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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 ţiakov v štvorročnom gymnáziu: k 15. 9. 2017 – 240, z toho 10 so ŠVVP,  

                                                               k 30. 6. 2018 - 238, z toho 9 so ŠVVP    

1.ročník:  48/47, I.A - 23/22, I.B - 25/25 

2.ročník:  57/56, II.A - 30/30, II.B - 27/26 

3.ročník:  55/55, III.A - 24/25, III.B - 31/30  

4.ročník:  80/80, IV.A - 27/27, IV.B - 26/26, IV.C – 27/27  

 

Počet ţiakov v osemročnom gymnáziu: k 15. 9. 2017 – 154, z toho 3 so ŠVVP, 

                                                                k 30. 6. 2018 – 153, z toho 3 so ŠVVP 

I.D: 24/24 

II.D: 25/25 

III.D: 33/32 

IV.D: 27/27 

V.D: 16/15 

VI..D: 12/13 

VII.D: 17/17 

 

c) Údaje o prijímacom konaní:  

 Do prijímacieho konania do štvorročného gymnázia bolo prihlásených 77 

uchádzačov. Prijímaciu skúšku úspešne vykonalo 58 uchádzačov a 14 boli prijatí bez 

prijímacej skúšky. Prijímacej skúšky sa nezúčastnili 4 uchádzači a 1 nesplnil podmienky 

prijatia do prvého ročníka. K 30. 6. 2018 bolo zapísaných 44 ţiakov. Otvorili sme 2 triedy.             

K 15. 9. 2018 je počet ţiakov v 1. ročníku 44.  

 Na prijímacie skúšky do osemročného gymnázia sa prihlásilo 27 uchádzačov. 

Prijímacej skúšky sa zúčastnilo 27 ţiakov. Všetci splnili podmienky prijímacieho konania. 

Prijatých bolo 20 ţiakov. Otvorili sme 1 triedu. K dátumu 15. 9. 2018 bolo zapísaných 20 

ţiakov. 

http://www.gympe.sk/
mailto:riaditel@gympe.sk


Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske 

 

 - 3 - 

d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V štvorročnom gymnáziu:    prospelo s vyznamenaním 62 ţiakov, 

                                             prospelo veľmi dobre 65 ţiakov, 

                                             prospelo 104 ţiakov,   

                                             neprospelo 6 ţiakov 
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V osemročnom gymnáziu : prospelo s vyznamenaním:  63 ţiakov v 1. - 4. ročníku, 

                                                                                        15 ţiakov v 5. - 8. ročníku; 

                                            prospelo veľmi dobre:          34 ţiakov v 1. - 4. ročníku, 

                                                                                        13 ţiakov v 5. - 8. ročníku; 

                                             prospelo:                            11 ţiakov v 1. - 4. ročníku; 

  15 ţiakov v 5. – 8. ročníku; 

 neprospelo:   0 ţiakov v 1. – 4. ročníku;      

    1 ţiak v 5. - 8. ročníku;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V štvorročnom gymnáziu:   prospelo s vyznamenaním 54 ţiakov, 

 prospelo veľmi dobre 78 ţiakov, 

                                  prospelo 101 ţiakov,   

 neprospeli 4 ţiaci  
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V osemročnom gymnáziu : prospelo s vyznamenaním:  64 ţiakov v 1. - 4. ročníku, 

                                                                                        13 ţiakov v 5. - 8. ročníku; 

                                            prospelo veľmi dobre:          34 ţiakov v 1. - 4. ročníku, 

                                                                                        15 ţiakov v 5. - 8. ročníku; 

                                             prospelo:                            10 ţiakov v 1. - 4. ročníku, 

                                                                                        17 ţiakov v 5. - 8. ročníku;    

                                            neprospelo   0 ţiakov.   

 

 

Výsledky maturitných skúšok v školskom roku 2017/18 

 

 
Externej časti MS sa zúčastnilo 80 ţiakov. 2 ţiaci vykonali písomnú formu externej 

časti a externú časť maturitnej skúšky z anglického jazyka a 1 ţiak externú časť 

maturitne skúšky z matematiky neúspešne. Ţiakom bola povolená opravná skúška, 

ktorú vykonajú v septembri školského roka 2018/2019. Ústnu formu internej časti 

maturitnej skúšky úspešne absolvovalo 80 ţiakov.  

 

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.  
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2) 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, VIII. D. 

 

3) 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, 4. A, B. 

 

f) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu    

   pedagogickými zamestnancami školy:  

 

Celkový počet zamestnancov školy k 30.6.2018: 39 

Počet pedagogických zamestnancov k 30.6.2018: 30 

Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov k 30.6.2017: 29,18 

Všetci spĺňali kvalifikačné predpoklady. 

Odbornosť vyučovania všetkých predmetov: 100%. 

Počet nepedagogických zamestnancov školy k 30.6.2018: 9,0. 

Prepočítaný počet nepedagogických zamestnancov: 8,3. 

 

g) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov:  

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha podľa spracovaného plánu 

kontinuálneho vzdelávania. 9 pedagogickí zamestnanci absolvovali programy 

aktualizačného vzdelávania.  

Pedagogickí zamestnanci sa zapojili aj do neformálneho vzdelávania mimo plánu 

kontinuálneho vzdelávania. 

 

h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:  
 

11. 9. 2017 od 11:00 – 13:00 h. - Kariérny deň pre ţiakov 4. ročníka, ktorý sa uskutočnil vo veľkej 

 zasadačke MsÚ Partizánske.    

25. 9. – 29. 9. 2017 - Zber papiera – celoškolská akcia. 

 

26. 9. 2017 - Európsky deň jazykov - celoškolská akcia. 

3. 10. 2017 - Divadelné predstavenie v anglickom jazyku Fahrenheit 451 v divadle Ţilina pre 

 ţiakov 2. a 3. roč. 4G a 6. - 7. roč. 8G.   

6. 10. 2018 - Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi pre ţiakov III. D, IV. D. 
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9. 10. 2017 - Prednáška Klubu medikov z Martina na tému Prevencia ţenských onkologických 

 ochorení určená ţiačkam II. A, II. B a VI. D.       

19.10.2017 - Exkurzia do Múzea slovenskej dediny, Rómskeho múzea v Martine a exkurzia  

 v historickej časti mesta určené pre triedu 3. D. 

8. 11. 2017 - Exkurzia – Aurélium (záţitkové centrum vedy v Bratislave) pre ţiakov III. D a VI. D. 

9. 11. 2017 - Exkurzia – Aurélium (záţitkové centrum vedy v Bratislave) pre ţiakov IV. D a V. D. 

9. 11. 2017 - Beseda - Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov, pre ţiakov III.B. 

10. 11. 2017 - Divadelné predstavenie Farma zviera v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre pre 

 ţiakov V. D a I. A. 

30. 11. 2017 - Interaktívna prezentácia Kam na strednú školu, ktorá sa uskutočnila v Mestskej 

 športovej hale v Partizánskom. 

1. 12. 2017 - Exkurzia na výstavu BODY THE EXHIBITION v Inchebe Expo Bratislava pre ţiakov 

 I. B, III. A a III. B.  

1. 12. 2017 - Exkurzia - Vianočná Viedeň. 

14. 12. 2017- Exkurzia do koncentračného tábora Auschwitz – pre ţiakov 2. ročníka a maturantov. 

14. 12. 2017 - Exkurzia do Banskobystrického kraja - Kremnica a Banská Bystrica určená ţiakom 

 III. A, III. B a IV. D triedy.       

15. 12. 2017 - Exkurzia - Centrum Popularizácie Fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha 

 v Martine určená ţiakom I. A, I. B  a maturantom z fyziky.    

15. 12. 2017 - Exkurzia pre ţiakov IV., III. a II. ročníka 4-ročného gymnázia, VII. ročníka 8-ročného 

 gymnázia do Brna na Masarykovu univerzitu, Kampus: deň otvorených dverí - Fakulta 

 elektrotechniky a komunikačných technológií.        

19. 12. 2017 - Opera Čarovná flauta v SND Bratislava pre ţiakov IV. A, II. A a II. B triedy.  

   

7. 3. 2018 – Seminár k environmentálnej výchove pre pracovníkov štátnej a verejnej správy,        

                  tretieho sektora, pedagógov a širokú verejnosť.  

8. 3. 2018 – Exkurzia do Guttenbergovej kniţnice + divadelné predstavenie pre ţiakov  I. A, I. B

         IV. D      

19. 3. 2018 - Protidrogové multimediálne divadelné predstavenie v Dome kultúry Partizánske          

                   určené ţiakom  II. A, II. B, III. A, III. B, VI. D, VII. D  

12. 4. 2018 - Exkurzia do Trnavy spojená s návštevou divadelného predstavenia Malý princ  

                     v Divadle Jána Palárika v Trnave pre ţiakov  I.D a II.D triedy. 

16. 4. – 20. 4. 2018 - Výmenný pobyt dvoch pedagógov z Gymnázia Zlín. 

7. 5. 2018 - Divadelné predstavenie Otec Goriot v DAB Nitra určené ţiakom II. B a IV. B. 

15. 5. 2018 - Exkurzia do Banskej Štiavnice – štôlňa a mineralogické múzeum určená ţiakom  

          III. D triedy. 

18. 5. 2018 - Fest slovenský film + beseda v Panoramatickom kine v Partizánskom pre ţiakov 1. 

          a  2. ročníka (I. A, I. B, V. D, II. A, II. B, VI. D). 
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24. 5. 2018 - Exkurzia do Arboréta Mlyňany určená ţiakom III. D, V. D. 

25. 5. 2018 - Slávnosť Venčeka ţiakov IV. D a V. D triedy, ktorá sa uskutočnila v spoločenskej     

                   miestnosti SOŠ v Partizánskom.  

29. 5. 2018 - Exkurzia do Brodzian spojená s aktivitami na náučnom chodníku, ktorej sa zúčastnila 

          trieda II. A.   

24. 6. - 28. 6. 2018 - Škola v prírode pre ţiakov I. D a II. D v rekreačnom areáli Tesáre.   

 

Ţiaci 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 ţiakov a rodičov prispieva internetová stránka 

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

uverejňujeme v regionálnom týţdenníku Tempo. 

 

i) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

Škola je zapojená do viacerých projektov:  

- Otvorená škola – ponuka záujmových vzdelávacích, umeleckých a športových krúžkov. 

- SME v škole – sprostredkovanie vedomosti zábavnou a tvorivou formou pomocou  

  denníka SME.  

- Modernizácia vyučovania na stredných školách. 

- Projekt Erasmus+ - Spoločná Európa – projekt vzdelávacej mobility. 

- Biela pastelka – pomoc zrakovo postihnutým.  

- Rok čitateľskej gramotnosti – podpora čitateľskej gramotnosti. 

- Záložka do knihy spája školy – česko-slovenský projekt pre základné školy a osemročné  

  gymnáziá. 

- Deň narcisov – verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. 

- Týždeň zdravia v Partizánskom. 

- Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. 

- v súčasnosti prebieha schvaľovací proces projektu „Zníţenie energetickej náročnosti  

  budov Gymnázia Partizánske“. 

- škola realizuje aj ďalšie projekty podľa aktuálnej situácie v priebehu školského roku. 

 

j) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti  

 

Dňa 12. 9. 2017 bola vykonaná kontrola zameraná na stav odstránenia nedostatkov 

zistených pri inšpekciách na gymnáziu. Vykonanou kontrolou bolo zistené, ţe všetky 

uplatnené odporúčania Štátnou školskou inšpekciou (6) boli vedením školy akceptované 

a všetky prijaté opatrenia vedúcim zamestnancom kontrolovaného subjektu (7), ktoré 

vyplynuli z porušenia platných právnych predpisov boli splnené.   

 

V dňoch od 8. 1. 2018 do 12. 2. 2018 prerušovane, bola na základe poverenia hlavného 

kontrolóra TSK vykonaná kontrola, zameraná na hospodárenie a nakladanie s majetkom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016. 
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Vykonanou kontrolou bolo 12 kontrolných zistení. Všetky zistenia boli zo strany riaditeľa 

školy akceptované. Riaditeľ školy dňa 21.3.20158 predloţil hlavnému kontrolórovi správu 

o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov. 

 

k) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach    

    školy 

 

   Škola mala v školskom roku 2017/18 vhodné priestorové a materiálne podmienky 

k uskutočňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola mala 16 kmeňových učební, 19 

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

vyučovania vyuţíva aj pre účely záujmových krúţkov a regeneráciu pracovnej sily 

zamestnancov. Súčasťou školy je aj školský bufet. 

   Zakúpené boli ţiacke školské skrine do šatne pre 2 triedy osemročného gymnázia 

a lavice so stoličkami do 1 triedy. 

 

l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej     

 činnosti školy  
  

Súhrnná správa o hospodárení za rok 2017 – komentár 
 
 

 
DOTÁCIA ŠR A PRÍJMY SPOLU 

 

 799.170,73 € 
z toho: 
Normatívne 111.1 756.519,00 € 

Nenormatívne 111.2 34.238,30 € 

Iné zdroje – 131 F, G  
- presun z roku 2016 a preplatky z minulých rokov 

760,16 € 

Iné zdroje – 72 a – dary Rodičovské zdruţenie, z toho: 
- 3.989,10 € doplatok ubytovania, stravy a dopravy na LK,  
-  280,00 € doplatok dopravy na exkurziu do Koncentračného tábora v Osvienčime, 
-  233,60 € doplatok dopravy do  Záţitkového centra vedy Aurélium v Bratislave 

4.502,70 € 

Iné zdroje – 72 c  - dary MsÚ Partizánske, z toho: 
- 1.700,00 € na ţiacku výmenu v Erlangene, celomestskú súťaţ v AJ, študentskú 
latku, súťaţ Náboj Junior a prezentačný večer Gymnázia, 
-    400,00 € na exkurziu do Koncentračného tábora v Osvienčime 

2.100,00 € 

Iné zdroje – 72 g – prenájom bufetu a telocvične 999,57 € 

Iné zdroje – 72 j - FP od rodičov za stratené učebnice 51,00 € 

 
BEŢNÉ VÝDAVKY ČERPANIE SPOLU 

 

 795.169,51 € 
z toho: 
Normatívne 111.1 752.517,78 € 

Nenormatívne 111.2 34.238,30 € 

Iné zdroje – 131 F, G  
- presun z roku 2016 a preplatky z minulých rokov 

760,16 € 

Iné zdroje – 72 a – dary Rodičovské zdruţenie, z toho: 
- 3.989,10 € doplatok ubytovania, stravy a dopravy na LK,  
-  280,00 € doplatok dopravy na exkurziu do Koncentračného tábora v Osvienčime, 
-  233,60 € doplatok dopravy do  Záţitkového centra vedy Aurélium             v 

4.502,70 € 
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Bratislave 
Iné zdroje – 72 c  - dary MsÚ Partizánske, z toho: 
- 1.700,00 € na ţiacku výmenu v Erlangene, celomestskú súťaţ v AJ, študentskú 
latku, súťaţ Náboj Junior a prezentačný večer Gymnázia, 
-    400,00 € na exkurziu do Koncentračného tábora v Osvienčime 

2.100,00 € 

Iné zdroje – 72 g – prenájom bufetu a telocvične 999,57 € 

Iné zdroje – 72 j - FP od rodičov za stratené učebnice 51,00 € 

 

NEVYČERPANÉ FP V BEŢNOM ROKU 
(pouţité na úhradu nákladov za energie do 31. 3. 2018) 

 
4.001,22 € 

 
 
 
 

ČERPANIE BEŢNÝCH VÝDAVKOV PODĽA  
EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE 

610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné  vyrovnania               498.955,49 € 
z toho: 

Z
d
ro

j 111.1 

Tarifný plat 326.212,32 € 

Náhrady miezd 85.124,75 € 

Osobné príplatky 9.037,41 € 

Príplatok za riadenie 3.672,08 € 

Príplatok za triednictvo 7.639,00 € 

Kreditový príplatok 24.245,72 € 

Nadčasy 10.142,39 € 

Odmeny 25.470,82 € 

Odmeny ţivotné jubileum 586,00 € 

111.2 Odmeny vzdelávacie poukazy 6.696,00 € 

72g Odmeny voľby do VÚC 129,00 € 

620 – Poistné a príspevok do poisťovní                                                          179.193,27 € 
z toho: 

Z
d
ro

j 

111.1 
Odvody za zamestnávateľa 174.272,49 € 

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 2.005,00 € 

111.2 Odvody za zamestnávateľa 2.404,96 € 

131F Odvody za zamestnávateľa 465,82 € 

72g Odvody za zamestnávateľa 45,00 € 

630 – Tovary a sluţby                                                                                        110.344,22 € 
z toho výdavky na: 

EK Názov Zdroj Suma 

631001 Cestovné náhrady tuzemské 111.1 1.011,30 € 
výdavky na cestovné zamestnancom 

631002 Cestovné náhrady zahraničné 111.1 192,18 € 
výdavky na cestovné zamestnancom na dejepisnú súťaţ v Chebe a do Koncentračného tábora v Osvienčime 

632001 Elektrická energia 111.1,131F,131G,72g 4.352,30 € 

632001 Plyn 111.1,131F,72g 19.747,74 € 

632002 Vodné, stočné 111.1,131F,72g 3.481,55 € 

632003 Poštové sluţby 111.1 500,42 € 

632004 Internetové sluţby 111.1 286,80 € 

632005 Telekomunikačné sluţby 111.1 660,31 € 

633001 Interiérové vybavenie 111.1 5.152,08 € 
1.158,20 €  lavičky a vešiaky do šatne TV 
    731,00 € 7 ks kancelárske kreslá 
2.900,00 € 16 ks šatňové skrinky 
    362,88 € materiál na plávajúcu podlahu 

633002 Výpočtová technika 111.1,72c 959,53 € 
600,00 € PC na ekonomický úsek 
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258,00 € 2 ks tablet 
  45,38 € pamäť do PC 
  26,80 € Patchpanel 
  29,35 € kábel k PC 

633004 Prevádzkové stroje, prístroje 111.1 1.845,26 € 
202,90 € vysávač s príslušenstvom 
726,53 € kávovar pre sekretariát 
207,59 € 5 ks stolová lampa 
493,92 € 3 ks interiérová kamera do šatne 
214,32 € 2 ks skartovač 

633006 Všeobecný materiál 111.1,111.2,72c,72g 5.799,46 € 
   943,68 € kancelársky materiál 
   482,20 € čistiaci materiál 
   751,44 € farby a maliarske potreby  
1.338,12 € náhradné diely, materiál na údrţbu školy a materiál zakúpený pri havarijných stavoch 
   480,00 € 5 ks upratovací vozík pre upratovačky 
   882,64 € tonery do tlačiarní 
   124,31 € lieky 
     57,82 € tlačivá 
   739,25 € ostatný nešpecifikovaný drobný materiál 

633009 Knihy, časopisy, učebnice, učebné pomôcky 111.1,111.2,72j 4.163,20 € 
     88,95 € anglické knihy do kniţnice 
2.237,21 € učebnice angličtiny 
   283,52 € odborná matematická literatúra 
     31,25 € obdobná literatúra pre občiansku náuku 
     71,70 € dejepisné mapy 
   213,20 € zemepisné mapy 
   495,96 € 4 ks ţinenky 
   188,20 € 2 ks balančné lopty 
   261,80 € 34 ks buzoly 
   108,16 € chemikálie do laboratória 
  183,25 € predplatné časopisov 

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 111.1 324,47 € 

633013 Softvér 111.1 399,00 € 
licenčný poplatok aSc agendy 

633015 Palivá 111.1 26,50 € 
nákup benzínu do kosačky 

633016 Reprezentačné 72c,72g 364,87 € 
   85,38 € občerstvenie na Prezentačný večer školy 
184,99 €  guličkové perá s logom školy 
  94,50 € týţdenné plánovače na rok 2018 s logom školy 

633200 Ostatný materiál 111.1 845,00 € 
nákup konštrukcie schodiskového zábradlia do vchodu budovy školy  

634004 Prepravné 111.1,111.2,72a,72c 4.854,00 € 
3.081,60 € lyţiarsky kurz 
   358,80 € preprava do Bratislavy v rámci medzinárodnej ţiackej výmeny z Erlangenu 
   733,60 € záţitkové centrum vedy Aurélium v Bratislave 
   680,00 € exkurzia do Koncentračného tábora v Osvienčime  

635004 Údrţba prevádzkových strojov a prístrojov 111.1 838,46 € 
oprava a údrţba tlačiarne, hasiacich prístrojov a plynového bojlera 

635006 Údrţba budov, objektov alebo ich častí 111.1 4.258,28 € 
3.100,00 € výmena podlahovej krytiny v štyroch miestnostiach 
    955,80 € vymaľovanie dvoch tried 
    257,68 € oprava športového náradia 
     -55,20 € refundácia nákladov 

637001 Školenia, kurzy, semináre 111.1 130,00 
70,00 € školenie zamestnancov na prácu s elektronickými schránkami škôl-eGevernment pre školy 
40,00 € školenie zamestnancov na obsluhu plynových kotlov  
20,00 € seminár na tému Výrazné a neodvrátiteľné zmeny v ochrane osobných údajov 

637002 Konkurzy a súťaţe 111.1,72c 983,00 € 
350,00 € účastnícky poplatok na dejepisnú súťaţ v Chebe 
199,00 € vstupenky do zámku Bojnice a do Kniţnice v Oponiciach v rámci medzinárodnej  ţiackej výmeny 
z Erlangenu 
400,00 € ceny na súťaţ Študentská latka 
  34,00 € ceny na súťaţ Náboj Junior 

637003 Propagácia, reklama, inzercia 111.1 380,58 € 
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171,36 € propagácia školy v regionálnych novinách a televízií 
  10,50 € inzercia na prenájom bufetu  
198,72 € sluţby virtuálnej kniţnice 

637004 Všeobecné sluţby 111.1 2.211,50 € 
2.030,46 € revízie komínov, laboratórnych kahanov, hasiacich prístrojov a hydrantov, športového náradia, 
tlakových zariadením, plynových kotlov a zariadením, elektrických spotrebičov a elektroinštalácie budovy  
    181,04 € povinná deratizácia, zhotovenie nových kľúčov, menoviek  

637005 Špeciálne sluţby 111.1 946,70 € 
sluţby BOZPO 

637006 Náhrady 111.1 45,00 € 
poplatky za lekárske prehliadky zamestnancov 

637007 Cestovné náhrady 111.1,111.2,72a 17.828,06 € 
17.707,50 € ubytovanie a strava ţiakom na lyţiarskom kurze 
     120,56 € cestovné náhrady za ţiakov, ktorí sa zúčastnili dejepisnej súťaţe v Chebe 

637012 Poplatky a odvody 111.1 25,80 € 
bankové poplatky 

637014 Stravovanie 111.1 14.189,34 € 
výdavky na stravovanie zamestnancov 

637016 Prídel do sociálneho fondu 111.1 4.446,95 € 
povinný prídel do sociálneho fondu 

637017 Provízia 111.1 113,84 € 
provízia dodávateľovi za dodanie jedálnych kupónov 

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 111.1,111.2 8.328,00 € 
7.997,00 € vyplatenie odmien na základe dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti 
    331,00 € vyplatenie odmien za vedenie krúţkov 

637035 Dane 111.1 652,74 € 
za odvoz komunálneho odpadu 

640 – Beţné transfery                                                                                            6.676,53 € 
z toho: 

642013 Na odchodné 111.2 6.325,90 € 
vyplatenie odchodného zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku 

642015 Na nemocenské dávky 111.1 1.350,63 € 
vyplatenie nemocenskej dávky zamestnancom za prvých 10 dní PN 

 

 
      Vypracovala: Mariana Adámiková, ekonóm školy 
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Vyhodnotenie plnenia plánu práce školy na školský rok 2017/18 

 

V pláne práce školy na školský rok 2017/18 sme mali stanovené úlohy v oblasti výchovno-

vzdelávacej, materiálno-technickej a starostlivosti o pracovníka.  

 

I. Oblasť výchovno-vzdelávacia 

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

V maturitnom ročníku bolo 80 ţiakov, 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 zo SJL zúčastnilo 80 ţiakov, z ANJ 79 ţiakov a z MAT 32 

ţiakov, z toho 1 ţiačka maturovala dobrovoľne. 2 ţiaci vykonali neúspešne písomnú formu 

internej časti a externú formu internej časti z anglického jazyka a 1 ţiak vykonal 

neúspešne písomnú formu externej časti maturitnej skúšky z matematiky. Ţiakom bola 

povolená opravná skúška, ktorú vykonajú v septembri. Ústnu formu internej časti 

maturitnej skúšky úspešne absolvovalo 80 ţiakov.  

 

Výsledky EČ MS (www.nucem.sk): 

          % úspešnosti GymPE     slov. priemer / gymn. priemer                 percentil      

SJL:    63,5 %          54,7 % / 66,2 %                        77,1                       

ANJ:           59,5 %           63,4 % / 60,7 %                   33,3                       

MAT:          63,9 %           57,0 % / 63,6 %                   53,3                      

 

2. Realizovať záujmovú výchovno-vzdelávaciu mimovyučovaciu činnosť s vyuţitím   

    vzdelávacích poukazov 

Škola vydala 394 vzdelávacích poukazov a prijala 267. Boli vyuţité na odmeňovanie 

vedúcich krúţkov, nákup materiálneho vybavenia pre činnosť krúţkov, zabezpečenie 

dopravy na krúţkové aktivity. V tomto školskom roku pracovali ţiaci v 18 záujmových 

krúţkoch športového, vzdelávacieho, kultúrneho a technického zamerania. 

 

3. Prostredníctvom krúţkovej činnosti a individuálnej prípravy zabezpečiť starostlivosť  

    o talentovaných ţiakov 

Aj vďaka krúţkovej činnosti a individuálnej príprave s pomocou vyučujúcich viacerí naši 

ţiaci a kolektívy dosiahli výborné výsledky v olympiádach a ďalších súťaţiach, ktoré budú   

spomenuté neskôr. 

 

4. Pokračovať v spracovávaní 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, súťaţí športového, kultúrneho 

    a vedomostného charakteru 

 

Výsledky súťaží v šk. roku 2017/2018 podľa jednotlivých PK: 

http://www.nucem.sk/
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Zoznam členov PK Matematiky: 

Mgr. Miroslava Janikovičová, vedúca PK 

RNDr. Eva Hojčková 

Mgr. Dušan Krajčovič 

Mgr. Jarmila Šebestová 

Mgr. Miroslava Zollerová 

 

Výsledky a zhodnotenie priebehu MS: 

EČ MS – naši študenti dosiahli dobré výsledky. Priemerná percentuálna úspešnosť  63,9% 

bola nad priemerom gymnázií (celonárodný priemer 57%, priemer gymnázií 63,6%). Jeden 

študent vykonal opravnú skúšku s 50 % úspešnosťou.  O opravný septembrový termín 

poţiadal 1 ţiak. 

IČ MS - ţiaci preukázali dostatočný objem vedomostí a svoje známky si obhájili. 

Maturovalo 31 študentov. Priemerná známka 1,55. 

Krúţková činnosť: 

Vyučujúci sa venovali sa talentovaným ţiakom, pozornosť venovali aj slabším ţiakom 

prostredníctvom krúţkov, prípadne individuálnych konzultácií. 

 

Celoročné aktivity podľa jednotlivých predmetov a dosiahnuté úspechy v súťaţiach: 

Exkurzie - na VŠ v Brne 

Prezentačný večer  

Piškvorkový turnaj v Trenčíne – november 2017 – ţiaci 8G 

Organizácia súťaţe Náboj – regionálna úroveň  

 

Vyučujúci matematiky priebeţne pripravovali ţiakov na matematické súťaţe. Mnohí 

študenti v nich dosiahli pekné výsledky. 

 

Najvýznamnejší úspechy zaznamenali: 

Paulína Vicenová (V. D) - 2. miesto KK Matematickej olympiády kat. C, úspešná 

riešiteľka 

Martin Ondulič (I. B) - 7. miesto KK Matematickej olympiády kat. C, úspešný riešiteľ  

Filip Jašík (IV. D) – 13. miesto KK Matematickej olympiády kat. Z9, úspešný riešiteľ,  OK 

Matematickej olympiády – 1. miesto, 1. miesto v súťaţi druţstiev Náboj 

 

Ďalšie výrazné úspechy získali aj ţiaci niţších ročníkov osemročného štúdia: 

Ema Madziová (III. D) -  1. miesto OK Matematickej olympiády kat. Z8, 2. miesto OK 

Pytagoriády 

Simona Seidlová (II. D) – 1. miesto OK Matematickej olympiády kat. Z7 

Martin Madzia (II. D) –1. miesto OK Pytagoriády, 3. miesto OK Matematickej olympiády 

kat. Z7 

Timotej Orság (II. D) - 2. miesto OK Pytagoriády 

Matej Kovalčík (I. D) –– 2. miesto OK Matematickej olympiády kat. Z6, 2. miesto OK 

Pytagoriády 

Vysvetlivky: 

KK  – krajské kolo  

OK  – okresné kolo  
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Matematická súťaţ druţstiev Náboj – regionálna úroveň 

1. miesto - druţstvo v zloţení Beňo, Gombalová, Jašík, Šebesta 

2. miesto - druţstvo Belis, Madziová, Mudríková a Pizúrová. 

 

Talentovaní študenti 4G sa zúčastnili súťaţe druţstiev v Bratislave. 

 

PK cudzích jazykov 

Zoznam členov PK: 

PhDr. Eva Vašková, vedúca PK 

Mgr.Miroslav Kollár 

Mgr.Ivana Šútorová 

Mgr.Zuzana Poluchová 

Mgr.Tamara Popluhárová 

RNDr. Eva Hojčková 

 

Výsledky a zhodnotenie priebehu MS: 

Ústnych maturitných skúšok sa z NEJ jazyka zúčastnilo 6 ţiakov z triedy IV. A,B,C. Traja 

ţiaci maturovali na úrovni B1 a traja na úrovni B2. Všetci dosiahli prospech výborný. 

Z RUJ maturovali 4 ţiaci z triedy IV. B, IV. A a IV. C na úrovni B1 s prospechom výborný. 

Jedna ţiačka mala  RUJ ako dobrovoľný predmet – skúšku však vzdala. Jedna ţiačka  

z Bánoviec nad Bebravou vykonala MS z RUJ na našej škole.  

Krúţková činnosť: v PK pracoval jeden krúţok z RUJ , ktorý bol zameraný na prípravu na 

MS, nakoľko ţiaci nemali otvorený predmet konverzácia v ruskom jazyku. 

 

Celoročné aktivity podľa jednotlivých predmetov a dosiahnuté úspechy v súťaţiach: 

Olympiáda v NEJ : ţiačka Romana Bohušová z V. D súťaţila v kat.2. A, po víťazstve 

v krajskom kole postúpila na celoštátne kolo, kde obsadila tretie miesto a získala cenu 

poroty za kreativitu v ústnom prejave – dvojtýţdenný pobyt v SRN. 

Marco Malík IV. C –  kat. 2. B 2.miesto v krajskom kole ONEJ 

Patrik Valent III. A – kat. 2. D 3. miesto v krajskom kole ONEJ 

Ruský jazyk: Diana Turčeková, IV. C KK ORUJ, 3.miesto 

 

Plánované akcie:  

Exkurzia Viedeň – múzeá, vianočné trhy 

Vianočný bazár 

Prezentačný večer gymnázia 

Guttenbergova kniţnica, spolu s PK SLJ 

Návšteva Puškinovho múzea v Brodzanoch   

 

PK slovenského jazyku a literatúry a výchov 

Zoznam členov PK: 
Mgr. Andrea Bartlová, vedúca PK 

Mgr. Nadeţda Bujnová 

PaedDr. Darina Fedorová 

Mgr. Mária Pálešová 
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Mgr. Ivana Šútorová 

Mgr .Eva Trojanová 

PhDr. Eva Vašková 

Mgr. Martin Znášik 

Mgr. Dušan Krajčovič 

PhDr. Vladimír Marko 

Mgr. Peter Ivanka 

vyučujúci náboţenstva, (Mgr. Rudolf Debnár) 

 

Výsledky a zhodnotenie priebehu MS: 

Všetci ţiaci MS zo SJL úspešne zvládli.  

Ústna časť - priemerná známka 2,06.   

EČ MS - priemerná úspešnosť našej školy bola 63,5% (národný priemer 54,7; priemer 

gymnázií 66,2).  

Krúţková činnosť: ţiadna, vyučujúci sa venovali talentovaným ţiakom individuálne 

Celoročné aktivity podľa jednotlivých predmetov a dosiahnuté úspechy v súťaţiach: 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 Vedomostné súťaţe:  

Olympiáda zo SJL: kg. B – Natália Mattová (II. B) – 2. miesto v krajskom kole   

kg. A - Dana Cabadajová (IV. B) – 7. miesto v krajskom kole     

 Recitačné súťaţe: Hlbinove Kršteňany - Nia Vaculčiaková, (II. D) – 2. miesto  

Šaliansky Maťko - Nia Vaculčiaková, (II. D) – 2. miesto v okresnom kole    

Beniakove Chynorany - Nia Vaculčiaková (II. D) – 3. miesto v okresnom kole   

 Rétorické súťaţe:  

Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec - Nia Vaculčiaková, (II. D) – 1. miesto 

v okresnom kole            

Mária Tribulová (I. D) – 2. miesto v okresnom kole       

Linda Lukáčová (II. A) - ocenenie v krajskom kole       

 Literárne súťaţe: zapojili sme sa do viacerých, zatiaľ neprišlo vyhodnotenie 

ţiadnej. 

 Divadelné predstavenia: celoškolské divadelné predstavenia Čarodejník z krajiny 

Oz (1. – 3. roč. 8G) a Kým kohút nezaspieva (IV. D, 1. – 4. ročník 4G), Malý princ (I. 

D, II. D), Otec Goriot (II.B, IV.B), Farma zvierat (V. D, I. A)   

 Exkurzie: Guttenbergova kniţnica – Oponice (1.r.) – v spolupráci s PK cudzích 

jazykov, Trnava (I. D, II. D) 

 Iné aktivity: prezentačný večer gymnázia, príspevky do médií, vedenie školskej 

kniţnice, objednávanie a distribúcia kníh, nahrávanie DVD, tvorba násteniek 

VÝCHOVY 

 Slávik Slovenska (HUV) 

 My popstar (hudobná súťaţ) – Paulína Hrčková (III.A)  

 Záloţka do knihy spája školy – tvorba záloţiek (VYV) 

 návrh vianočných pohľadníc pre školu (VYV) 

 tvorba násteniek 

 vianočná výzdoba 

 návštevy výstav v MUA 
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PK anglického jazyka 

 

Zoznam členov PK:   

Ing. Oľga Franeková, vedúca PK   

Mgr. Zuzana Poluchová 

Mgr. Miroslava Ergangová   

Mgr. Oľga Švrčková 

PaedDr. Natália Peciarová   

Mgr. Eva Trojanová 

 

Výsledky a zhodnotenie priebehu MS: 

Ústnu maturitnú skúšku urobili všetci ţiaci maturitného ročníka. Písomnú časť budú 

opakovať dvaja ţiaci IV. A triedy. 

 

 

Krúţková činnosť: 

V priebehu školského roku pracovali dva krúţky: 

1. Konverzujem v angličtine 

2. Angličtina inak 

 

Celoročné aktivity podľa jednotlivých predmetov a dosiahnuté úspechy  

v súťaţiach: 

1. Celomestská súťaţ v anglickom jazyku English Challenge Competition 

2. Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 

3. Európsky deň jazykov 

 

PK dejepisu, geografie a občianskej náuky  

Zoznam členov PK:  

PaedDr. Darina Fedorová, vedúca PK 

 Mgr. Andrea Bartlová 

 Mgr. Martina Duchovičová 

 Mgr. Miroslav Kollár 

 PhDr. Vladimír Marko 

 Mgr. Vladimír Karásek 

 PaedDr. Natália Peciarová 

 

Výsledky a zhodnotenie priebehu MS: 

GEG – 13 študentov, PSY – 15 študentov, OBN – 29 študentov 

Maturanti sa pripravili zodpovedne, prospech z jednotlivých predmetov bol nasledujúci: 

GEG – 1,77,  PSY – 1,60  a OBN – 1, 69. 

 

Krúţková činnosť: 

Geograficko-turistický krúţok, V. Marko 

 

Celoročné aktivity podľa jednotlivých predmetov a dosiahnuté úspechy v súťaţiach: 
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Celoročné aktivity:  

Projekt Ambasádorská škola EP – 13 študentov z II. A a VI. D, veľmi úspešný:     

- Plaketa Ambasádorská škola Európskeho parlamentu  
- Ocenenie výborný ambasádorský tím spojené s exkurziou do sídla EP  

      v Štrasburgu                                

Finančná gramotnosť – program Viac ako peniaze                                                                                                                

 

Súťaţe: 

GEG: 

Krajské kolo olympiády v geografii – účasť Barbora Junásová I. B                                   

DEJ: 

Medzinárodné kolo dejepisnej súťaţe v Chebe – účasť Juraj Strych, Daniel Škarbala zo 

IV. C, Martin Ţember, V. D                 

Okresné kolo olympiády v dejepise – kat. C: 3. miesto Filip Jašík                                    

OBN: 

Euroškolák – 5.miesto v krajskom kole II. D (Dobiášová, Tribulová, Vicen)                       

OĽP – 9.miesto v krajskom kole Petra Dobravská IV. C                                                           

Mladý Európan – 7.miesto v krajskom kole – Michalcová, Lukáčová II. A , Bilik VII. D         

Moja Európa – 3.miesto v písaní esejí v celoslovenskej súťaţi  Z. Kollerová (III. A),  

                          (Kročilová – účasť)                                                                                                                                             

Ekonomická olympiáda – 1.miesto kraj. kolo – S. Kuzma (III. A) 

                         (Kollerová – účasť)                                                                                    

Finančná olympiáda – S. Kuzma – 1., 2. kolo (úspešný)                                                             

Filozofická olympiáda –    12. miesto v celoslovenskej súťaţi A. B. Kročilová (III. A),      

     (Komora, Turčeková – účasť)                                                                

Olympiáda o EÚ – účasť  (Kročilová, Kollerová, Komora)                                                 

 

Ďalšie akcie: 

Činnosť v našej PK je veľmi rôznorodá, počas roka sme uskutočnili veľké mnoţstvo 

exkurzií / Martin, Rómske múzeum – III. D, Múzeum SNP – 3. ročník,  

Konferencia v Otrokoviciach, II. B, V. D, Múzeum holokaustu v Seredi – III. D,  

IV. D, Koncentračný tábor Auschwitz, Krakov - 2. roč. (v spolupráci s PK cudzích jazykov),                                                                        

rozhlasové relácie (Deň holokaustu, Vznik 1. ČSR, VOSR, Deň študentstva, Oslobodenie 

Auschwitzu, MDŢ, Sviečková manifestácia, Koniec 2. svetovej vojny).  

Na hodinách OBN sme mali besedy s odborníkmi o prevencii extrémizmu, o nešírení 

nenávisti na internete, o fungovaní inštitúcií EÚ, boli sme na filmovom festivale.  

                                                                                                                                                                          

Kolegyňa Peciarová v spolupráci s vedením pripravila Adaptačno-preventívny program,                                     

bola v CPPPaP (študenti seminára PSY),  

Prezentačný večer – prezentácia vyučovania a úspechov GEG, OBN a výchovného 

poradenstva.                                                                                                  

 

PK biológie, chémie 

Zoznam členov PK: 

Mgr. Stanislav Liška – vedúci PK 

Ing. Eva Vyskočilová 
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Mgr. Stanislav Hulla 

 Mgr. Michal Hulla 

 Mgr. Ľubomíra Mezovská 

 Mgr. Jarmila Šebestová 

 

Výsledky a zhodnotenie priebehu MS: 

Maturitné skúšky boli zrealizované bez rušivých momentov podľa pripraveného plánu. 

Z predmetu biológia maturovalo 24 študentov s nasledujúcim prospechom: 

výborný– 12, chválitebný- 4, dobrý- 7, dostatočný- 1, nedostatočný- 0 

Z predmetu chémia maturovalo 18 študentov s nasledujúcim prospechom: 

výborný- 14, chválitebný – 2, dobrý- 2, dostatočný- 0, nedostatočný- 0 

 

Krúţková činnosť:  

V priebehu školského roku pracoval krúţok biologickej olympiády kat. C a formou 

konzultácií boli pripravovaní ţiaci na chemickú olympiádu. 

 

Celoročné aktivity podľa jednotlivých predmetov a dosiahnuté úspechy v súťaţiach: 

September - Červené stuţky, Biela pastelka - 9 ţiakov 

Október - prednáška Boj proti hoaxom- III. A a III. B trieda 

November - výstava Human body v Bratislave - 47 ţiakov, Hodina deťom - zbierka 

December – pre veľký záujem výstava Human body 

Deň narcisov – zbierky sa zúčastnilo  9 ţiakov 

Exkurzia Banská Štiavnica - Zameranie na mineralógiu  

Arborétum Tesárske Mlyňany a obora v Topoľčiankach- zameranie na botaniku a zoológiu 

    

Súťaţe: 

Hanová, I. A - Krajské kolo biologickej olympiády kat. B 3. miesto projektová časť 

Krchlíková, II. A – KK CHO kat. B - 7. miesto, úspešný riešiteľ 

Hošek, II. B – KK CHO kat. B - 17. miesto, úspešný riešiteľ 

Vicenová, V. D - úspešný riešiteľ v KK CHO kat. C 

 

PK telesnej a športovej výchovy: 

Zoznam členov PK:  

Mgr. Peter Ivanka  

Mgr. Tamara Popluhárová 

Mgr. Stanislav Hulla  

Mgr. Michal Hulla 

Mgr. Vladimír Karásek 

Mgr. Valéria Surovičová 

 

Krúţková činnosť:  

Volejbal 1, Volejbal 2, Bedminton 1, Bedminton 2, Florbal, školská florbalová liga  

 

Celoročné aktivity  a dosiahnuté úspechy v súťaţiach: 

PK kaţdoročne organizuje nasledovné podujatia:  

- kurz ochrany ţivota a zdravia pre III. ročník 
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- kurz letných športov pre II. ročník 

- lyţiarsky a snoubordingový kurz pre 1. a 3. ročník 

- súťaţ v skoku do výšky Študentská latka 

- druţobné stretnutie s gymnáziom Zlín 

 

2. miesto - regionálne kolo v hádzanej  stredných škôl dievčat 

3. miesto - okresné kolo v basketbale dievčat základných škôl   

2. miesto - regionálne kolo vo florbale dievčat stredných škôl 

7. miesto - majstrovská Slovenska chlapcov vo florbale stredných škôl   

1. miesto - M-SR v behu na 60m a i 300m, základné školy, A. Švecová 

3. miesto - krajské kolo vo florbale chlapcov základných škôl 

3. miesto - krajské kolo v atletike dievčat stredných škôl, 100m cez prekáţky, K. Ištvánová 

3. miesto - krajské kolo v atletike dievčat stredných škôl, beh na 400m, K. Ištvánová 

2. miesto - krajské kolo vo florbale ţiačok stredných škôl 

7. miesto - majstrovská Slovenska chlapcov vo florbale stredných škôl   

1. miesto - krajské kolo vo florbale dievčat základných škôl (postup na M – SR) 

2. miesto - okresné kolo vo volejbale chlapcov stredných škôl              

1. miesto - okresné kolo vo volejbale dievčat stredných škôl  

6. miesto - v krajskej súťaţi Mladý záchranár  

2. miesto - krajské kolo v stolnom tenise chlapcov stredných škôl  

 

6. Naďalej prehlbovať druţobné kontakty s Gymnáziom Zlín, zrealizovať výmenný pobyt 

Druţobné stretnutie s Gymnáziom Zlín sa uskutočnilo v Partizánskom v dňoch 19.- 20. 4. 

2018 (štvrtok – piatok). Stretnutie bolo veľmi príjemné a malo najmä športovú náplň. 

 

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

27. 9. 2017 - Aplikačné cvičenie - I. D, II. D, III. D, IV. D 

3. 10. 2017 - Účelové cvičenie - I. A, I. B, II. A, II. B, V. D, VI. D 

21. 5. 2018 – Účelové cvičenie - I. A, I. B, II. A, II. B, V. D, VI. D     

22. 5. 2018 - Aplikačné cvičenie I. D, II. D, III. D, IV. D      

Kurz internátnou formou pre triedy III. A, III. B, VII. D sa uskutočnil v Hornej Vsi v termíne  

11. 9. –  13. 9. 2017. 

 

8. Zrealizovať lyţiarsky a snowboardingový kurz a kurz letných športov 

Lyţiarsky 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 4. 2. 2017 do 9. 2. 2018.  

 

9. Zrealizovať kurz letných športov 

Kurz letných športov sa konal od 18. 6. do 22. 6. 2018 pre ţiakov II. A, II. B a VI. D formou 

splavu Malého Dunaja a dennou dochádzkou s náplňou cykloturistika a kolektívne športy. 

 

10. Zrealizovať 22. ročník Študentskej latky 

16. 11. 2017 sa v Mestskej športovej hale uskutočnil 22. ročník súťaţe v skoku do výšky 

Študentská latka aj s medzinárodnou účasťou.   
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11. Zrealizovať celoškolské divadelné predstavenie. 

29. 9. 2017 sa uskutočnilo celoškolské divadelné predstavenie Kým kohút nezaspieva 

v Divadle Andreja Bagara v Nitre - určené pre ţiakov 1. – 4. roč. štvorročného gymnázia      

a ţiakov IV. D, V. D, VI. D, VII. D. 

18. 9. 2018 – celoškolské divadelné predstavenie Čarodejník z krajiny Oz v  Starom 

divadle Karola Spišáka v Nitre - pre ţiakov I. D a II. D. 

29. 9. 2018 – celoškolské divadelné predstavenie Čarodejník z krajiny Oz v  Starom 

divadle Karola Spišáka v Nitre - pre ţiakov III. D. 

 

12. Zrealizovať exkurzie a výlety podľa plánu 

Školské výlety absolvovali všetky triedy nematuritných ročníkov okrem I. D a II. D, ktoré 

boli spolu v škole v prírode v rekreačnom zariadení Tesáre, a tried VI. D a III. A.   

 

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

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

5. 9. 2017 - Adaptačný program triedy I. D v Gymnáziu Partizánske     

13. 9. – 14. 9. 2017 - Adaptačný program tried I. A, I. B v Hornej Vsi (hotel Lomy)   

 

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

11. ročník súťaţe prebiehal v troch kolách od 27. 2. 2018 do 23. 4 2018. Do súťaţe sa 

zapojilo viac ako 73 ţiakov 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 2. 3. 2018 v čase od 17:00 – 20:00 hod. 

v spolupráci s predmetovými komisiami a ţiakmi školy. Mal veľmi dobrú úroveň a výrazne 

prispel k propagácii školy. 

 

16. Uskutočniť imatrikulácie ţiakov 1. ročníka. 

Dňa 16. 11. 2017 od 17,00 do 20,00 hod. sa uskutočnili imatrikulácie ţiakov 1. ročníka 

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

ţiackou školskou radou.  

17. Zrealizovať Vianočný bazár 

Dňa 22. 12. 2017 sa uskutočnil Vianočný bazár, zisk z neho bol odoslaný ţiakom na 

Madagaskare.    

 

18. Zorganizovať Ples Gymnázia Partizánske  

Dňa 26. 1. 2017 sa uskutočnil XII. ročník Plesu Gymnázia Partizánske v Dome kultúry 

Mestskej umeleckej agentúry v Partizánskom.  
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Správa o činnosti výchovnej poradkyne v školskom roku 2017/2018 

 

Hlavným cieľom výchovného a kariérového poradenstva v uplynulom školskom roku bolo 

poskytovanie poradenských sluţieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného 

a profesijného vývinu ţiakov vychádzajúc  zo stanovených trvalých a termínovaných úloh 

uvedených v pláne práce výchovnej poradkyne. 

 

V oblasti výchovného a kariérového poradenstva konštatujem splnenie všetkých 

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 ţiackou školskou 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 moţnostiach štúdia – nástenka VP,  

  prostredníctvom EŢK. 

 

• 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 2.ročníka kontinuálneho vzdelávania UK PgF Bratislava v odbore: 

               - špeciálna pedagogika - poradenstvo 

- doplnenie odbornej literatúry v kabinete výchovného poradcu v oblasti metodickej  

  a informačnej. 

 

• informačná činnosť 

- poskytovanie informácií v oblasti výchovného a kariérového poradenstva ţiakom,  

  zákonným zástupcom, kolegom, prostredníctvom osobných stretnutí, účastiach na  

  triednických hodinách, rodičovských zdruţeniach... 

- aktualizácia informácií na nástenke výchovného a kariérového poradenstva, webovej  

  stránke školy, EŢK 

- príprava a zabezpečenie propagácie školy počas podujatia „Kam na SŠ“, 

- účasť na rodičovských zdruţeniach v 9.roč. ZŠ, propagácia školy, informovanie  

  a poradenská pomoc deviatakom a ich rodičom o moţnostiach štúdia v našom gymnáziu, 

- príprava propagačných materiálov o moţnostiach štúdia v našej škole, 

- konzultácie pre ţiakov ZŠ a ich rodičov v rámci Prezentačného večera (moţnosť  

  vyskúšať si „prijímačky na nečisto“), 

- vedenie dokumentácie výchovného poradcu. 
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• odborno-metodická  a preventívna činnosť 

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

  prospechu, správania, školskej dochádzky, výchovných opatrení, kariérového  

  poradenstva, osobných a rodinných problémov... 

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

- pomoc ţiakom prostredníctvomschránky dôvery(ţiaci a rodičia ju vyuţívali menej často,  

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

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

- uskutočňovanie dlhodobého pozorovania ţiakov, monitorovanie aktuálnych  

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

  rodičmi pri riešení problémov, 

- organizácia a odborné zabezpečenie Adaptačného programu pre ţiakov prvého ročníka  

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

  adaptácii, podporiť vznik pozitívnych sociálnych väzieb v novovytvorených kolektívoch  

  a taktieţ osvojiť si formy efektívneho učenia, 

- organizácia a odborné zabezpečenie Adaptačného programu pre ţiakov prvého ročníka  

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

  v novom prostredí a osvojiť si formy efektívneho učenia,  

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

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

  súdrţné kolektívy s pozitívnou klímou. 

 

• diagnostická, prieskumno – vyhodnocovacia činnosť akariérové poradenstvo  

- spracovanie prehľadu o umiestnení absolventov za predchádzajúci šk.rok 2016/17,  

- ţiakom 2.A,B, 6.D pomoc pri výbere voliteľných predmetov v súvislosti s výberom  

  ďalšieho štúdia, účasť na triednických hodinách, administrovanie a vyhodnotenie  

  dotazníka k profesijnej orientácii, 

- u ţiakov 3.A,B, 7.D - 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,C 

- pomoc nerozhodným ţiakom s výberom VŠ, 

- usmerňovanie a pomoc ţiakom pri vypĺňaní prihlášok na VŠ, 

- informovanie o moţnostiach štúdia v zahraničí, 

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

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

  správania. 

 

• starostlivosť o ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

- vedenie evidencie a dokumentácie ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  

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

  vzdelávacích potrieb uvedených ţiakov (13 ţiakov so ŠVVP vzdelávaných formou  

  školskej integrácie),  

- monitorovanie platnosti odborných správ zo psychologických a špeciálno-pedagogických  

  vyšetrení, 

- vypracovanie individuálnych výchovno-vzdelávacích programov (IVVP) pre ţiakov so  
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   ŠVVP v spolupráci s triednymi učiteľmi a poradenskými zariadeniami, 

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

- v spolupráci s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi vypracovanie komplexného hodnotenia  

  integrovaných ţiakov, 

- zabezpečovanie dodrţovania individuálneho prístupu k ţiakom, dodrţovanie ich práv  

  a slobôd. 

 

Integrovaní ţiaci 

K 15.9.2018 = 14 ţiakov, aktuálny počet na konci šk. roka = 13 ţiakov (8/G + 4/G) 

 

                                                                  Ţiaci postupujúci podľa IVVP  (počty ţiakov) 

Roční

k   

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

8/G - - 1 1 1 - - - 3 

4/G - 2 4 4 - - - - 10 

Spolu - 2 5 5 1 - - - 13 

 

 

Prehľad realizovaných aktivít v oblasti výchovného a kariérového  poradenstva 

v šk.r. 2017/2018 

Názov aktivity Forma Trieda Termín  Lektor  

(Organizátor) 

Adaptačný program záţitková 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 

4.C 

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 

4.C 

október VP 

SCIO – online testovanie testovanie 4.A 

4.B 

4.C 

november Mgr. Ergang, VP 

Kam na SŠ prezentácia školy  december Mgr. Štetiar, VP 

 

Profesijná orientácia - 

testovanie 

testovanie  3.A 

3.B 

7.D 

január Mgr. Kováčiková,  

Mgr. Sobotová, 

Mgr. Roštek 
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(CPPPaP 

Partizánske) 

Profesijná orientácia - rozbor individuálne 

pohovory  

3.A 

3.B 

7.D 

február Mgr. Kováčiková,  

Mgr. Sobotová, 

Mgr. Roštek 

(CPPPaP 

Partizánske) 

Pomoc pri výbere voliteľných 

predmetov 

skupinové 

aktivity, 

individuálne 

pohovory 

2.A,B 

3.A,B 

6.D 

7.D 

február VP 

 

UDELENÉ VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

v šk.r. 2017/18 

 
Výchovné opatrenie 1.polrok 2.polrok SPOLU 2016/17 

Napomenutie od triedneho učiteľa 12 9 21 17 

Pokarhanie od triedneho učiteľa 4 6 10 8 

Pokarhanie od riaditeľa školy 10 3 13 38 

Podmienečné vylúčenie zo štúdia 1 0 1 - 

     

Zníţená známka zo správania na 

2.stupeň 

1 0 1 5 

Zníţená známka zo správania na 

3.stupeň 

0 0 0 1 

 

 

Prezentácia školy na rodičovských zdruţeniach v ZŠ – 9.roč.: 

ZŠ  

R. Jašíka 

 

Mgr. Štetiar 

R. Kaufmana 

 

Ing. Vyskočilová 

Veľká Okruţná 

 

PaedDr. Peciarová 

Malinovského 

 

Mgr. Štetiar 

Veľké Bielice 

 

- 

Chynorany 

 

PaedDr. Peciarová 

Bošany 

 

- 

Ţabokreky 

 

- 
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Veľké Uherce 

 

PaedDr. Peciarová 

Skačany 

 

- 

Klátová N. Ves 

 

- 

Oslany 

 

- 

Vestenice 

 

- 

Horná Ves 

 

Ing. Vyskočilová 

 

 

PREHĽAD ČINNOSTI VP za šk.rok 2017/18 

 

SEPTEMBER 2017 

- príprava a organizácia Adaptačného programu 

- 5.9. – Adaptačný program pre ţiakov 1.D 

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

  dohody 

- aktualizácia informácií na nástenke VP a stránke školy 

- vypracovanie podkladov o ţiakoch so ŠVVP k Eduzberu 

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

  pedagogickú radu, konzultácie so ţiakmi / zákon. zástupcami, poradenskými  

  zariadeniami, vyučujúcimi 

- 11.9. – pedagogická rada – prerokovanie IVVP ţiakov so ŠVVP 

- 11.9. - Kariérny deň pre ţiakov 4.A, 4.B, 4.C – podujatie malo veľmi pozitívny ohlas  

  u zúčastnených ţiakov (správa o akcii bola zverejnená na stránke školy aj v regionálnych  

  novinách Tempo) 

- 13.-14.9. – Adaptačný program pre ţiakov 1.A, 1.B v Hornej Vsi 

- informácia o ADP na stránke školy (pohľad ţiakov na ADP + foto) 

- 26.9. – aktivity k Európskemu dňu jazykov v rámci vyučovania ANJ (projektové  

  vyučovanie – 5.D) 

- zhotovenie nástenky k Európskemu dňu jazykov na 1.medziposchodí 

- 28.9. účasť na porade VP v CPPPaP PE 

- prekonzultovanie a podpísanie IVVP poradenskými zariadeniami (CPPPaP  

  Partizánske, CŠPP Partizánske, CPPPaP Trenčín, CPPPaP Prievidza, SCPP  

  Topoľčany) 

- konzultácie so ţiakmi: - riešenie školských / osobných problémov ţiakov 

                    - pomoc pri adaptácii ţiakom 1.roč. 

                    - pomoc pri výbere zamerania vysokoškolského štúdia (maturanti) 

                    - ohľadom dokumentácie a odborných odporúčaní k úprave maturitnej skúšky  

                                                  v spolupráci s poradenskými zariadeniami 

- konzultácie s rodičmi: - výchovné problémy 
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                                        - poruchy príjmu potravy 

                                        - zdravotné problémy 

- konzultácie s CPPPaP Partizánske – pomoc pri riešení problémov 

                 - odoslanie ţiadosti o poskytnutie sluţby – Profesijná orientácia 

                                       ţiakov 3.A,3.B, 7.D (plánovaná na 19.1.2018) 

                                       - Beseda so ţiakmi 4.roč. 

 

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

 

Adaptačný program pre ţiakov 1.D sme uskutočnili 5.9.2017. Cieľom bolo umoţniť ţiakom 

spoznať nových spoluţiakov, podporiť vznik pozitívnej klímy triedy a súdrţného kolektívu 

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

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

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

 

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

 

Adaptačný program bol realizovaný v Hornej Vsi v dňoch 13.-14.9.2017. V oboch triedach 

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

komunikovali veľmi dobre a aj podľa ich vyjadrení v záverečnom dotazníku Adaptačný 

program dosiahol stanovené ciele – spoznanie spoluţiakov a podporenie vzniku 

súdrţného kolektívu.  

 

OKTÓBER 2017 

 

- kompletizácia údajov v dokumentácii ţiakov so ŠVVP 

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

  vypracovaný IVVP 

- spolupráca s triednymi učiteľmi pri riešení problémov 

- konzultácie s rodičmi ţiakov so ŠVVP 

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

- 11.10. – Efektívne učenie – beseda so ţiakmi 1.A, 1.B, 1.D 

- 18.10. – účasť na vzdelávaní – Špeciálna pedagogika / Poradenstvo na UK PgF  

  Bratislava  

- 19.10. – porada VP v CPPPaP PE 

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

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

- realizácia online scio testovaniaindividuálne (ţiaci sa testovali doma)  – prihlásenie  

  ţiakov p. Ergang 

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

  ponúk z VŠ (nástenka VP, Edupage) 

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

  7.D – (termín testovania 19.1.2018) 

- poradenské, konzultačné sluţby ţiakom  

- poradenské a konzultačné sluţby rodičom pri riešení problémov  

- riešenie výchovných problémov 
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- udelenie výchovných opatrení– schválené na pg rade 6.11.2017 (zápisnica z pg rady) 

- spolupráca s CPPPaP v Partizánskom pri riešení aktuálnych problémov, 

- príprava podkladov na Kam na SŠ 

 

NOVEMBER, DECEMBER 2017 

 

- kompletizácia údajov v dokumentácii ţiakov so ŠVVP 

- poradenské, konzultačné sluţby ţiakom(prospech, problémy v učení, osobné  

  problémy, voľba VŠ) 

- spolupráca s triednymi učiteľmi pri riešení problémov 

- konzultácie s rodičmi ţiakov so ŠVVP 

- spolupráca s CPPPaP PE pri riešení problémov 

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

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

  ponúk z VŠ 

- poradenstvo pre ţiakov 4. a 3.roč.  o štúdiu na VŠ 

- 6.11. – klasifikačná porada, pedagogická rada – (viď zápisnica) 

- 15.11. – návšteva CPPPaP PE so študentmi psychológie (4.roč.) 

- 23.11. – porada VP okresu PE v CPPPaP PE 

- 30.11. – Kam na SŠ – príprava propagačných materiálov, organizačné 

zabezpečenie, propagácia školy, v spolupráci s vedením školy, vybraní študenti 

(Kováč, Magdolen, Lackovič, Brázdil – 1.B, Konečný – 1.A, Hošek – 2.B, 

Dobravský, Petrík – 6.D) 

                        - Mgr. Štetiar – technické zabezpečenie 

                        - Mgr. Bartlová – korekcia propagačných materiálov 

                        - p. Krajčovič – tlač propagačných materiálov 

- 1.12. –  organizácia a dozor na exkurzii Ľudské telo, Bratislava v spolupráci 

s p.Liškom – 1.B, 3.B 

- 11.12. – prednáška pre maturantov – SCIO testovanie – p. Faráriková, zo 

spoločnosti Scio 

- 14.12. – porada VP okresu PE v CPPPaP PE 

- 14.12. – popoludnie – Vianočné tvorivé dielne – 1.B 

- 21.12. – 12.30 – 13.30 – beseda s 5 absolventmi našej školy, ktorí študujú v UK – 

o moţnostiach  

štúdia v UK, rady, skúsenosti... – zúčastnili sa ţiaci 5.D a vybraní ţiaci 2.A, 3.B 

 

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

7.D v spolupráci s triednymi uč. – informované súhlasy – termín testovania:19.1.2018, 

7.50-10.30 h. 

- termín individuálnych pohovorov: po dohode s CPPPaP PE 

 

JANUÁR, FEBRUÁR 2018 

 

- kompletizácia údajov v dokumentácii ţiakov so ŠVVP 

- poradenské, konzultačné sluţby ţiakom(prospech, problémy v učení, osobné  

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

- konzultácie s rodičmi ţiakov  

- spolupráca s CPPPaP PE pri riešení problémov 

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

- priebeţné zverejňovanie termínov dní otvorených dverí a moţnosti štúdia na VŠ, 

podľa prichádzajúcich ponúk z VŠ 

 

- 17.1.2018 – mimoriadne rodičovské zdruţenie v 3.B – riešenie výchovného problému, 

oboznámenie rodičov s prešetrením situácie a návrhom výchovných opatrení  (viď. 

zápisnica z riešenia vých.problému) 

 

- poradenstvoCPPPaP Partizánske k profesijnej orientácii ţiakov 3.A, 3.B, 7.D: 

termín testovania:19.1.2018, 7.50-10.30 h. 

termín individuálnych pohovorov:26.2.2018, od 7.50 h. 

- 29.1.2018 - Pedagogická rada – prerokovanie výchovných opatrení 

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

 

MAREC - JÚN 2018 

 

- kompletizácia údajov v dokumentácii ţiakov so ŠVVP 

- poradenské, konzultačné sluţby ţiakom(prospech, problémy v učení, osobné  

  problémy, klíma triedy...) 

- spolupráca s triednymi učiteľmi pri riešení problémov 

- konzultácie, pohovory s rodičmi ţiakov  

- spolupráca s CPPPaP PE pri riešení problémov 

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

 

- 2.3.2018 – Prezentačný večer Gymnázia PE – prezentácia moţností štúdia, poradenstvo 

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

(Pomoc: Hana Gubová, Natália Šušotová, Adam Staňo, Ján Almási 1.B 

              Ema Magdolenová, Daniela Čangelová, Simona Seidlová, 1.D) 

 

- vypracovanie internej smernice pre INDIVIDUÁLNY UČEBNÝ PLÁN 

- 26.3.2018 – porada VP – Kariérové poradenstvo – TSK Trenčín 

 

- 5.4.2018 – porada VP – CPPPaP PE 

- v termíne 6.3.- 8.3.2018 účasť na vzdelávaní UK PgF Bratislava – špeciálna pedagogika 

- 9.4.2018 – klasifikačná porada 

- 17.-19.4.2018 účasť na vzdelávaní UK PgF Bratislava – špeciálna pedagogika 

 

- vypracovanie projektu  Adaptačno-preventívny program v rámci výzvy na predkladanie 

projektov   Zdravie a bezpečnosť v školách, MŠVVaŠ SR 

 

- 10.5.2018 – Pedagogická rada a klasifikačná porada - maturanti 

- 30.5.2018 – konzultácia s Mgr. Ivanou Kuricovou z CPPPaP PE – spolupráca pri riešení 

problému a prehodnotenia individuálneho učebného plánu ţiačky 1.B 
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- vypracovanie tlačiva Komplexné hodnotenie integrovaného žiaka, poţiadanie tr.učiteľov  

  a vyučujúcich o vyplnenie a zhodnotenie vzdelávania integrovaných ţiakov  

- 20.6.2018 – zber tlačív – Komplexné hodnotenie ţiaka so ŠVVP 

- kompletizácia údajov a dokumentácia ţiakov so ŠVVP 

 

- spracovanie Depistáţneho listu VP pre účely CPPPaP PE 

- spolupráca s koordinátorom prevencie na vypracovaní Depistáţneho listu KP 

 

- 22.6.2018 – Pedagogická rada a klasifikačná porada 

 

- 28.6.2018 - porada VP okresu PE v CPPPaP PE 

- vypracovanie záverečnej správy VP, zhodnotenie činnosti za uplynulý šk. rok 

 

 

                                                           Výchovná poradkyňa: PaedDr. Natália Peciarová 

 

 

Oblasť materiálno-technického zabezpečenia školy 

 

1. Na základe poţiadaviek vedúcich PK a moţností školy zabezpečovať materiálne  

    vybavenie učební a kabinetov, vyuţiť aj prostriedky rodičovského zdruţenia  

Z rozpočtu školy sme zakúpili interiérové vybavenie do školy v hodnote 5.152,08 €,  

výpočtovú techniku - 959,53 €, prevádzkové stroje a prístroje - 1.845,26 €, všeobecný 

materiál - 5.799,46 €, knihy, časopisy, učebnice, učebné pomôcky - 4.163,20 €. 

Vyuţité boli aj prostriedky z rodičovského zdruţenia – modernizácia interiéru školy (lavice 

a stoličky do triedy) 2 499,- €, doplnenie odbornej literatúry a kniţnice 212,25 €, lyţiarsky 

kurz (doprava) 800,- €, ples gymnázia 500,- €, cestovné na súťaţe ţiakom 312,- €, 

podpora činnosti študentskej rady 274,44 €. Podporené boli aj aktivity ako druţba so 

Zlínom, cena rodičovskej rady, odmeny ţiakom, maturitné skúšky, škola v prírode, 

doplnenie odbornej literatúry... 

 

2. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy materiálne zabezpečiť činnosť  krúţkov 

Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy boli pouţité na nákup materiálu podľa 

poţiadaviek vyučujúcich zabezpečujúcich činnosť krúţkov.  

 

3. Postupne vybavovať kmeňové triedy projektormi a počítačmi 

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

školy sme počítačmi a projektormi vybavovali kmeňové triedy.  

 

4. Vyuţívať ASC agendu – EŢK, zastupovanie... 

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

vyučujúcich v neprítomnosti. Učitelia a ţiaci vyuţívajú mobilnú aplikáciu EDUPAGE. 
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Oblasť priestorového zabezpečenia školy 

 

1. Zabezpečiť priestory odborných učební a telocvične 

Počas školského roku boli zakúpené lavičky a vešiaky do šatní TŠV, materiál na plávajúcu 

podlahu do učební, odborná literatúra, anglické hry, mapy, ţinenky, buzoly, balančné 

lopty, chemikálie a drobné vybavenie do laboratórií, pamäte a kábel do PC,  vyplatené 

predplatné časopisov a zabezpečený kancelársky materiál. Boli vymaľované dve triedy      

a zabezpečená oprava športového náradia. 

Boli osadené interiérové kamery do šatne ţiakov.  

 

2. Pokračovať v aktivitách na získanie prostriedkov na rekonštrukciu zateplenia budovy  

    a výmenu okien 

- prebieha proces prípravy realizácie projektu Zníţenie energetickej náročnosti budov  

  Gymnázia Partizánske (1 143 000,- €). Projekt bol chválený 9. 4. 2018 Slovenskou  

  inovačnou a energetickou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný  

  program Kvalita ţivotného prostredia. Agentúra koná v mene Ministerstva ţivotného  

  prostredia SR.  

 

3. Zabezpečiť stravovanie v Spojenej škole Partizánske 

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

 

 

Oblasť starostlivosti o pracovníka školy 

 

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 vyuţíva na príspevok na  

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

  učiteľov, posedenie na konci školského roku). 

 

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

    v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania a moţnosťami 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. Umoţniť vyuţívanie telocvične pre pracovníkov v rámci regenerácie pracovnej sily 

- zamestnanci môţu individuálne v stredu v čase od 16:30 do 18:00 hod., v sobotu a v 

nedeľu vyuţívať telocvičňu a posilňovňu. 

 

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. 2018. 
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Na stravné lístky v cene 3,40 € (do 31. 5 2018) prispieval zamestnávateľ 2,10 € a zo 

sociálneho fondu bolo hradených 0,50 €.  Od 1. 6. 2018 je hodnota stravných lístkov 3,60 

€, z toho zamestnávateľ prispieva 2,20 € a zo sociálneho fondu je hradených 0,50 €. 

 

5. Zorganizovať teambuilding pedagogických  zamestnancov Gymnázia Partizánske 

12. 1. 2018 - Novoročné posedenie pracovníkov školy 

26. 3. 2018 - Slávnostný obed ku Dňu učiteľov v hoteli AZUL 

29. 6. 2018 - Spoločné posedenie pri príleţitosti ukončenia školského roku 

 

n) Silné stránky školy 

  

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

učiteľov o ďalšie vzdelávanie, vyváţené vekové zloţenie pedagogického zboru, vyuţívanie 

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

záujem učiteľov o mimovyučovacie aktivity (činnosť krúţkov, zapájanie sa do súťaţí, 

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

vybavenie. Škola má pomerne dobre vybavenú telocvičňu a zrekonštruované  priestory 

šatní a hygienických zariadení. V ponuke je veľký rozsah záujmovej činnosti. Bezpečnosť 

ţiakov – externé a interné kamery spolu s čipovým zariadením na vstup do budovy. Ţiaci 

školy pravidelne dosahujú výborné výsledky na krajskej, celoslovenskej, ale aj 

medzinárodnej úrovni a vysoká je úspešnosť prijímania ţiakov na vysoké školy. 

 

Slabé stránky školy 

 

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

o elektroinštalácie, rozvodov vody a kanalizácie. Škola nemá zateplené obvodové murivo 

a strechu a nemá vymenené všetky pôvodné okná za plastové a preto má veľké tepelné 

úniky počas vykurovacieho obdobia. Problémom je aj vybavenie učební a šatní nábytkom. 

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

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

občanov, ktorí vyrušujú počas vyučovania. Škola je umiestnená ďaleko od autobusovej a 

ţelezničnej stanice, čo je nevýhodou pre dochádzajúcich ţiakov. Škola nemá vlastnú 

jedáleň ani športový areál. 

 

o) Výsledky úspešnosti školy pri prijímaní žiakov na ďalšie štúdium 

 

Prehľad o umiestnení absolventov – šk.rok 2017/2018                                                                                                                        
GYMNÁZIUM PARTIZÁNSKE 
 

VŠ 
IV. 

A 

IV. 

B 

IV.

C  

Univerzita Komenského BA    

Filozof.f.   1 Hýroššová N. (ruské a východoeurópske štúdiá) 

Právnická f.     

Lekárska f.     
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Farmaceut.f. 1 2 2 
Bryndzová A., Belianska Z., Griačová P., Kováčik 

R., Petríková B. 

Pedagog.f.  1  Blaniarová M. (špeciálna pedagogika) 

Prírodovedecká f.   1 Bielich M. (paleológia) 

F. matematiky, fyziky 

a inform. 
    

F. ekonomická  2  Zorvan A., Duchovičová K. 

F. telesnej výchovy a 

športu 
    

Jesseniova lekárska f. 

v Martine 
 3  Blaha M., Cabadajová D., Kákošová L. 

bez uvedenia fakulty     

Slov. techn. univ. BA                 

F.chem. - potr. 

technológií 
    

F.elektrotechniky a inf. 1 2 1 Škarbala D., Král M., Lichý M., Vraňák M. 

Stavebná f.     

F. architektúry     

Strojnícka f.     

Fak.inf. 

a informač.technológií 
    

Materiálovo-technolog. 

f. v Trnave 
    

bez uvedenia fakulty     

Slov. poľn. univ. NR                 

F.ekonom. a 

manaţmentu 
2 1  Humaj D., Ţiak R., Valjent A. 

Agronomická fakulta     

F.agrobiológie 

a potravin.zdrojov 
    

F. biotechnológie 

a potravin. 
    

F.eur. štúdií a 

region.rozvoja 
    

Technická f.     

F.záhrad.a 

krajin.inţinierstva 
    

bez uvedenia fakulty     

Ekonomická un. BA 

F.podnik. manaţm. 1 1  Rizikyová M., Marcineková Z. 

Národohosp.f. 1   Villárová R. 

F. medzinár.vzť.     

F. aplik. jazykov     

Obchodná fakulta     

bez uvedenia fakulty 2   Dudek D., Pivoluska T. 

Univ.Konšt.Fil. NR                       

Filozofická f.   1 Nedas M. 

F.prír.vied 1   Detko M. 

Fak. pedagogická  1  Hričovská M. 
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F.soc.vied a zdrav     

F. soc.a ekon. vied     

bez uvedenia fakulty     

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava             

Filozof. f.      

F. soc. vied      

F. masmediál. 

komunikácie 
 1 1 Machálková S., Hoďa M. 

F. prírodných vied     

bez uvedenia fakulty     

Trnavská Univerzita                      

Filozof. f. 1   Jenisová D. 

F. zdrav. a soc. pr. 1   Mošková M. 

Právnická f.   1 Seková A. 

Pedag. f. 2 1 1 Jeţová S., Talárová E., Beblavá D., Herdová D. 

bez uvedenia fakulty     

Technická univerzita Košice 

F. informatiky 1   Ďurech M. 

UMB B.Bystrica                  

Filozof. f.      

Pedagogická f.      

F. prírodných vied 1   Zajícová K. (forenzná a kriminalistická chémia) 

Ekonomická f.     

F. politických vied 

a medzinár. vzťahov 
    

Právnická f. 1 1  Beňová M., Kmeťko M. 

Ţilinská univerzita                 

F. prevádzky a ekon. 

dopr.a spojov 
1   Truska M.  

F. bezpečnostného 

inţinierstva 
  1 Michalík F. 

Stavebná f.     

Strojnícka f.     

F. riadenia a 

informatiky 
1   Beliansky A. 

Elektrotechnická f. 1   Strych J. 

PANEUR VŠ BA 

F. psychológie      

F. práva     

F. masmédií     

F. ekonómie a 

podnikania 
    

bez uvedenia fakulty     

Univerzita A. 

Dubčeka Trenčín 
 1 1 Mikula M., Chudá N. (fyzioterapia) 

Technická univerzita 

Zvolen 
    

Akadémia policajného     
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zboru Bratis. 

Akadémia 

ozbrojených síl Lipt. 

Mik. 

 1  Mináriková K. 

City University of 

Seattle Trenčín 
  1 Dufeková I. 

 

Univerzity v ČR a zahraničí 

Vysoká škola ekonomická Praha      

F. podnikohospodárska 1 1  Ţiak P., Klimková D. 

Masarykova Univerzita Brno              

Ekonomická f.   1 Hajduková L. 

Lekárska f.   1 Turčeková D. 

Filozofická f.   1 Jakalová L. (psychológia) 

Mendelova 
Univerzita Brno 

    

VUT Brno      

F. strojného inţ. 1 2 1 Grznár M., Gális R., Kmeť A., Maňo M. 

Stavebná f.   1 Beníková T. 

F. ekonomická  1  Némethy T. 

bez uvedenia fakulty   1 Kováčik T. 

České vysoké učení technické Praha 

bez uvedenia fakulty   2 Kopiar M. (elektrotechnika), Lukačovič A. (informatika) 

Vysoká škola 
chemicko-technolog. 
Praha 

    

Univerzita Karlova 
Praha       

1         3 
Rizikyová T. (politológia), Dobravská P. (medzinár.vzťahy), 

Remperová N. (klinická a toxikologická analýza),   Rybárová V. 
(marketingová komunikácia)   

Palackého 
Univerzita Olomouc 

1   Hollá A. (biochémia) 

Dánsko  1 1 2 Chotváč J., Mazáň D., Duchovičová D., Nagy L. 

  

Pomaturitné štúdium IV.A IV.B IV.C  
Súkromná vyššia odbor.škola 

zdravot. Praha 
 1  Gubková A. 

Neprijatí na VŠ: 

 IV.A IV.B IV.C  
Podali si prihlášku a neboli 

prijatí 
    

Nepodali si prihlášku 3 1 2 Kopál P., Košian T., Michnová J., Tupý F., 

Malík M., Marikovič M. 
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Zhrnutie: 

Trieda IV. A IV.B IV.C Spolu 

Počet ţiakov  27 26 27 80 

Počet ţiakov prijatých na VŠ v SR 19 18 12 49 

Počet ţiakov prijatých na VŠ v ČR a zahraničí 5 6 13 24 

Počet žiakov prijatých na VŠ spolu 24 24 25 73 

Počet ţiakov prijatých na pomaturitné štúdium 0 
1 

0 1 

Počet ţiakov, ktorý si podali prihlášku na VŠ 24 24 25 73 

Počet ţiakov, kt. si podali prihlášku a neboli prijatí  0 0 0 0 

Počet ţiakov, kt. si nepodali prihlášku  3 1 2 6 

Úspešnosť prijatia na VŠ v %     (počet 

prijatých vs. počet ţiakov, kt. si podali prihlášku)  
100 % 

 

100 % 
100 % 100 % 

 

 

 
 
 
Prehľad podľa smerov: 
 

1.  Ekonomické zameranie 23  
2.  Zdravotníctvo 14 Medicína = 4, Farmácia = 5, iné = 5 
3.  Humanitné, pedagogické 12  
4.  Elektrotechnika, IKT 9  
5.  Technické 8  
6.  Prírodné vedy 4  
7.  Právo 3  

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Vladimír Karásek, riaditeľ školy 

 

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa  29. 6. 2018. 

Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa 24. 9. 2018.  

Stanovisko rady školy je prílohou.  


