyžiarsky 
kurz 
-dar od Rodičovského združenia vo výške 38,50 € - vyčerpané na úhradu neoprávnených výdavkov 
k projektu EÚ Inovácia vzdelávacieho procesu 

311 Granty 72c 1.500,00 € 

-dar z Mesto Partizánske, vyčerpané na medzinárodnú žiacku výmenu v Erlangene, družobné 
stretnutie s Gymnáziom Zlín, celomestskú súťaž v AJ, študentskú latku, náboj Junior, prezentačný 
večer Gymnázia a na cestu za poznaním do Švajčiarska 

312011 Príjmy z UIPŠ 111.3 11,88 € 

-príjmy z pedagogickej praxe v Univerzite Mateja Bela v B. Bystrici – vyčerpané na nákup učebných 
pomôcok 

321 Granty 72a 2.059,46 € 

-dar od Rodičovského združenia na rekonštrukciu telocvične – vyčerpané v plnej výške 

 

 
INVESTIČNÉ PROJEKY ŠKOLY 

 
 
POPIS 
 

ZDROJ SUMA 

 
Rekonštrukcia WC 
prízemie chlapci + 1. poschodie 
dievčatá 
 

 
 
41 TSK 

 
 
43.509,00 € 

 
Výmena okien 
 

 
41 TSK 

 
79.284,54 € 

 
Rekonštrukcia telocvične 
 
 
Projektová dokumentácia ku 
rekonštrukcii 
 
Spolu rekonštrukcia telocvične 

 
41 TSK 
111 rozvojový projekt 
72a rodičovské združenie 
41 TSK  

 
60.600,00 € 
30.000,00 € 
2.059,46 € 
3.500,00 € 
 
96.159,46 € 
 

 
Vybudovanie prírodovedných laboratórií 
I. etapa 
 
Spolu Vybudovanie prírodovedných 
laboratórií I. etapa 
 

 
41 TSK 
111 normatívny 

 
39.834,29 € 
13.531,66 € 
 
 
53.365,95 € 

 
SPOLU 
 

  
272.318,95 € 

 

Vypracovala: Mariana Adámiková, ekonóm školy 
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Vyhodnotenie plnenia plánu práce školy na školský rok 2016/17 

 

V pláne práce školy na školský rok 2016/17 sme mali stanovené úlohy v štyroch 

oblastiach. 

 

Oblasť výchovno-vzdelávacia 

1. Pripraviť žiakov na maturitné skúšky a na prijímacie skúšky na VŠ.  

V maturitnom ročníku bolo 67 žiakov, ktorí študovali podľa školského vzdelávacieho 

programu. Mohli si vybrať 3 voliteľné predmety v hodinovej dotácii 5 – 4 - 2 podľa svojho 

záujmu. Externej časti MS sa zúčastnilo 67 žiakov. 4 žiaci vykonali písomnú formu 

externej časti maturitnej skúšky z matematiky neúspešne. Žiakom bola povolená opravná 

skúška, ktorú vykonajú v septembri. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky úspešne 

absolvovalo 65 žiakov.  

 

Výsledky EČ MS za školu boli nasledovné (www.nucem.sk): 

 

          % úspešnosti GymPE     slov. priemer / gymn. priemer                 percentil      

SJL:    69,7 %          57,6 % / 70,4 %                        83,6                       

ANJ:           62,8 %           68,4 % / 67,6 %                   26,4                       

MAT:          42,7 %           45,9 % / 51,1 %                   28,9                      

 

2. Realizovať záujmovú výchovno-vzdelávaciu mimovyučovaciu činnosť s využitím   

    vzdelávacích poukazov. 

Škola vydala 399 vzdelávacích poukazov a prijala 269. Boli využité na odmeňovanie 

vedúcich krúžkov, nákup materiálneho vybavenia pre činnosť krúžkov, zabezpečenie 

dopravy na krúžkové aktivity. V tomto školskom roku pracovali žiaci v 19 záujmových 

krúžkoch športového, vzdelávacieho, kultúrneho a technického zamerania. 

 

3. Prostredníctvom krúžkovej činnosti a individuálnej prípravy zabezpečiť starostlivosť  

    o talentovaných žiakov. 

Aj vďaka krúžkovej činnosti a individuálnej príprave za pomoci vyučujúcich viacerí naši 

žiaci a kolektívy dosiahli výborné výsledky v olympiádach a ďalších súťažiach, ktoré budú   

spomenuté neskôr. 

 

4. Pokračovať v spracovaní inovovaného školského vzdelávacieho programu, postupne     

    dopĺňať a aktualizovať tento dokument. 

Školský koordinátor inovovaného školského vzdelávacieho programu v spolupráci 

s vedúcimi predmetových komisií a pedagogickými pracovníkmi dopĺňajú a aktualizujú 

tento dokument. 

 

5. Zapájať sa do predmetových olympiád, SOČ, súťaží športového, kultúrneho 

    a vedomostného charakteru. 

 

 

 

http://www.nucem.sk/
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Výsledky súťaží v šk. roku 2016/2017: 

 

PK matematiky 

 

Vyučujúci matematiky priebežne pripravovali žiakov na matematické súťaže. Mnohí 

študenti v nich dosiahli pekné výsledky. Najvýznamnejší úspech zaznamenala Paulína 

Vicenová zo IV.D v matematickej olympiáde. 

 

Matematická olympiáda 

MO kat.A 

Krajské kolo: Účasť žiakov - Adam Beliansky  (15.m), Tomáš Némethy (19.m),  

 Diana Turčeková (30.m) 

 

MO kat.B  Krajské kolo: Účasť žiakov - Žofia Rohutná, Michal Skaličan 

 

MOC kat.C   Školského kola sa zúčastnili  3  žiaci, bez postupu do KK. 

 

Kategória Z6, okresné kolo:  Martin Madzia (3.m), Simona Seidlová (3.m),    

 Sofia Seidlová (3.m), 

    Ema Magdolenová (8.m), Daniela Čangelová (20.m) 

Kategória Z7, okresné kolo:  Ema Madziová (5.m), Lenka Mudríková (9.m) 

Kategória Z8, okresné kolo: Marek Šebesta (1.m), Filip Jašík (2.m),    

 Natália Gombalová (7.m), Samuel Petrík (9.m) 

Kategória Z9: Paulína Vicenová - 2.m v okresnom kole, 7.m v krajskom kole 

 

Pytagoriáda 

Školské kolo riešili všetci žiaci I., II., III. D, ktorí boli v deň konania v škole. Najúspešnejší 

postúpili do okresného kola, v ktorom dosiahli tieto výsledky: 

 

Kategória P6 

Timotej Orság (2.m), Michaela Mašlániová (3.m), Ema Magdolenová (3.m) - zúčastnilo sa 

10 žiakov. 

 

Kategória P7 

Ema Madziová (2.m) - zúčastnili sa 2 žiaci. 

 

Kategória P8 

Natália Gombalová (2.m), Šimon Beňo (3.m) – zúčastnilo sa 6 žiakov. 

 

Náboj  

Pani prof. Hojčková zorganizovala  súťaž družstiev Náboj Junior pre školy v okolí PE. 

V kategórii  Junior naše družstvo obsadilo pekné 39. miesto zo 111 družstiev celej SR. 

V kategórii Senior obsadili naši študenti 59. miesto z 97 družstiev. 
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PK informatiky a fyziky 

Exkurzie:   

V spolupráci s PK matematiky sme organizovali exkurziu na deň otvorených dverí do VUT 

Brno a na Masarykovu univerzitu. 

Exkurzia elektrárne Liptovská Mara sa pre nezáujem žiakov neuskutočnila. 

Členovia PK pozitívne hodnotili prípravu a účasť na Prezentačnom večere. 

Informatika: do informatickej súťaže iBobor sa zapojilo 108 žiakov osemročného 

gymnázia. 

Fyzika: vzhľadom na náročnosť a rozsah úloh vo Fyzikálnej olympiáde žiaci odstúpili od 

účasti. 

 

PK cudzích jazykov 

 

V septembri sme zorganizovali medzinárodnú žiacku výmenu v Erlangene, ktorej sa 

zúčastnilo 20 žiakov v doprovode 2 vyučujúcich – E.Hojčkovej a E. Vaškovej. 

 

Zorganizovali sme aj  exkurziu do Viedne - v decembri návštevu vianočných trhov 

a exkurziu v júni - ZOO v Schönbrunne sme kvôli nedostatku času nezorganizovali.  

Taktiež sme pripravili medzinárodnú žiacku výmenu s ASG v Erlangene v apríli 

v Partizánskom.     V rámci výmeny sme navštívili Kanceláriu EÚ v Bratislave, exkurziu do 

knižnice v Oponiciach, do a Nitry, do Bojníc a iné voľnočasové aktivity.  Na záver sme 

pripravili projektové dopoludnie o mieste mladých v EÚ. Táto žiacka výmena je po 25 

rokoch poslednou, nakoľko sa žiaci dopúšťali závažných porušení školského poriadku. 

Spolu s ASG Erlangen sme pripravili Vianočný bazár na podporu školského stravovania 

na Madagaskare. Vyzbierali sme 1 600,- €, ktoré sme odoslali na konto zbierky.  

 Podieľali sme sa na príprave prezentačného večera gymnázia. Pani Vašková 

zorganizovala podujatie Guttenbergova knižnica v Oponiciach.  

 

Pani prof. Poluchová pripravila a zrealizovala návštevu Puškinovho múzea v Brodzanoch.  

 

Zorganizovali sme školské aj okresné kolo olympiády v NEJ, postupujúci žiaci sa zúčastnili 

okresného kola, ktorého usporiadateľom bola naša škola: kat.1B Romana Bohušová,    

kat.2 A Patrícia Belianska z I. B, kat.2 B Marco Malík z III. C a kat.2 D Patrik Valent z II. A. 

Všetci žiaci sa zúčastnili krajského kola ONEJ v Prievidzi a v Trenčianskej Teplej, okrem 

žiaka P. Valenta. Romana Bohušová sa umiestnila na druhom mieste, Marco Malík na 3. 

mieste  a P. Belianska na 7.mieste. 

 

Krajského kola olympiády v ruskom jazyku sa zúčastnili S.Brezovická z III. D – obsadila 

8.miesto, žiačka D Turčeková. z III. C – skončila na 4. mieste.  

 

PK slovenského jazyku a literatúry a výchov 

 

AKTIVITY SJL  

 Vedomostné súťaže: Olympiáda zo SJL – zapojili sme sa vo všetkých kategóriách: 

kat. C– Zuzana Pálešová (IV. D) – 4. miesto v okresnom kole, kat. A - Marek Berčík 

(IV. A) – 2. miesto v krajskom kole 
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 Recitačné súťaže: zapojili sme sa vo všetkých kategóriách:  

Šaliansky Maťko - Nia Vaculčiaková, (I. D) – 1. miesto v okresnom kole, 

Beniakove Chynorany - Nia Vaculčiaková (I. D) – čestné uznanie v okresnom kole, 

Ema Magdolenová (I. D) – 3. miesto v okresnom kole, 

Hviezdoslavov Kubín – Martina Hlbočanová (IV. A) – 2. miesto v regionálnom kole  

 Rétorické súťaže: Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec - Nia Vaculčiaková, (I. D) 

– 1. miesto v okresnom kole, 2. miesto v krajskom kole, Romana Bohušová (IV. D) 

– 3. miesto v okresnom kole, Linda Lukáčová (I. A) - Cena prof. Laluhu v krajskom 

kole 

 Literárne súťaže: Práva detí očami detí, Múdra príroda, Esej 

 Divadelné predstavenia: Potkany (III. B, IV. B), celoškolské divadelné 

predstavenie Pozor, double stress! (1. – 4. roč. 8G) 

 Exkurzie: Guttenbergova knižnica – Oponice (I. D, III. B) 

 Iné aktivity: príspevky do médií, vedenie školskej knižnice, objednávanie a 

distribúcia kníh, nahrávanie DVD, tvorba násteniek 

 

VÝCHOVY 

 Slávik Slovenska (HUV) 

 My popstar (hudobná súťaž)  

 Záložka do knihy spája školy – tvorba záložiek (VYV) 

 návrh vianočných pohľadníc pre školu (VYV) 

 tvorba násteniek 

 vianočná výzdoba 

 návštevy výstav v MUA 

 Biblická olympiáda 

 

Činnosť členov PK anglického jazyka 

 

Divadelné predstavenie Oliver Twist  

Príprava a realizácia olympiády v ANJ kategória 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C2 

Príprava materiálov pre celomestskú súťaž v anglickom jazyku (ENGLISH 

CHALLENGE COMPETITION) 

  

Výsledky krajského kola OAJ: 

Terézia Kohylová - 4.miesto 

Marek Berčik - 4.miesto 

Michal Kopiar - 5.miesto 

Natália Mattová - 8.miesto 

  

Príprava prezentačného večera 

Oprava testov a sloh. prác v mestskej súťaži, porota v ústnom kole súťaže 

  

Príprava celomestskej súťaže (ENGLISH CHALLENGE COMPETITION): spracovanie 

prihlášok, príprava testov, pozvánky, organizácia dozoru a opravy testu, oprava 

slohových prác, pozvánky na 2. kolo, organizácia dozoru 
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Príprava okresného kola OAJ 

2. a 3. kolo súťaže v ANJ, vyhodnotenie 

Organizačné zabezpečenie návštevy anglických lektorov 

Organizácia divadelného predstavenia v anglickom jazyku 

 

Správa o činnosti PK DEJ, GEG, OBN v šk. roku 2016/2017 

      Najdôležitejšie je pre nás vyučovanie a príprava na maturity. Toto sa nám darí aj 

vďaka tomu, že máme v každom predmete odbornú učebňu s potrebnou didaktickou 

technikou. V nich sa striedame – každý predmet učia dvaja vyučujúci, a tak sa vieme 

dohodnúť na rozpise rozvrhu. 

Výsledky tohtoročných maturít sú nasledovné: 

DEJ – 2 študenti, priemerná známka 2,00 

GEG - 18 študenti, priemerná známka 2,22  

OBN – 20 študentov, priemerná známka 2,00 

V rámci našej PK fungoval aj krúžok – Krúžok geografickej olympiády (p. Marko), na 

ktorom pracoval s nadanými študentmi a pripravoval ich na súťaže. 

AKTIVITY 

Na súťaže členovia PK pripravovali svojich žiakov na vyučovaní aj mimo neho a dosiahli 

sme nasledujúce výsledky: 

GEG 

Žiaci sa pod vedením p. Marka zapojili do geografickej olympiády vo všetkých kategóriách, 

najvýraznejším úspechom je 5. miesto Šimona Drábika (II. D) v krajskom kole. 

DEJ 

Olympiádu z dejepisu vo všetkých kategóriách viedla pani profesorka Duchovičová, 

najúspešnejší boli v okresnom kole:  

Martin Žember (IV. D) - 2. miesto 

Ján Šušota (I. D) - 1. miesto 

Zaujímavou súťažou je aj dejepisná súťaž slovenských a českých gymnázií, na ktorej nás 

reprezentovali Diana Turčeková a Márius Bielich (III. C) a Daniel Škarbala (III. A). Skončili 

na výbornom 2. mieste. V novembri nás budú reprezentovať v Chebe. 

OBN 

Prvý pekný úspech získali už na začiatku školského roka žiaci Ema Madziová, Filip 

Martiška a Jakub Fulka (II. D), ktorí sa v konkurencii tímov zo ZŠ a osemročných gymnázií 

umiestnili na 2. mieste v krajskej súťaži Euroškolák.  

V rámci OBN sa každoročne zapájame do olympiády ľudských práv, kde Marek Berčík (IV. 

A) postúpil z krajského kola do celoslovenského. 
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V tomto školskom roku sme sa prvýkrát zapojili do filozofickej olympiády. Našu školu 

reprezentovali Diana Turčeková (III. C), Daniel Škarbala (III. A) a Marek Berčík (IV. A).       

V silnej konkurencii 113 súťažiacich sa Marek Berčík umiestnil na 2. mieste. 

Úspechy Mareka Berčíka boli ocenené v júni titulom - Talent Trenčianskeho kraja. 

Každoročne sa naši žiaci zapájajú aj do súťaže Mladý Európan, v ktorej využívajú 

vedomosti z dejepisu, geografie a občianskej náuky. Pripravuje ich p. Fedorová a v tomto 

školskom roku tím v zložení Barbara Anna Kročilová (III. A), Zuzana Kollerová (III. A)         

a Andrej Komora (II. B) získali v krajskom kole 2. miesto. 

Ďalšou úlohou, ktorú uskutočňujeme každý rok, je účasť na Mestskom zastupiteľstve v 

Partizánskom. Žiaci si môžu v praxi overiť učivo z politológie a spoznať prácu poslancov 

nášho mesta. V tomto školskom roku boli na zasadnutí obe vyučujúce SPS – p. Bartlová aj 

p. Fedorová so svojimi študentmi. 

Rovnako dôležité sú aj exkurzie, ktoré uskutočňujeme podľa záujmu žiakov. Niektoré 

organizujeme sami, iné v spolupráci s inými PK. V tomto školskom roku sme navštívili NR 

SR, Rómske múzeum v Martine, Múzeum SNP v Banskej Bystrici a Baťov inštitút v Zlíne. 

Zaujímavú skúsenosť získali na študijno-informačnom pobyte víťazi celoslovenskej súťaže 

Mladý Európan 2016 – Diana Turčeková (III. C), Juraj Strych a Daniel Škarbala (III. A). Na 

trojdňovom pobyte v Bruseli ich sprevádzala p. Fedorová. 

Na seminári Rozhoduj o Európe sa zúčastnili 7 študenti z II. AB a VI. D spolu s pani 

Fedorovou. 

V tomto školskom roku sme využili aj možnosť besedovať so zaujímavými osobnosťami. 

Boli to p. Struhár a p. Králiková – problematika EÚ, p. Hrnko – dejiny Slovenska a pán 

primátor Božík – komunálna politika. 

Udržiavame aj tradíciu Prezentačného večera a vyučujúci GEG p. prof. Marko a OBN p. 

prof. Fedorová, p. prof. Bartlová spolu so študentmi v odborných učebniach priblížili 

rodičom a budúcim študentom metódy a formy práce na vyučovaní, ale aj akcie, ktoré v 

rámci našich predmetov uskutočňujeme. 

Dôležitosť významných historických udalostí pomocou rozhlasových relácií žiakom celej 

školy pripomínala p. prof. Duchovičová, ktorá spolu so žiakmi pripravila relácie: Vznik 1. 

ČSR, Deň študentov, Deň vlastenectva, Oslobodenie Auschwitzu, 8. máj, Úmrtie M. R. 

Štefánika. 

Pani profesorka Bartlová sa na hodinách OBN venuje aj rozvoju finančnej gramotnosti 

našich žiakov a počas roka s nimi robí vstupné, vyhodnocovacie a záverečné testy FG - 

III. D, IV. D, VI.D, II. A, II.B, EKO, SPS. 

O všetkých akciách sme sa snažili informovať na stránkach školy, prípadne v týždenníku 

Tempo. 
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PK biológie, chémie 

 

Výsledky chemickej olympiády: 

- kategória C – úspešní boli dvaja riešitelia v krajskom kole: Hošek -1.B a Krchlíková – 1.A  

Obvodné kolo - P. Vicenová  1. miesto a T. Čangelová 6. miesto.  

Paulína Vicenová bola úspešnou riešiteľkou aj v krajskom kole.  

 

Výsledky chemickej a biologickej olympiády: 

V biologickej olympiáde kategórie D - bola L. Vanková na 4. mieste a L. Pizúrová na 6. 

mieste. 

 

Študenti sa zúčastnili a zabezpečili:  

Deň narcisov - 9 študentov 

Modrý gombík - 6 študentov 

Úsmev ako dar - 6 študentov 

Študenti vyzberali približne 500 €. 

 

Členovia PK pripravili Prezentačný večer Gymnázia Partizánske z predmetov biológia 

a chémia. Z biológie sa zapojilo 30 žiakov, ktorí prezentovali predmet v učebni biológie 

a v laboratóriu biológie. Predmet chémia bol prezentovaný v laboratóriu chémie a podľa 

ohlasu zúčastnených študentov a hostí dosiahol vynikajúcu úroveň. 

 

Na záver školského roka sa žiaci, ktorí navštevujú cvičenia z chémie, zúčastnili exkurzie 

na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, kde sa uskutočnil 

Chemický jarmok – CHEMSHOW 2017. 

 

 

PK telesnej a športovej výchovy: 

 

Najúspešnejšie výsledky súťaží: 

Majstrovstvá SR: 

Andrea Švecová:  1. miesto  atletika 300 m st. žiačky – národný rekord 

Andrea Švecová:  1. miesto  atletika 60 m st. žiačky  

Matej Obert:  7.miesto atletika skok do výšky stredné školy 

Družstvo chlapcov stredné školy:  3.miesto florbal 

 

Majstrovstvá kraja: 

Veronika Tomová:   2. miesto  športová streľba  vzduchové zbrane st. žiačky 

Družstvo chlapcov stredné školy:  2.miesto  stolný tenis 

Družstvo dievčat stredné školy:  3.miesto stolný tenis 

Družstvo dievčat základné školy:  4.miesto bedminton 

 

Účasť v regionálnych a okresných kolách: 

hádzaná dievčat SŠ, bedminton chlapci ZŠ, chlapci a dievčatá SŠ, cezpoľný beh všetky 

kategórie, florbal chlapci a dievčatá ZŠ a dievčatá SŠ, futbal – všetky kategórie,  basketbal 

a volejbal  - všetky kategórie 



Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske 

 

 - 21 - 

Iné súťaže: Študentská latka, Beh oslobodenia, MRJ, Mladý záchranár CO 

 

 Akcie, ktoré PK TŠV organizovala alebo sa na nich podieľala v šk. r. 2016/2017: 

september 2016 – Kurz ochrany života a zdravia pre III. roč. 

október 2016 – plavecký kurz pre II. roč. osemročného gymnázia 

16.11. 2016  Študentská latka – atletický pretek v skoku do výšky s medzinárodnou 

účasťou 

29.1.- 3.2. 2017 - LaSK Jasná 

február 2017 - Prezentačný večer 

27.- 28.4. 2017 - Družobné stretnutie ZL – PE 

5.-9.6. 2017 - Splav Malý Dunaj (Jelka – Topoľníky) pre II. ročník štvorročného gymnázia. 

 

Absolvovali sa súťaže z kalendára SAŠŠ na okresnej až krajskej úrovni (florbal) v rôznych 

športoch. 

 

6. Naďalej prehlbovať družobné kontakty s Gymnáziom Zlín a Gymnáziom Erlangen,  

    zrealizovať výmenné pobyty. 

 

Družobné stretnutie s Gymnáziom Zlín sa uskutočnilo v Zlíne v dňoch 27.- 28. 4. 2017 

(štvrtok – piatok). Stretnutie bolo veľmi príjemné a malo najmä športovú náplň. 

V termíne od 17. 9. – 23. 9. 2017 sa uskutočnila medzinárodná žiacka výmena 

v Erlangene, ktorej sa zúčastnilo 20 žiakov v doprovode 2 vyučujúcich – E.Hojčkovej      

a E. Vaškovej. 

V termíne od 22. 4. – 29. 4. 2017 sa uskutočnila medzinárodná žiacka výmena                   

s ASG Erlangen v Partizánskom - E.Hojčková a E. Vašková.  

 

7. Zrealizovať účelové a aplikačné kurzy  a cvičenia  ochrany života a zdravia. 

27. 9. 2016 - Aplikačné cvičenie - I. D, II. D, III. D, IV. D 

3. 10. 2016 - Účelové cvičenie - I. A, I. B, II. A, II. B, V. D, VI. D 

29. 5. 2017 - Účelové cvičenie II. A, II. B, VI. D        

30. 5. 2017 - Aplikačné cvičenie I. D, II. D, III. D, IV. D      

31. 5. 2017 - Účelové cvičenie I. A, I. B, V. D        

Kurz internátnou formou pre triedy III. A, III. B, III. C sa uskutočnil v  stredisku Duchonka 

land v termíne  12. 9. –  14. 9. 2016. 

 

8. Zrealizovať lyžiarsky a snowboardingový kurz a kurz letných športov. 

Lyžiarsky a snowboardingový kurz bol zorganizovaný  v Jasnej (Hotel Liptov). Zúčastnili sa 

ho triedy I. A, I. B, III. A, III. B, III. C, III. D a V. D, v termíne od 29. 1. 2017 do 3. 2. 2017. 

Na kurze bolo 9 učiteľov. 

 

9. Zrealizovať kurz letných športov. 

Kurz letných športov sa zrealizoval od 5. 6. do 9. 6. 2017 pre žiakov II. A, II. B a VI. D 

formou splavu Malého Dunaja a dennou dochádzkou s náplňou cykloturistika a kolektívne 

športy. 
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10. Zrealizovať 21. ročník Študentskej latky. 

16. 11. 2016 sa v Mestskej športovej hale uskutočnil 21. ročník súťaže v skoku do výšky 

Študentská latka.   

    

11. Zrealizovať celoškolské divadelné predstavenie. 

24. 10. 2017 sa žiaci I. - IV. ročníka 8G  zúčastnili celoškolského divadelného 

predstavenia Pozor, double stress! v divadle Ludus v Bratislave.  

 

12. Zrealizovať exkurzie a výlety podľa plánu. 

Školské výlety absolvovali všetky triedy nematuritných ročníkov okrem II. D, ktorá 

absolvovala školu v prírode v Hornej Vsi – hotel Lomy. Trieda II. A neabsolvovala školský 

výlet.  

 

13. Zrealizovať adaptačný program žiakov I. D, I. A, I. B 

Výchovná poradkyňa p. prof. Peciarová zorganizovala nasledovné adaptačné programy: 

6. 9. 2016 - Adaptačný program triedy I. D     

19. 9. – 20. 9. 2016, I. B – p. prof. Marko - Adaptačný program – Horná Ves (hotel Lomy) 

20. 9. - 21. 9. 2016, I. A – p. prof. Popluhárová - Adaptačný program – Horná Ves (hotel 

Lomy) 

 

14. Zrealizovať celomestskú súťaž v ANJ (ENGLISH CHALLENGE COMPETITION) 

Súťaž prebehla v troch kolách od 13. 2. 2017 do 5. 4 2017. Do súťaže sa zapojilo viac ako 

100 žiakov základných a stredných škôl v Partizánskom. Hodnotné ceny venovali 

sponzori, mesto Partizánske a RZ pri Gymnáziu Partizánske. 

 

15. Uskutočniť Prezentačný večer Gymnázia Partizánske 

Prezentačný večer gymnázia sa uskutočnil 17. 2. 2017 v čase od 17:00 – 20:00 hod. 

v spolupráci so všetkými predmetovými komisiami a žiakmi školy. Mal veľmi dobrú úroveň 

a výrazne prispel k propagácii školy. 

 

16. Uskutočniť imatrikulácie žiakov 1. ročníka. 

Dňa 16. 11. 2016, od 17,00 do 20,00 hod. sa uskutočnili imatrikulácie žiakov 1. ročníka 

v budove MUA v Partizánskom. Program pripravili žiaci III. ročníka a IV. D spolu so 

žiackou školskou radou.  

 

17. Zrealizovať Vianočný bazár. 

Dňa 22. 12. 2016 sa uskutočnil Vianočný bazár, z ktorého zisk (1 600,- €) bol odoslaný 

žiakom na Madagaskar.    

 

18. Zorganizovať Ples Gymnázia Partizánske  

Dňa 27. 1. 2017 sa uskutočnil XI. ročník Plesu Gymnázia Partizánske v Dome kultúry 

Mestskej umeleckej agentúry v Partizánskom.  
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Správa o činnosti výchovnej poradkyne v školskom roku 2016/2017 
 
Hlavným cieľom výchovného a kariérového poradenstva v uplynulom školskom roku bolo 

poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného 

a profesijného vývinu žiakov vychádzajúc  zo stanovených trvalých a termínovaných úloh 

uvedených v pláne práce výchovnej poradkyne. 

 

V oblasti výchovného a kariérového poradenstva konštatujem splnenie stanovených 

úloh:  

 

• oblasť spolupráce, koordinačná a koncepčno-plánovacia činnosť 

- aplikácia humanistických princípov do výchovno-vzdelávacieho procesu a medziľudských  

  vzťahov v škole, 

- spolupráca s vedením školy, triednymi učiteľmi a študentskou radou, 

- spolupráca s poradenskými zariadeniami (CPPPaP Partizánske, CŠPP Partizánske),  

  klinickou psychologičkou PhDr. Ľubicou Pastorekovou, ÚPSVaR Partizánske, základnými  

  a strednými školami v okrese Partizánske, Krajské riaditeľstvo policajného zboru  

  Trenčín...  

– riešenie aktuálnych problémov a realizácia prednášok, účasť na seminároch  

   a pracovných stretnutiach 

- spolupráca s VŠ a inými vzdelávacími inštitúciami v SR a ČR – prezentácie zástupcov  

  rôznych VŠ v našej škole, zverejňovanie materiálov o možnostiach štúdia – nástenka VP,  

  prostredníctvom EŽK. 

 

• oblasť profesijného rastu 

- pravidelná účasť na poradách výchovných poradcov v CPPPaP Partizánske, 

- účasť na seminároch, pracovných stretnutiach VP   

- úsilie o odborný rast a sebavzdelávanie v oblasti výchovného a kariérového poradenstva 

- úspešné absolvovanie 1.ročníka kontinuálneho vzdelávania UK PgF Bratislava v odbore: 

               - špeciálna pedagogika - poradenstvo 

- úspešné overenie kompetencií v programoch: 

               - Pozitívna klíma v triede (aktualizačné vzdelávanie, MPC Trenčín) / október  

        2016 

               - Dramatická výchova (aktualizačné vzdelávanie, MPC Trenčín) / november 2016 

               - Ako byť asertívnym učiteľom (aktualizačné vzdelávanie, AV Topoľčany) /  

       november 2016 

- doplnenie odbornej literatúry v kabinete výchovného poradcu v oblasti metodickej    

  a informačnej. 

 

• informačná činnosť 

- poskytovanie informácií v oblasti výchovného a kariérového poradenstva žiakom,  

  zákonným zástupcom, kolegom, prostredníctvom osobných stretnutí, účastiach na  

  triednických hodinách, rodičovských združeniach... 

- aktualizácia informácií na nástenke výchovného a kariérového poradenstva, webovej  

  stránke školy, EŽK 

- príprava a zabezpečenie propagácie školy počas podujatia „Kam na SŠ“, 
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- účasť na rodičovských združeniach v 9.roč. ZŠ, propagácia školy, informovanie  

   a poradenská pomoc deviatakom a ich rodičom o možnostiach štúdia v našom  

  gymnáziu, 

- príprava propagačných materiálov o možnostiach štúdia v našej škole, 

- konzultácie pre žiakov ZŠ a ich rodičov v rámci Prezentačného večera (možnosť  

  vyskúšať si „prijímačky na nečisto“), 

- vedenie dokumentácie výchovného poradcu. 

 

• odborno-metodická  a preventívna činnosť 

- pomoc triednym učiteľom, žiakom, rodičom pri riešení rôznych problémov týkajúcich sa  

  prospechu, správania, školskej dochádzky, výchovných opatrení, kariérového  

  poradenstva, osobných a rodinných problémov... 

- účasť na rodičovských združeniach a triednických hodinách pri riešení problémov, 

- pomoc žiakom prostredníctvom schránky dôvery (žiaci a rodičia ju využívali menej často,  

  uprednostňovali osobný rozhovor s VP), jednalo sa o problémy súvisiace so školou, ale  

  aj osobné, rodinné, zdravotné, psychické problémy...  

- uskutočňovanie dlhodobého pozorovania žiakov, monitorovanie aktuálnych  

  problémov, intervencia, pomoc, komunikácia a spolupráca s vedením školy, učiteľmi  

  a rodičmi pri riešení problémov, 

- práca s triednym kolektívom s narušenými sociálnymi väzbami v triede, korekcia vzťahov  

  medzi spolužiakmi prostredníctvom hrových techník a aktivít, následná spolupráca  

  s CPPP Partizánske, 

- prevencia šikanovania a iných sociálno-patologických javov – besedy, administrovanie  

  a vyhodnotenie dotazníka v 1.D, 2.D, 

- organizácia a odborné zabezpečenie Adaptačného programu pre žiakov prvého ročníka  

  štvorročného štúdia (1.A, 1.B) v Hornej Vsi, ktorého cieľom bolo pomôcť žiakom pri  

  adaptácii, podporiť vznik pozitívnych sociálnych väzieb v novovytvorených kolektívoch  

  a taktiež osvojiť si formy efektívneho učenia,   

- organizácia a odborné zabezpečenie Adaptačného programu pre žiakov prvého ročníka  

  osemročného štúdia (1.D) a pomôcť im spoznať nových spolužiakov, adaptovať sa  

  v novom prostredí a osvojiť si formy efektívneho učenia,   

- sledovanie procesu adaptácie žiakov 1.ročníka /1.A,B a 1.D/ – všetci žiaci sa zadaptovali  

  dobre, bez väčších problémov, medzi žiakmi sa vytvorili pozitívne sociálne väzby, vznikli  

  súdržné kolektívy s pozitívnou klímou. 

 

• diagnostická, prieskumno – vyhodnocovacia činnosť a kariérové poradenstvo  

- spracovanie prehľadu o umiestnení absolventov za predchádzajúci šk.rok 2015/16,  

- žiakom 2.A,B pomoc pri výbere voliteľných predmetov v súvislosti s výberom ďalšieho  

  štúdia, účasť na triednických hodinách, administrovanie a vyhodnotenie dotazníka  

   k profesijnej orientácii, 

- u žiakov 3.A,B,C - zabezpečenie testovania k profesijnej orientácii, pomoc pri výbere  

  zamerania vysokoškolského štúdia a voliteľných predmetov v spolupráci s CPPPaP  

  Partizánske (Mgr. Sobotová, Mgr. Kováčiková, Mgr. Roštek), 

- monitorovanie záujmu o vysokoškolské štúdium v 4.A,B    

- pomoc nerozhodným žiakom s výberom VŠ, 

- usmerňovanie a pomoc žiakom pri vypĺňaní prihlášok na VŠ, 
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- informovanie o možnostiach štúdia v zahraničí, 

- sledovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, riešenie problémov pohovormi so  

  žiakmi, učiteľmi a rodičmi s cieľom dosiahnuť nápravu a zlepšenie prospechu a/alebo  

  správania. 

 

• starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

- vedenie evidencie a dokumentácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  

  potrebami (integrovaní žiaci), venovanie zvýšenej pozornosti oblasti výchovno- 

  vzdelávacích potrieb uvedených žiakov (16 žiakov so ŠVVP vzdelávaných formou  

  školskej integrácie),  

- monitorovanie platnosti odborných správ zo psychologických a špeciálno-pedagogických  

  vyšetrení, 

- vypracovanie individuálnych výchovno-vzdelávacích programov (IVVP) pre žiakov so  

  ŠVVP v spolupráci s triednymi učiteľmi a poradenskými zariadeniami, 

- prerokovanie a schválenie individuálnych výchovno-vzdelávacích programov (IVVP), 

- zabezpečovanie dodržovania individuálneho prístupu k žiakom, dodržovanie ich práv  

  a slobôd. 

Integrovaní žiaci 
Celkový počet integrovaných žiakov v šk.r. 2016/17 = 16      (8/G + 4/G) 

 
8-ročné gymnázium   (8/G) 

Diagnóza/ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. Spolu 

Ľahká mozgová dysfunkcia 
– ADHD,ADD, porucha 
aktivity a pozornosti 

    1  1 

ŠVPU  1 1 1 1  4 

Spolu  1 1 1 2  5 

 
 

4-ročné gymnázium  (4/G) 

Diagnóza/ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 
Ľahká mozgová dysfunkcia 
– ADHD,ADD, porucha 
aktivity a pozornosti 

1 4 2 1 8 

ŠVPU 3 4 4 1 12 

Spolu 4 8 6 2 20 

 
 

Žiaci postupujúci podľa IVVP  (počty žiakov) 

Roční
k   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Spolu 

8/G - 1 1 1 1 - - - 4 

4/G 3 4 4 1 - - - - 12 

Spolu 3 5 5 2 1 - - - 16 
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Prehľad realizovaných aktivít v oblasti výchovného a kariérového  poradenstva 
v šk.r. 2016/2017 
 
Názov aktivity Forma Trieda Termín  Lektor  

(Organizátor) 

Adaptačný program zážitková 1.D  
 

september VP  
(=vých.porad.) 

Adaptačný program výcvik/ Horná 
Ves 

1.A, 
1.B 
 

september VP   

Kariérny deň stretnutie 
s absolventami 
našej školy 

4.A 
4.B 

september vedenie školy 

Efektívne učenie  
(Ako sa  správne učiť?) 

beseda / dotazník 1.A 
1.B 
1.D 

október VP   

Monitorovanie záujmu 
maturantov o VŠ 

prieskum 4.A 
4.B 
 

október VP 

SCIO – online testovanie testovanie 4.A 
4.B 
8.D 

november Mgr. Ergang, VP 

Kam na SŠ prezentácia školy  december Mgr. Znášik, VP 
 

Burza SŠ v Novákoch prezentácia školy  december Mgr. Znášik 

Profesijná orientácia - 
testovanie 

testovanie  3.A 
3.B 
3.C 

január Mgr. Kováčiková,  
Mgr. Sobotová, 
Mgr. Roštek 

(CPPPaP 
Partizánske) 

Profesijná orientácia - rozbor individuálne 
pohovory  

3.A 
3.B 
3.C 

február Mgr. Kováčiková,  
Mgr. Sobotová, 
Mgr. Roštek 

(CPPPaP 
Partizánske) 

Výchovný koncert koncert 1.D-
6.D 
1.-2. 
A,B 

marec Ing. Vyskočilová 

O živote v závislosti prednáška 2.A 
2.B 
6.D 

apríl Roman Povala 

Vzťahy a AIDS prednáška 3.A 
3.B 
3.C 

apríl Tomáš Řehák 

Môj príbeh môže byť aj tvoj koncert celá 
škola 

máj vedenie školy 

Povinnosti absolventa SŠ informačné 
stretnutie 

4.A 
4.B 
8.D 

máj ÚPSVaR 
Partizánske 
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UDELENÉ VÝCHOVNÉ OPATRENIA  
v šk. r. 2016/17 

 
Výchovné opatrenie 1.polrok 2.polrok SPOLU 2015/16 

Napomenutie od triedneho učiteľa 3 14 17 9 

Pokarhanie od triedneho učiteľa 6 2 8 17 

Pokarhanie od riaditeľa školy 17 21 38 10 

Podmienečné vylúčenie zo štúdia - - - 3 

     

Znížená známka zo správania na 

2.stupeň 

1 4 5 5 

Znížená známka zo správania na 

3.stupeň 

- 1 1 2 

 
Prezentácia školy na rodičovských združeniach v ZŠ – 9.roč. 

 

ZŠ  

R. Jašíka 
 

Peciarová 

R. Kaufmana 
 

p. Vyskočilová 

Veľká Okružná 
 

p. Štetiar 

Malinovského 
 

p. Štetiar 

Veľké Bielice 
 

Peciarová 

Chynorany 
 

Peciarová 

Bošany 
 

- 

Žabokreky 
 

- 

Veľké Uherce 
 

Peciarová 

Skačany 
 

Peciarová 

Klátová N. Ves 
 

- 

Oslany 
 

p. Štetiar 

Vestenice 
 

- 

Horná Ves 
 

p. Vyskočilová 
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PREHĽAD ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCU za šk. rok 2016/17 
 

SEPTEMBER 2016 
- 6.9. – Adaptačný program pre žiakov 1.D, 

- 5.9., 7.-8.9.2016 – účasť na vzdelávaní – Špeciálna pedagogika / Poradenstvo na UK  

  PgF Bratislava (v rámci celoživotného vzdelávania), 

- spracovanie IVVP žiakov so ŠVVP a kompletizácia dokumentácie, príprava podkladov na  

  pedagogickú radu  

- 12.9. – Pedagogická rada - prerokovania IVVP žiakov so špeciálnymi výchovno- 

  vzdelávacími potrebami pre šk.r.2016/17, 

- 12.9. – Kariérny deň pre žiakov 4.A, 4.B – podujatie malo veľmi pozitívny ohlas  

  u zúčastnených žiakov (správa o akcii bude zverejnená na stránke školy) 

- prekonzultovanie a podpísanie IVVP poradenskými zariadeniami (CPPPaP Partizánske,  

  CŠPP Partizánske, CPPPaP Trenčín, CPPPaP Prievidza, SCPP Topoľčany) 

- určenie konzultačných hodín VP – každý pondelok 13.00 – 15.00 h., prípadne podľa  

  dohody, 

- aktualizácia informácií na nástenke VP, 

- príprava a organizácia Adaptačného programu – spolupráca s triednymi učiteľmi 1.A,  

  1.B, 

- konzultácie so žiakmi: - riešenie školských / osobných problémov žiakov, 

     - pomoc pri adaptácii žiakom 1.roč., 

                             - pomoc pri výbere zamerania vysokoškolského štúdia (maturanti), 

                               - ohľadom dokumentácie a odborných odporúčaní k úprave maturitnej 

      skúšky v spolupráci s poradenskými zariadeniami,         

- 19.-21.9. – organizačné a odborné zabezpečenie Adaptačného programu pre žiakov 1.B,  

    1.A v Hornej Vsi, 

- konzultácie s rodičmi: - výchovné problémy, 

                                      - poruchy príjmu potravy,  

                                      - zdravotné problémy, 

- konzultácie s CPPPaP Partizánske – pomoc pri riešení problémov, 

          - odoslanie žiadosti o poskytnutie služby – Profesijná orientácia žiakov 3.A,3.B, 3.C 

  (plánovaná na november / december) 

- 22.9. – účasť na porade výchovných poradcov okresu PE v CPPPaP Partizánske.                                                              

 

Zhodnotenie priebehu Adaptačného programu a spätnej väzby od žiakov – 1.D 

Adaptačný program pre žiakov 1.D sme uskutočnili 6.9.2016. Cieľom bolo umožniť žiakom 

spoznať nových spolužiakov, podporiť vznik pozitívnej klímy triedy a súdržného kolektívu 

prostredníctvom zábavných aktivít. Žiaci sa zapájali veľmi dobre, boli aktívni a ochotní 

pracovať podľa pokynov, komunikovali bez problémov. Spätná väzba od žiakov, rodičov 

a tr.uč. k Adaptačnému programu bola veľmi pozitívna.  

Efektívne učenie sme prebrali 14.9.2016. 

 

Zhodnotenie priebehu Adaptačného programu a spätnej väzby od žiakov – 1.A, 1.B 

Adaptačný program bol realizovaný v Hornej Vsi v dňoch 19.-21.9.2016. V oboch triedach 

prebehol bez problémov, žiaci sa aktívne zapájali do jednotlivých aktivít, navzájom 

komunikovali veľmi dobre a aj podľa ich vyjadrení v záverečnom dotazníku, ako i podľa 
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slov triednych uč., Adaptačný program dosiahol stanovené ciele – spoznanie spolužiakov 

a podporenie vzniku súdržného kolektívu. Žiaci v oboch triedach boli oboznámení so 

zásadami správneho učenia. 

 

                                                                OKTÓBER 2016 

 

- kompletizácia údajov v dokumentácii žiakov so ŠVVP (špeciálne výchovno-vzdelávacie  

  potreby), 

- odovzdanie kópií IVVP triednym učiteľom a vyučujúcim predmetov, v ktorých majú žiaci  

  vypracovaný IVVP, 

- spolupráca s triednymi učiteľmi pri riešení problémov, 

- konzultácie s rodičmi žiakov so ŠVVP. 

 

- aktualizácia informácií na nástenke pred kabinetom VP a na stránke školy,  

- 4.10. – Štátna školská inšpekcia - kontrola dokumentácie VP a dokumentácie žiakov so  

  ŠVVP, pohovor s p. inšpektorkou  Ing. Machúnkovou 

- 15.10. – MPC Trenčín – overenie kompetencií – Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy  

  v triede 

- zisťovanie záujmu maturantov o štúdium na VŠ, kompletizácia zistených údajov  

- zistenie záujmu o online testovanie študijných predpokladov (scio testy) u maturantov;  

- 27.10. - realizácia online scio testovania  –p. Ergang a vyučujúci INF. 

 

- priebežné zverejňovanie termínov dní otvorených dverí na VŠ, podľa prichádzajúcich  

  ponúk z VŠ. 

- 27.10. - účasť na porade VP okresu Partizánske v CPPPaP Partizánske,  

  Informácie z porady: - Ing. Hartmanová informovala o podujatí Kam na SŠ, kt. sa  

    uskutoční 2.12.2016 

    - v okrese PE je vzdelávaných 409 žiakov so ŠVVP, z toho ZŠ = 327 ž.,  

                                  SŠ = 82 ž. (z toho v našej škole je 16 ž.). 

 

- objednávka poradenstva CPPPaP Partizánske k profesijnej orientácii žiakov 3.A, 3.B,  

  3.C – (termín testovania zatiaľ neurčený). 

 

- poradenské, konzultačné služby žiakom (prospech / 3 ž., problémy v učení / 4 ž.,  

  adaptačné problémy / 1 ž. rodinné problémy / 1 ž., voľba VŠ / 11 ž.). 

- poradenské a konzultačné služby rodičom pri riešení problémov (školské problémy –  

  prospech, správanie / 5 rodičov), 

 

- riešenie výchovných problémov v spolupráci s tr.uč. a vedením školy, pohovory  

  s rodičmi, 

- udelenie výchovných opatrení – schválené na pg rade 10.10.2016: 

        • POKARHANIE od RŠ za porušenie školského poriadku, bod 8.7.p) (fajčenie na  

          školskej akcii):         - 7 žiakov / 1.A 

                                          

        • POKARHANIE od RŠ za porušenie školského poriadku, bod 8.7.v) (zámerné  

 vytvorenie nástenky so  znevažujúcim obsahom):  - 6 žiakov / 6.D 
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- pohovor so ž. 4.B – pre opakovanú manipuláciu s mobilným telefónom počas vyučovania  

  (porušenie šk. poriadku, bod 8.7.m) a arogantné správanie voči vyučujúcim (porušenie šk.  

  poriadku, bod 8.7.f) a podvádzanie počas písomnej práce (porušenie šk. poriadku, bod 8.7.c).  

  Žiačke bude navrhnuté POKARHANIE od RŠ. 

- spolupráca s CPPPaP v Partizánskom pri riešení aktuálnych problémov, 

- ponuka prednášok z CPPPaP PE a Krajského riaditeľstva Policajného zboru  

  v Trenčíne, 

- zverejnenie tém prednášok v zborovni, zistenie záujmu tr. uč. o zrealizovanie prednášok 

  (záujem prejavili: p. Ergang – 2.B, p. Hulla S. – 2.D, p. Hulla M. – 1.D, p. Janikovičová –  

   6.D) 

- požiadavka o zrealizovanie prednášok bude odoslaná, termín dohodneme. 

 
Záujem maturantov o VŠ: 

Odbor 4.A 4.B Spolu 

MEDICÍNA, 

FARMÁCIA 

4 3 7 

EKONÓMIA, 

MANAŽMENT 

6 0 6 

INFORMATIKA, 

ELEKTROTECHNIKA 

6 6 12 

PRÍRODNÉ VEDY, 
(Biológia, Medicínska 

biológia, MAT, FYZ, CHE...) 

2 6 8 

STROJNÍCTVO, 

MATERIÁLOVOTECH. 

2 2 4 

PEDAGOGIKA, 

PSYCHOLÓGIA 

6 1 7 

ŽURNALISTIKA 0 2 2 

MEDZINÁR. VZŤAHY 5 0 5 

PREKLADAT./TLMOČ., 

CUDZIE JAZYKY 

1 1 2 

ARCHITEKTÚRA, 

STAVEBNÍCTVO 

0 4 4 

FTVŠ 2 2 4 

GEOLÓGIA 0 1 1 

Nemajú záujem o VŠ 0 1 1 

Nerozhodnutí žiaci 0 1 1 

Nezistené 0 5 5 

 34 35 69 

 
 
                                                                NOVEMBER 2016 
 
- kompletizácia údajov v dokumentácii žiakov so ŠVVP 

- poradenské, konzultačné služby žiakom (prospech, problémy v učení, osobné  

  problémy, voľba VŠ) 
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- spolupráca s triednymi učiteľmi pri riešení problémov 

- konzultácie s rodičmi žiakov so ŠVVP 

- spolupráca s CPPPaP PE pri riešení problémov 

- 11.11.2016, 8.00 h. – riešenie problému žiaka 1.D – pohovor s rodičmi žiaka,  

  psychológom (Mgr. Sobotová, CPPPaP PE), tr.uč. (Mgr. M. Hulla), Mgr. Bujnová 

- aktualizácia informácií na nástenke pred kabinetom VP a na stránke školy  

- priebežné zverejňovanie termínov dní otvorených dverí na VŠ, podľa prichádzajúcich  

  ponúk z VŠ 

- 15.11. – MPC Trenčín – overenie kompetencií – Dramatická výchova v školách 

- overenie kompetencií – Ako byť asertívnym učiteľom  

- poradenstvo pre maturantov a žiakov 3.roč.  o štúdiu na VŠ    

- zabezpečenie poradenstva CPPPaP Partizánske k profesijnej orientácii žiakov 3.A, 3.B,  

  3.C – informované súhlasy – termín testovania: 18.1.2017, 9.50-12.20 h. 

             - termín individuálnych pohovorov: 8.2.2017, od 7.50 h. 

 

DECEMBER 2016 

 

- kompletizácia údajov v dokumentácii žiakov so ŠVVP 

- poradenské, konzultačné služby žiakom (prospech, problémy v učení, osobné  

   problémy, klíma triedy...) 

- spolupráca s triednymi učiteľmi pri riešení problémov 

- konzultácie, pohovory s rodičmi žiakov  

- 2.12.2016 – Kam na SŠ – príprava materiálov a organizačné zabezpečenie propagácie 

školy, účasť na akcii v spolupráci s Mgr. Znášikom – technické zabezpečenie 

                        - Mgr. Debnár a p. Krajčovič – tlač propagačných materiálov 

                        - vedenie školy – organizačné zabezpečenie (prezentácia školy - študenti  

 4.B – Anna Krajčovičová, Martina Kováčová, Kristína Čangelová,  Miloš Kubica, 

 Boris Gašparovič, Michal Beliansky – všetkým bola udelená pochvala za 

 reprezentáciu školy v EŽK) 

- 8.12.2016  - Burza SŠ v Novákoch – Mgr. Znášik 

- 5.- 8.12.2016 – vzdelávanie v rámci celoživotného vzdelávania – Špeciálna pedagogika /  

  Poradenstvo, UK Bratislava, Pedagogická fakulta 

                         

JANUÁR 2017 

 

- kompletizácia údajov v dokumentácii žiakov so ŠVVP 

- poradenské, konzultačné služby žiakom (prospech, problémy v učení, osobné  

  problémy, voľba VŠ, klíma triedy...) 

- spolupráca s triednymi učiteľmi pri riešení problémov 

- konzultácie s rodičmi žiakov  

- spolupráca s CPPPaP PE pri riešení problémov 

- aktualizácia informácií na nástenke pred kabinetom VP a na stránke školy  

- priebežné zverejňovanie termínov dní otvorených dverí a možnosti štúdia na VŠ, 

podľa prichádzajúcich ponúk z VŠ 

- poradenstvo CPPPaP Partizánske k profesijnej orientácii žiakov 3.A, 3.B, 3.C: 

     termín testovania: 18.1.2017, 9.50-12.20 h. 
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     termín individuálnych pohovorov: 8.2.2017, od 7.50 h.    (v spolupráci s Mgr.  

     Poluchovou) 

- 26.1.2017 - Pedagogická rada – prerokovanie výchovných opatrení 

 

FEBRUÁR 2017 

 

- kompletizácia údajov v dokumentácii žiakov so ŠVVP 

- poradenské, konzultačné služby žiakom (prospech, problémy v učení, osobné  

  problémy, klíma triedy...) 

- spolupráca s triednymi učiteľmi pri riešení problémov 

- konzultácie, pohovory s rodičmi žiakov  

- 17.2.2017 – Prezentačný večer Gymnázia PE – prezentácia možností štúdia, 

poradenstvo pre žiakov ZŠ a ich rodičov, skúšobné prijímacie testy z MAT a SJL... 

(Pomoc: Natália Mattová a Vanesa Šagátová, 1.B 

              Ema Magdolenová, Ema Žáková, Simona Seidlová, 1.D) 

- účasť na rodičovských združeniach v ZŠ  / 9.roč.   (viď tabuľka)       

 

MAREC 2017 

 

- kompletizácia údajov v dokumentácii žiakov so ŠVVP   

- poradenské, konzultačné služby žiakom (prospech, problémy v učení, osobné  

  problémy, klíma triedy...) 

- spolupráca s triednymi učiteľmi pri riešení problémov 

- konzultácie, pohovory s rodičmi žiakov  

- spolupráca s CPPPaP PE pri riešení problémov 

- spolupráca s PhDr. Pastorekovou pri riešení problému žiačky  

- aktualizácia informácií na nástenke pred kabinetom VP a na stránke školy  

- 6.3.2017 – výchovný koncert pre žiakov 1.D - 6.D, 1. – 2. roč. 4G 

- 23.3.2017 – porada VP okresu PE v CPPPaP PE 

 

APRÍL 2017 

 

- kompletizácia údajov v dokumentácii žiakov so ŠVVP 

- poradenské, konzultačné služby žiakom (prospech, problémy v učení, osobné  

  problémy, klíma triedy...) 

- spolupráca s triednymi učiteľmi pri riešení problémov 

- konzultácie, pohovory s rodičmi žiakov  

 

- v termíne 4.4.-6.4.2017 účasť na vzdelávaní UK PgF Bratislava – špeciálna pedagogika 

- 10.4.2017 – Pedagogická rada 

- 19.4.2017 – prednášky – Vzťahy a AIDS (Tomáš Řehák) – 3.A, 3.B, 3.C 

                                       - O živote v závislosti (Roman Povala) – 2.A, 2.B, 6.D 

 

MÁJ 2017 

 

- kompletizácia údajov v dokumentácii žiakov so ŠVVP 
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- poradenské, konzultačné služby žiakom (prospech, problémy v učení, osobné  

  problémy, klíma triedy...) 

- spolupráca s triednymi učiteľmi pri riešení problémov 

- konzultácie, pohovory s rodičmi žiakov  

- 9.5.2017 – mimoriadne rodičovské združenie v 1.B – riešenie výchovného problému,  

  oboznámenie rodičov s prešetrením situácie a návrhom výchovných opatrení 

- 11.5.2017 – Môj príbeh môže byť aj tvoj – celá škola 

- 18.5.2017 – prednáška ÚPSVaR pre maturantov – 4.A, 4.B 

- 18.5.2017 – účasť na seminári v MPC Trenčín – Prevencia kriminality na školách 

- 18.5.2017 – Pedagogická rada a klasifikačná porada  

 

JÚN 2017 

 

- kompletizácia údajov v dokumentácii žiakov so ŠVVP 

- poradenské, konzultačné služby žiakom (prospech, problémy v učení, osobné  

  problémy, klíma triedy...) 

- spolupráca s triednymi učiteľmi pri riešení problémov 

- konzultácie, pohovory s rodičmi žiakov  

- 2.6.2017 – príprava a administrácia dotazníka pre maturantov za účelom získania  

  spätnej väzby a názoru na školu a spôsob výučby 

- 8.6.2017 - porada VP okresu PE v CPPPaP PE 

- 15.6.2017 – zber tlačív – Komplexné hodnotenie žiaka so ŠVVP 

- kompletizácia údajov a dokumentácia žiakov so ŠVVP 

- 21.6.2017 – seminár k prevencii kyberšikany – MSÚ PE 

- spracovanie Depistážneho listu VP pre účely CPPPaP PE 

- spolupráca s koordinátorom prevencie na vypracovaní Depistážneho listu KP 

- prieskum záujmu o vysokoškolské štúdium u žiakov 3.A,B,C – ako podklad pre  

  organizáciu Kariérneho dňa v novom školskom roku (podľa výsledkov prieskumu  

  oslovíme absolventov, ktorí študujú dané odbory) 

- 23.6.2017 – Pedagogická rada a klasifikačná porada 

- 29.6.2017 - porada VP okresu PE v CPPPaP PE 

- vypracovanie záverečnej správy VP, zhodnotenie činnosti za uplynulý školský rok 

 
 
 
        PaedDr. Natália Peciarová   
             (výchovná poradkyňa) 
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Oblasť materiálneho zabezpečenia 

 

1. Na základe požiadaviek vedúcich PK a možností školy zabezpečovať materiálne  

    vybavenie učební a kabinetov. Využiť aj prostriedky rodičovského združenia.  

Z rozpočtu školy sa zakúpili žiacke skrinky do šatní pre 30 žiakov v hodnote 1 770,- € 

a kancelársky materiál podľa požiadaviek vedúcich PK. 

Využité boli aj prostriedky z rodičovského združenia na nákup šatňových skriniek 

v hodnote 1 970,- € pre 33 žiakov a plávajúcej podlahy do učební informatiky. Podporené 

boli aj aktivity ako družba s Erlangenom, Zlínom, LaSK, ples gymnázia, ďalej cena 

rodičovskej rady, odmeny žiakom, cestovné na súťaže, maturitné skúšky, študentská 

latka, škola v prírode, cena rodičovskej rady, doplnenie odbornej literatúry... 

 

2. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy materiálne zabezpečiť činnosť  krúžkov. 

Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy boli použité na nákup materiálu podľa 

požiadaviek vyučujúcich zabezpečujúcich činnosť krúžkov.  

 

3. Postupne vybavovať kmeňové triedy projektormi a počítačmi. 

Postupným presunom IKT techniky z odborných učební a v rámci finančných možností 

školy sme počítačmi a projektormi vybavovali kmeňové triedy.  

 

4. Využívať ASC agendu – EŽK, zastupovanie... 

ASC agenda sa aktívne využíva na kompletné spracovanie agendy školy, zastupovanie 

vyučujúcich v neprítomnosti. Učitelia a žiaci využívajú mobilnú aplikáciu EDUPAGE. 

 

Oblasť priestorového zabezpečenia 

 

1. Zabezpečiť priestory pre odborné učebne.  

Rekonštruované boli 2 prírodovedné laboratóriá (40 000,- €). Do jednej z nich boli 

zakúpené nové stoličky a stoly, počítače, interaktívna tabuľa s projektorom, tlačiarňou, 

vizualizérom a inou IKT technikou. V rámci projektu „Vybudovanie prírodovedných 

laboratórií I. etapa“ boli zakúpené učebné pomôcky  v celkovej hodnote 11 506,36 € - hra 

Champlay, 5 ks mikroskopov, umývačka riadu, vizualizér, interaktívna tabuľa, váhy, 

demonštračné súpravy, elektrické miešadlo s ohrevom, ľudská kostra a drobné vybavenie 

laboratórií.  

 

2. Pokračovať v aktivitách na získanie prostriedkov na rekonštrukciu elektroinštalácie,  

    zateplenia budovy a výmenu okien.  

- zrealizovaný projekt rekonštrukcie havarijného stavu okien školy,  

- osadenie žalúzií na plastové okná, 

- zrealizovaný projekt rekonštrukcie sociálnych zariadení na prízemí a v 1. nadzemnom  

  podlaží), 

- zrealizovaný projekt rekonštrukcie sociálnych zariadení v telocvični, 

- prebieha schvaľovací proces projektu „Zníženie energetickej náročnosti budov  

  Gymnázia Partizánske“ 
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3. Zabezpečiť stravovanie v Spojenej škole Partizánske. 

- splnené, podrobnejšie informácie v ods. 4 v oblasti starostlivosti o zamestnancov 

 

Oblasť starostlivosti o pracovníka 

 

1. Sociálny fond čerpať podľa plánu čerpania v dohode s ZOOZ PŠaV. 

- plán čerpania sociálneho fondu bol spracovaný v spolupráci so ZOOZ PŠaV. V dôsledku  

  platnosti súčasnej legislatívy sa väčšina prostriedkov využíva na príspevok na  

  stravovanie a časť sme využili na zabezpečenia občerstvenia pre pracovníkov školy (Deň  

  učiteľov, posedenie na konci školského roka) 

 

2. Umožniť účasť na odborných školeniach, seminároch , vzdelávaní a infoakciách    

    v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania a možnosťami školy. 

- plán kontinuálneho vzdelávania bol spracovaný a zamestnanci zaradení do neho sú na  

  vzdelávanie uvoľňovaní. Takisto boli pedagogickí zamestnanci uvoľňovaní na odborné  

  semináre a školenia 

 

3. Umožniť využívanie telocvične pre pracovníkov v rámci regenerácie pracovnej sily. 

- zamestnanci môžu v stredu v čase od 16:30 do 18:00 hod., v sobotu a v nedeľu využívať  

  telocvičňu a posilňovňu individuálne 

 

4. Zabezpečiť stravovanie v jedálni Spojenej školy Partizánske alebo prostredníctvom  

    stravovacích lístkov. 

Pre zamestnancov je zabezpečené stravovanie v jedálni Spojenej školy v Partizánskom 

príp. formou stravných lístkov v súlade so zásadami čerpania sociálneho fondu na r. 2017. 

Na stravné lístky v cene 3,40 € prispieval zamestnávateľ 2,10 € a zo sociálneho fondu 

bolo hradených 0,50 €.   

 

5. Zorganizovať teambuilding pedagogických  zamestnancov Gymnázia Partizánske. 

- spoločné posedenie na chate vo Veľkých Uherciach – október 2016, 

- vianočné posedenie pracovníkov školy, 

- slávnostný obed ku Dňu učiteľov (24. 3. 2017) v reštaurácii Dukas,  

- spoločné posedenie pri príležitosti ukončenia školského roka v reštaurácii Salaš. 

 

n) Silné stránky školy 

  

K silným stránkam školy patrí 100%-ná kvalifikovanosť pedagogického zboru, záujem 

učiteľov o ďalšie vzdelávanie, vyvážené vekové zloženie pedagogického zboru, využívanie 

IKT vo vyučovaní prírodovedných aj spoločensko-vedných predmetov a cudzích jazykov, 

záujem učiteľov o mimovyučovacie aktivity (činnosť krúžkov, zapájanie sa do súťaží, 

organizovanie exkurzií, návštev divadelných predstavení, výletov), odborné učebne a ich 

vybavenie. Škola má pomerne novú dobre vybavenú telocvičňu. V ponuke je veľký rozsah 

záujmovej činnosti. Bezpečnosť žiakov – externé a interné kamery spolu s čipovým 

zariadením na vstup do budovy. Žiaci školy pravidelne dosahujú výborné výsledky na 
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krajskej, celoslovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni a vysoká je úspešnosť prijímania 

žiakov na vysoké školy. 

 

Slabé stránky školy 

 

Slabé stránky školy sú najmä v technickom stave niektorých častí budov. Jedná sa najmä 

o elektroinštalácie a rozvodov vody. Problémom je aj vybavenie učební a šatní nábytkom. 

Na vylepšenie tohto stavu sa snažíme získať prostriedky od zriaďovateľa, ale aj z iných 

zdrojov. Nevýhodou je aj umiestnenie školy v blízkosti obydlí ťažko prispôsobivých 

občanov, ktorí vyrušujú počas vyučovania a ničia majetok školy. Vchod do školy musí byť 

z Komenského ulice počas dňa zavretý. Škola je umiestnená ďaleko od autobusovej          

a železničnej stanice, čo je nevýhodou pre dochádzajúcich žiakov. Škola nemá vlastnú 

jedáleň ani športový areál. 

 

o) Výsledky úspešnosti školy pri prijímaní žiakov na ďalšie štúdium 

 

Prehľad o umiestnení absolventov – šk.rok 2016/2017                                                                                                       
GYMNÁZIUM PARTIZÁNSKE 
 

VŠ 
IV. 

A 

IV. 

B   

Univerzita Komenského BA   = 19 

Filozof.f. 2 2 
Havránková V. (psychológia), Grežďová B. (estetika), 

Ďuriš S. (žurnalistika), Krištofová A. (ANJ-ARAB.)  
 

Právnická f. 1 1 Miškeje D., Dávidová K.  

Lekárska f.   Hýrošš J.  

Farmaceut.f.  1 Bezáková L.  

Pedagog.f.     

Prírodovedecká f. 4 4 
 Lištiak M., Suchánková D., Zrastáková M., 

Kovalovská M., Mešinová S., Petrík G., Toth P. 
 

F. matematiky, fyziky 

a inform. 
    

F. managementu 1  Berčík  

F. telesnej výchovy a 

športu 
 1 Králová B.  

Jesseniova lekárska f. 

v Martine 
 2 Benková N., Peškovičová P.  

bez uvedenia fakulty     

Slov. techn. univ. BA                = 17 

F.chem. - potr. 

technológií 
 2 Danišová N., Smolnická M.  

F.elektrotechniky a inf. 4 2 
Mačuha M., Pauló J., Šušoliaková N., Volf J., 

Gašparovič B., Hajduk P. 
 

Stavebná f.  2 Cabadajová D., Hudec D.  
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F. architektúry  2 Čangelová K., Kováčová M.  

Strojnícka f.  2 Kopál V., Tasary F.  

Fak.inf. 

a informač.technológií 
1  Svitok V.  

Materiálovo-technolog. 

f. v Trnave 
1 1 Paulenová D., Fodora P.  

bez uvedenia fakulty     

Slov. poľn. univ. NR                = 3 

F.ekonom. a 

manažmentu 
 1 Gális R.  

Agronomická fakulta     

F.agrobiológie 

a potravin.zdrojov 
    

F. biotechnológie 

a potravin. 
1  Slašťan M.  

F.eur. štúdií a 

region.rozvoja 
    

Technická f.     

F.záhrad.a 

krajin.inžinierstva 
 1 Krajčovičová A.  

bez uvedenia fakulty     

Ekonomická un. BA 

F.podnik. manažm.     

Národohosp.f.     

F. medzinár.vzť.     

F. aplik. jazykov     

Obchodná fakulta     

bez uvedenia fakulty     

Univ.Konšt.Fil. NR                      = 6 

Filozofická f. 2  Blachút K., Hlbočanová M.  

F.prír.vied     

Fak. pedagogická 2  Bohunská V., Horečná T.  

F.soc.vied a zdrav     

F. soc.a ekon. vied     

bez uvedenia fakulty 2  Kučerová S., Lobotková K.  

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava            = 5 

Filozof. f.  2  Vaňová L., Vavrincová Miroslava   

F. soc. vied 1  Kližanová T.   

F. masmediál. 

komunikácie 
1 1 Zuberiová R., Vlčková A.  

F. prírodných vied     

bez uvedenia fakulty     

Trnavská Univerzita                     = 1 
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Filozof. f.     

F. zdrav. a soc. pr.     

Právnická f.     

Pedag. f.  1 Laurincová L.  

bez uvedenia fakulty     

UVL a F Košice 

F. veterinárneho 

lekárstva a farmácie 
    

UMB B.Bystrica                  = 3 

Filozof. f.      

Pedagogická f.   1 Šakový D.  

F. prírodných vied 2  Štefkovičová L., Zimová Z.  

Ekonomická f.     

F. politických vied 

a medzinár. vzťahov 
    

bez uvedenia fakulty     

Žilinská univerzita              = 3      

F. prevádzky a ekon. 

dopr.a spojov 
1  Turanská J.   

F. špec. inžinierstva     

Stavebná f.     

Strojnícka f. 1  Struhár A.  

F. riadenia a 

informatiky 
    

Elektrotechnická f.  1 Beliansky L.  

PANEUR VŠ BA 

F. psychológie      

F. práva     

F. masmédií     

F. ekonómie a 

podnikania 
    

bez uvedenia fakulty     

Prešovská univerzita     

Technická univerzita 

Zvolen 
    

Akadémia policajného 

zboru Bratis. 
    

Akadémia 

ozbrojených síl 
    

City University of 

Seattle Bratislava 
    

Univerzity v ČR a zahraničí 

Vysoká škola ekonomická Praha      = 2 
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F. podnikohospodárska 2  Dvonč M., Jašík A.  

Masarykova Univerzita Brno              = 2 

Prírodovedecká f.     

Lekárska f.     

F. informatiky 1 1 Čepan Z., Kubica M.  

Mendelova 

Univerzita Brno 
    

VUT Brno      

F. strojného inž.     

Stavebná f.     

F. informačných technológií     

bez uvedenia fakulty     

České vysoké učení technické Praha 

F. jadrovej fyziky a 

informatiky 
    

Vysoká škola 

chemicko-technolog. 

Praha 

    

Univerzita Karlova 

Praha       = 2 
 

       

2 
Beliansky M., Markovič R.  

Univerzita Tomaše 

Bati Zlín 
    

Dánsko – 

manažment 

cest.ruchu 

    

  

 

Neprijatí na VŠ: 

 IV.A IV.B Spolu  

Podali si prihlášku 

a neboli prijatí 

  0  

Nepodali si prihlášku 2 2 4 Struhárová S., Vavrincová Martina, Makvová D., 

Dubinová T. 

 

Zhrnutie: 

Trieda IV. A IV.B Spolu 

Počet žiakov  34 33 67 

Počet žiakov prijatých na VŠ v SR 29 28 57 

Počet žiakov prijatých na VŠ v ČR a zahraničí 3 3 6 

Počet žiakov prijatých na VŠ spolu 32 31 63 

 IV.A IV.B Spolu  

Pomaturitné štúdium   0  
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Počet žiakov prijatých na pomaturitné štúdium 0 0 0 

Počet žiakov, ktorý si podali prihlášku na VŠ 32 31 63 

Počet žiakov, kt. si podali prihlášku a neboli 

prijatí  
0 0 0 

Počet žiakov, kt. si nepodali prihlášku  2 2 4 

Úspešnosť prijatia na VŠ v %     
(počet prijatých vs. počet žiakov, kt. si podali 

prihlášku)  

100 % 100 % 100 % 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Vladimír Karásek, riaditeľ školy 

 

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa  30. 6. 2017. 

Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa 9. 10. 2017.  

Stanovisko rady školy je prílohou.  


