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1. 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. František Štetiar 

Zástupca riaditeľa:  Ing. Eva Vyskočilová 

                                             Mgr. Stanislav Hulla   

Predseda rady školy:  Mgr. Martin Znášik 

Predseda rodičovskej rady: Monika Šúňalová 
 

 

2. Údaje o počte žiakov:  

 

Počet žiakov v štvorročnom gymnáziu: k 15. 9. 2018 – 201, z toho 6 so ŠVVP, 

k 30. 6. 2019 - 200, z toho 6 so ŠVVP 
 
1.ročník:  44/45, I.A - 23/23, I.B - 21/20 
 
2.ročník:  47/46, II.A - 22/21, II.B - 25/25 
 
3.ročník:  55/57, III.A - 29/30, III.B - 26/27 
 
4.ročník:  55/54, IV.A - 25/25, IV.B - 30/29 
 
 

Počet žiakov v osemročnom gymnáziu: k 15. 9. 2018 – 173, z toho 3 so ŠVVP,  

                                                                k 30. 6. 2019 – 172, z toho 3 so ŠVVP 
 
I. D: 20/20 
 
II.D: 24/24 
 
III.D: 23/23  
IV.D: 32/32  
V.D: 24/23  
VI.D:  19/19  
VII.D: 13/13 
VIII.D: 18/18 
 

3. Údaje o prijímacom konaní:  

 

Do prijímacieho konania do štvorročného gymnázia bolo prihlásených 73 

uchádzačov. Prijímaciu skúšku úspešne vykonalo 58 uchádzačov a 11 boli prijatí bez 

prijímacej skúšky. Prijímacej skúšky sa nezúčastnili 3 uchádzači a 2 nesplnil podmienky 

prijatia do prvého ročníka. K 30. 6. 2019 bolo zapísaných 43 žiakov. Otvorili sme 2 triedy. 
 

http://www.gympe.sk/
mailto:riaditel@gympe.sk
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Na prijímacie skúšky do osemročného gymnázia sa prihlásilo 21 uchádzačov. 

Prijímacej skúšky sa zúčastnilo 21 žiakov. 1 žiak nesplnil podmienky prijatia do 1. ročníka. 

Prijatých bolo 20 žiakov. Otvorili sme 1 triedu. K dátumu 30. 6. 2019 bolo zapísaných 20 

žiakov. 

 

4.  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie:  

1. polrok 

v štvorročnom gymnáziu:     prospelo s vyznamenaním 55 žiakov, 

                                             prospelo veľmi dobre 60 žiakov, 

                                             prospelo 77 žiakov,   

                                             neprospelo 5 žiakov 
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v osemročnom gymnáziu : prospelo s vyznamenaním:  72 žiakov v 1. - 4. ročníku, 

                                                                                        25 žiakov v 5. - 8. ročníku; 

                                            prospelo veľmi dobre:          22 žiakov v 1. - 4. ročníku, 

                                                                                        23 žiakov v 5. - 8. ročníku; 

                                             prospelo:                            5 žiakov v 1. - 4. ročníku; 

  24 žiakov v 5. – 8. ročníku; 

 neprospelo: 0 žiak v 5. – 8. ročníku.                                                                                       
  1 žiak v 5. - 8. ročníku;    
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2. polrok 

v štvorročnom gymnáziu:     prospelo s vyznamenaním 63 žiakov, 

                                             prospelo veľmi dobre 58 žiakov, 

                                             prospelo 76 žiakov,   

                                             neprospel 0 žiakov 
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v osemročnom gymnáziu: prospelo s vyznamenaním:  61 žiakov v 1. - 4. ročníku, 
  27 žiakov v 5. - 8. ročníku; 

                                            prospelo veľmi dobre: 32 žiakov v 1. - 4. ročníku, 

  25 žiakov v 5. - 8. ročníku; 

                                             prospelo:   6 žiakov v 1. - 4. ročníku, 

                                                                                        21 žiakov v 5. - 8. ročníku;    

                                            neprospelo:    0 žiakov.   
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5. Výsledky maturitných skúšok v školskom roku 2018/19 

 

 
Predmet 

Stupne prospechu 
 

Priemer 
predmet
u 

Spolu 1 2 3 4 5 

Povinné predmety 
Slovenský jazyk a literatúra 71 18 32 15 6 - 2,13 

Anglický jazyk 70 41 14 15 - - 1,63 

Matematika 19 12 4 1 2 - 1,63 

Fyzika 11 8 2 - 1 - 1,45 

Chémia 16 9 3 3 1 - 1,75 

Biológa 27 12 9 3 3 - 1,89 

Geografia 29 7 11 11 - - 2,14 

Dejepis 8 5 2 1 - - 1,50 

Nemecký jazyk 5 5 - - - - 1,00 

Občianska náuka 25 8 10 6 1 - 2,00 

Psychológia 5 2 1 1 1 - 2,20 

        

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky 
Nemecký jazyk 1 1 - - - - 1,00 

Občianska náuka 1 1 - - - - 1,00 

        

 

Externej časti MS sa zúčastnilo 72 žiakov. 1 žiačka vykonala písomnú formu externej časti 

maturitnej skúšky z matematiky neúspešne, bol je povolený opravný termín v septembri 

2019. 5 žiakov vykonalo písomnú formu externej časti maturitnej skúšky z anglického 

jazyka neúspešne. Jedna žiačka sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnila ústnej formy MS 

v riadnom termíne, bol je povolený náhradný termín v septembri 2019. Ústnu formu 

internej časti maturitnej skúšky úspešne absolvovalo 71 žiakov. 

 

6. Výsledky Testovania 9 2019 

 

Testovanie sa konalo 3. 4. 2019 a zúčastnilo sa ho 32 žiakov IV.D triedy osemročného 

gymnázia.  

 matematika slovenský jazyk 

a literatúra 

Priemerná úspešnosť školy: 80,3 % 73,2 % 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer 63,1 % 62,3 % 

Priemerná úspešnosť 8-roč. gymnázií v SR 80,8 % 77,4 % 

 

 

7.   Zoznam študijných odborov 

 

7902 J - gymnázium 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov: 

 

1) Školský vzdelávací program vypracovaný na základe zákona č. 245/2008 platný od  
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1. 9. 2008. 

 

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. 

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. 

 

8.  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogickými zamestnancami školy:  

 

Celkový počet zamestnancov školy k 30.6.2019:  39 
Počet pedagogických zamestnancov k 30.6.2019:  30 
Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov k 30.6.2019:  29,04  

Všetci spĺňali kvalifikačné predpoklady. 

Odbornosť vyučovania všetkých predmetov:  100%. 
Počet nepedagogických zamestnancov školy k 30.6.2019:  9,0. 
Prepočítaný počet nepedagogických zamestnancov:  8,30. 
 

9. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:  
 

- Kariérny deň pre žiakov štvrtého a ôsmeho ročníka, ktorý sa uskutočnil vo veľkej 

zasadačke MsÚ Partizánske. 

- Prezentačný večer Gymnázia pre verejnosť 

- Deň otvorených dverí Gymnázia pre žiakov 9. ročníka  

- Zber papiera – celoškolská akcia. 

- Európsky deň jazykov – celoškolská akcia 

- Interaktívna prezentácia  Kam na strednú školu 

- Stužkové slávnosti vo všetkých maturitných triedach 

- Venček v triede IV.D 

- Škola v prírode v triedach I.D, II.D 
   
Žiaci a pedagógovia školy sa zapojili do podujatí organizovaných mestom a organizáciami 

tretieho sektora: 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 www.gympe.sk, Týždenník Tempo, Mestská televízia Partizánske 

a príspevky učiteľov a žiakov na Facebooku. 
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10. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

- Zelené oči – Urobme školu zelenšou, 
- Street-workoutové ihrisko, 

- Nie je kôš ako kôš – separovanie odpadu  

- Oddychová zóna (klubovňa),  

- Akvárium,  

- Nový život pre atlasy,  

- Erasmus +, 

- oprava náučno-relaxačného chodníka Salaš – chata Ondrej, 

- bezbariérový prístup do budovy školy, 

- ZSE oddychová zóna pre študentov, 

- cezhraničná spolupráca – v príprave 

 

 

11. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti  

 

 Dňa 13.2.2019 bola vykonaná tematická inšpekcia – Úroveň dosiahnutých 

kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu. Žiaci končiaceho 

ročníka dosiahli v teste priemernú úspešnosť 73,33%, v porovnaní s národným 

priemerom žiakov v teste za SR 62,10%, v testovaných školách v Trenčianskom 

kraji s priemerom 63,00%. 

 V máji 2019 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. 

 Dňa 16.5.2019 bola vykonaná tematická inšpekcia – Kontrola zabezpečenia, 

priebehu a výsledkov prijímacieho konania na Gymnáziu. Vykonanou kontrolou boli 

uplatnené 2 odporúčania.  

 

12.   Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 
školy 

 

Škola mala v školskom roku 2018/19 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 využíva aj pre účely záujmových krúžkov a regeneráciu pracovnej sily 

zamestnancov. Súčasťou školy je aj školský bufet. 

Zakúpené boli  žiacke školské skrine do šatne a jedna trieda bola vybavená novými 

lavicami a stoličkami. 
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13.  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy  

  

Súhrnná správa o hospodárení za rok 2018 
 

 
PROSTRIEDKY ZO ŠR, VÚC A PRÍJMY   S P O L U, 

 

 802.088,59 € 
z toho: 
ŠR Normatívne 111.1 756.851,00 € 

ŠR Nenormatívne 111.2 29.386,00 € 

VÚC zdroj 41 na: 
- kapitálové výdavky 
- bežné výdavky 

 
2.639,99 € 

77,84 € 

Iné zdroje – 131 H  
- presun z roku 2017 
- preplatky z minulých rokov 

                 4.001,22 € 
                    777,60 € 

Iné zdroje – 72 a – dary Rodičovské združenie, z toho: 
- 972,50 € doplatok ubytovania a stravy LK,  
- 220,00 € doplatok autobusovej dopravy na exkurziu do Koncentračného tábora 
v Osvienčime, 
-  37,60 € doplatok autobusovej dopravy do  Centra popularizácie fyziky pri 
Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, 

- 180,40 doplatok autobusovej dopravy do Múzea SNP v Banskej Bystrici. 

                             - dary Nadácia TV JOJ: 
- pre florbalové družstvo na zabezpečenie florbalových tréningových pomôcok 
a vybavenia, ako aj športového rozvoja vo florbale. 

1.410,50 € 
 
 
 
 
 
 

150,00 € 

Iné zdroje – 72 c  - dary Mesto Partizánske, z toho: 
-    380,00 € na refundáciu nákladov spojených s odbornou besedou o budovaní 
baťovských tovární a miest, 
- 1.700,00 € na medzinárodnú žiacku výmenu v Erlangene, Družobné stretnutie 
s Gymnáziom Zlín, Celomestskú súťaž v AJ, Študentskú latku, Náboj-
Junior, Prezentačný večer Gymnázia a Otvorme sa športovým aktivitám na 
ubytovanie, dopravné, propagačný materiál, publicitu, ceny, diplomy, vstupenky     
na akcie, občerstvenie, športový materiál, 
-    762,00 € na tlač 300 ks knihy – Zbierka básní Mgr. M. Patáka pri príležitosti 80. 
výročia vzniku mesta a 65. výročia vzniku Gymnázia, 
- 1.500,00 € na dopravu a vstupenky do Múzea SNP v B. Bystrici, do 
Koncentračného tábora v Osvienčime a Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu   
V. P.-Tótha v Martine,  
-    200,00 € na zakúpenie športového materiálu na florbalovú súťaž Nadácie JOJ, 
-    500,00 € na ubytovanie a stravu pre žiačky, ktoré postúpili do finálového turnaja 
súťaže Florbal SK Liga od Nadácie TV JOJ. 

5.042,00 € 

Iné zdroje – 72 g – prenájom bufetu, telocvične a učební 1.752,44 € 
 

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ČERPANIE 
SPOLU, 

 

 797.220,13 € 
z toho: 
ŠR Normatívne 111.1 751.982,54 € 

ŠR Nenormatívne 111.2 29.386,00 € 

VÚC 41: 
- kapitálové výdavky 
- bežné výdavky 

 
2.639,99 € 

77,84 € 

Iné zdroje – 131 H  
- presun z roku 2017 a preplatky z minulých rokov 

4.778,82 € 

Iné zdroje – 72 a – dary Rodičovské združenie a Nadácia TV JOJ 1.560,50 € 

Iné zdroje – 72 c  - dary Mesto Partizánske 5.042,00 € 

Iné zdroje – 72 g – prenájom bufetu a telocvične 1.752,44 € 
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NEVYČERPANÉ FP V BEŽNOM ROKU 
(použité na úhradu nákladov do 31. 3. 2019) 

 
4.868,46 € 

 
 

ČERPANIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV PODĽA  
EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné  vyrovnania,            499.321,61 € 
z toho: 

Z
d
ro

j 

111.1 

Tarifný plat 326 749,74 € 

Náhrady miezd 86.764,35 € 

Osobné príplatky 16.265,68 € 

Príplatok za riadenie 4.171,06 € 

Príplatok za triednictvo 8.309,26 € 

Kreditový príplatok 23.481,11 € 

Nadčasy 10.466,22 € 

Príplatok začínajúceho učiteľa 162,40 € 

Príplatok uvádzajúceho učiteľa 162,74 € 

Odmeny a maturity 13.465,55 € 

Odmeny životné jubileum 2.496,50 € 

111.2 Odmeny vzdelávacie poukazy a mimoriadne výsledky 
žiakov 

6.694,00 € 

72g Odmeny voľby do orgánov samosprávy obcí 133,00 € 

620 – Poistné a príspevok do poisťovní,                                                       180.518,11 € 
z toho: 

Z
d
ro

j 

111.1 
Odvody za zamestnávateľa 175.281,33 € 

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 2.010,00 € 

111.2 
Odvody za zamestnávateľa - vzdelávacie poukazy 
a mimoriadne výsledky žiakov 

2.403,18 € 

131F 
Odvody za zamestnávateľa - preplatky z ročného 
zúčtovania odvodov do zdravotných poisťovní 

777,60 € 

72g 
Odvody za zamestnávateľa – voľby do orgánov 
samosprávy obcí 

46,00 € 

630 – Tovary a služby,                                                                                     108.645,29 € 
z toho výdavky na: 

EK Názov Zdroj Suma 

631001 Cestovné náhrady tuzemské 111.1 1.629,73 € 
výdavky na cestovné zamestnancom 

631002 Cestovné náhrady zahraničné 111.1 233,70 € 
výdavky na cestovné zamestnancom na exkurziu do Koncentračného tábora v Osvienčime a exkurziu do Viedne 

632001 Elektrická energia 111.1,131H.72g 10.146,48 € 

632001 Plyn 111.1,131H,72g 18.966,38 € 

632002 Vodné, stočné 111.1,131H,72g 3.713,31 € 

632003 Poštové služby 111.1 283,10 € 

632004 Komunikačná infraštruktúra 111.1 286,80 € 
prístup k internetu 

632005 Telekomunikačné služby 111.1, 131H 560,42 € 

633001 Interiérové vybavenie 111.1 2.502,15 € 
2.025,00 € 9 ks šatňové skrinky 
     63,60 € 53 ks kancelársky nábytok na sekretariát a ekonomický úsek 
   267,04 € koberec do sekretariátu 
   146,51 € koberec do kabinetu výchovného poradcu 

633002 Výpočtová technika 111.1 239,00 € 
10 ks pamätí do PC k darovaným počítačovým zostavám 

633004 Prevádzkové stroje, prístroje 111.1 38,00 € 
1 ks stavebný fúrik 
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633006 Všeobecný materiál 
111.1, 111.2, 72a, 

72c, 72g 
6.792,76 € 

   150,00 € športové potreby na florbal 
   460,27 € športové potreby v rámci akcie Otvorme sa športovým aktivitám 
   151,96 € predmety na propagačnú činnosť – gravírované perá s logom školy 
   454,71 € čistiace a hygienické výrobky 
   249,52 € tlačivá 
1.346,88 € kancelárske potreby, pečiatky  
   632,75 € čistiaci materiál 
   992,61 € náhradné diely k strojom a zariadeniam, materiál na údržbu školy a materiál zakúpený pri 
havarijných stavoch 
1.184,20 € tonery do tlačiarní 
   200,20 € lieky 
   298,92 € ďakovné plakety pre zamestnancov pri príležitosti 65. výročia založenia školy   
   129,24 € materiál na zníženie stropu v kancelárií ekonomického úseku 
     80,60 € zástavy 
       1,00 € doskočisko 
   459,90 € ostatný nešpecifikovaný drobný materiál 

633009 Knihy, časopisy, učebnice, učebné pomôcky 111.1,111.2,41 3 326,35 € 
2.117,80 € učebnice anglického jazyka 
   193,52 € učebnice ruského jazyka 
     71,90 € 1 ks CD prehrávač 
     31,30 € odborná literatúra - účtovné súvzťažnosti 
     91,20 € anglické hry 
     99,72 € učebná pomôcka obraz textil 
   498,00 € edukačná sada na vyučovanie programovania 
       3,58 € benzín na laboratórne pokusy 
   219,33 € predplatné časopisov 

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 111.1 554,08 € 

633013 Softvér 111.1 399,00 € 
licenčný poplatok aSc agendy 

633015 Palivá 111.1 54,01 € 
25,01 € nákup benzínu do kosačky 
29,00 € výmena propán-butánových fliaš 

633016 Reprezentačné 111.1, 72c 582,39 € 
129,80 € občerstvenie na Prezentačný večer školy 
187,59 € guličkové perá s logom na reprezentačné účely pri príležitosti 65. výročia založenie školy 
265,00 € darčekové tašky a pečatidlo na reprezentačné účely pri príležitosti 65. výročia založenie školy 

634004 Prepravné 111.1, 72a, 72c 3.388,80 € 
747,60 € doprava v rámci tematického zážitkového vzdelávania – exkurzia  do múzea Ľ. Štúra v Uhrovci, múzea 
M. R. Štefánika v Košariskách, návštevy Mohyly na Bradle, pamätnej izby J. Hollého v Dobrej Vode 
a Zážitkového centra vedy Aurélium v Bratislave 
720,00 € doprava na exkurziu do Koncentračného tábora v Osvienčime  
537,60 € doprava na exkurziu do Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho - Tótha v Martine 
680,40 € doprava na exkurziu do Múzea SNP v Banskej Bystrici 
300,00 € doprava do Zlína na odbornú besedu o budovaní baťovských tovární a miest 
193,20 € doprava na florbalový turnaj v Trenčíne 
210,00 € dovoz nábytku do sekretariátu a kancelárie ekonomického úseku zo Slovnaftu v Bratislave 

635004 Údržba prevádzkových strojov a prístrojov 111.1 357,54 € 
  42,00 € oprava čipovacieho zariadenia  
184,50 € oprava kopírky na sekretariáte 
131,04 € oprava hasiacich prístrojov  

635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí 111.1 1 971,60 € 
  102,07 € oprava športového náradia 
  668,99 € výmena poškodenej podlahy na ekonomickom úseku 
1.306,34 € výmena poškodenej podlahy v odbornej učebni matematiky 2 
  -105,80 € refundácia nákladov 

636001 Nájomné na nájom budov, objektov alebo ich častí 111.1 9,16 € 
nájomné Mestu Partizánske za parkovisko a príjazd naň zo Strojárenskej ulice 

637001 Školenia, kurzy, semináre, porady 111.1 95,00 
39,00 € školenie zamestnanca  na správu dokumentov 
56,00 € školenie dvoch zamestnancov k účtovnej závierke  

637002 Konkurzy a súťaže 111.1,72c 1.583,97 € 
181,00 € vstupenky pre žiakov v rámci tematického zážitkového vzdelávania 
445,00 € náklady spojené s kultúrnym podujatím – 65. výročie založenia školy 
144,00 € výroba potlačených polokošiel s logom v rámci družobného stretnutia s Gymnáziom Zlín 
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  25,02 € občerstvenie v rámci Otvorme sa športovým aktivitám 
200,00 € športový materiál v rámci Otvorme sa športovým aktivitám 
160,95 € ceny v rámci Otvorme sa športovým aktivitám   
150,00 € ceny na súťaž Študentská latka 
278,00 € ceny na celomestskú súťaž v anglickom jazyku 

637003 Propagácia, reklama, inzercia 111.1, 131H 354,72 € 
138,00 € propagácia školy v regionálnych novinách a televízií 
216,72 € služby virtuálnej knižnice 

637004 Všeobecné služby 111.1, 72c 2.851,11 € 
1.633,91 € revízie komínov, laboratórnych kahanov, hasiacich prístrojov a hydrantov, športového náradia, 
tlakových zariadení, plynových zariadení, elektrických spotrebičov  
   455,20 € povinná deratizácia, zhotovenie náhradných kľúčov, zhotovenie menoviek, tlač informačného 
bulletinu pri príležitosti 65. výročia založenia školy 
  762,00 € tlač knihy Zbierka básní   

637005 Špeciálne služby 111.1 810,44 € 
535,44 € služby BOZPO 
275,00 € služby GDPR 

637006 Náhrady 111.1 24,20 € 
poplatky za lekárske prehliadky zamestnancov 

637007 Cestovné náhrady 111.2, 72a, 72c 14.152,50 € 
13.572,50 € ubytovanie a strava pre žiakov na lyžiarskom kurze 
       80,00 € občerstvenie pre žiakov pri odbornej besede o budovaní baťovských tovární a miest v Zlíne 
     500,00 € strava a ubytovanie pre žiakov na finálovom turnaji súťaže Florbal SK Liga od Nadácie TV JOJ 

637012 Poplatky a odvody 111.1 10,97 € 
bankové poplatky a notársky poplatok za overenie podpisu 

637014 Stravovanie 111.1 14.396,50 € 
výdavky na stravovanie zamestnancov 

637016 Prídel do sociálneho fondu 111.1 4.329,88 € 
povinný prídel do sociálneho fondu 

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 111.1,111.2 12.537,00 € 
11.958,00 € vyplatenie odmien na základe dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti 
     579,00 € vyplatenie odmien za vedenie krúžkov 

637035 Dane 111.1 652,74 € 
za odvoz komunálneho odpadu 

637036 Reprezentačné výdavky 111.1, 72c 811,50 € 
611,50 € slávnostná recepcia pri príležitosti 65. výročia založenia školy 
200,00 € náklady spojené s pobytom  hostí z Gymnázia Zlín 

640 – Bežné transfery,                                                                                          6.095,13 € 
z toho: 

642006 Na členské príspevky 111.1 20,00 € 
členský príspevok Asociácii riaditeľov štátnych gymnázií SR 

642013 Na odchodné 111.2 4.809,00 € 
vyplatenie odchodného zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku 

642015 Na nemocenské dávky 111.1 1.146,13 € 
vyplatenie nemocenskej dávky zamestnancom za prvých 10 dní PN 
642017 Na úrazové dávky  111.1 120,00 € 

spoluúčasť školy pri školských úrazoch 

710 – Kapitálové výdavky,                                                                                   2.639,99 € 
z toho: 

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

41 2.639,99 € 

nákup multifunkčného zariadenia 

 

 
Partizánske  27. 3. 2019 
Vypracovala:  Mariana Adámiková   Schválil: František Štetiar, riaditeľ školy 
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14. Vyhodnotenie plnenia plánu práce školy na školský rok 2018/19 

 

V pláne práce školy na školský rok 2018/19 sme mali stanovené úlohy v štyroch 

oblastiach. 

 

14.1. Oblasť výchovno-vzdelávacia 

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

V maturitnom ročníku bolo 72 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 72 žiakov. 1 žiaci vykonali písomnú 

formu externej časti maturitnej skúšky z matematiky neúspešne. Žiakovi bola povolená 

opravná skúška, ktorú vykoná v septembri. 5 žiakov vykonalo písomnú formu externej 

časti maturitnej skúšky z anglického jazyka neúspešne. Jedna žiačka sa zo 

zdravotných dôvodov nezúčastnila ústnej formy MS v riadnom termíne, bol je povolený 

náhradný termín v septembri 2019. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky 

úspešne absolvovalo 71 žiakov. 

 

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

 

          % úspešnosti GymPE     slov. priemer / gymn. priemer                 percentil      

SJL:   59,7 %  50,7 % / 62,9 %   nebol uvedený 

ANJ:           58,3 % 61,7 % / 61,5 %                   nebol uvedený 

NEJ: 86,7 % 53,0 % / 53,3 % nebol uvedený 

MAT: 55,3 % 51,6 % / 56,4 %                   nebol uvedený                      

 

14.1.2. Realizovať záujmovú výchovno-vzdelávaciu mimovyučovaciu činnosť 
s využitím   vzdelávacích poukazov. 

Škola vydala 374 vzdelávacích poukazov a prijala ich 245. Boli využité na odmeňovanie 

vedúcich krúžkov, nákup materiálneho vybavenia pre činnosť krúžkov, zabezpečenie 

dopravy na krúžkové aktivity. V tomto školskom roku pracovali žiaci v 16 záujmových 

krúžkoch športového, vzdelávacieho, kultúrneho a technického zamerania. 

 

14.1.3. 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. 

 

http://www.nucem.sk/
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14.1.4. 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. 

14.1.5. Zapájať sa do predmetových olympiád, SOČ, súťaží športového, 
kultúrneho  a vedomostného charakteru. 

 

PK matematiky 

 

Matematické súťaže 
Vyučujúci matematiky priebežne pripravovali žiakov na matematické súťaže. Mnohí 
študenti v nich dosiahli pekné výsledky. 
 
Najvýznamnejší úspechy zaznamenali: 
Ema Madziová, IV.D -  MO Z9 - 1. miesto OK, 8. miesto KK - úspešná riešiteľka 
Martin Hošek, III.B – MO Kat. A - 8. miesto KK – úspešný riešiteľ  
 
Ďalšie výrazné úspechy získali aj žiaci nižších ročníkov osemročného štúdia: 
 
Matematická olympiáda 
MOZ6 I.D Martin Bezák 1. miesto OK 
- pripravovala p. Hojčková 
 
MOZ7 II.D Matej Kovalčík  - 1. miesto OK, Natália Hrdá  - 3. miesto OK  
MOZ8 III.D Martin Madzia - 3. miesto OK  
MOZ9 IV.D Ema Madziová - 1. miesto OK, 8. miesto KK - úspešná riešiteľka 
- pripravovala p. Zollerová 
 
Pytagoriáda 
Úspešní riešitelia OK:         
P6 I.D Martin Bezák   1. miesto OK      
  Šimon Morávek  3. miesto OK 
- pripravovala p.Hojčková 
     
P7 II.D Matej Kovalčík  2. miesto OK     
  Lenka Dobiašová  4. miesto OK 
  Šimon Hýrošš   6. miesto OK 
P8 III.D Martin Madzia  1. miesto OK 
  Timotej Orság   2. miesto OK     
  
  Simona Seidlová  3. miesto OK  Vysvetlivky: 
  Ema Magdolenová  4. miesto OK  KK  – Krajské kolo  
  Adrián Pavlovčík  5. miesto OK  OK  – Okresné kolo  
- pripravovala p. Zollerová 
 
Matematická súťaž družstiev Náboj – regionálna úroveň 
ZŠ 3. miesto regionálne kolo E. Madziová, L. Pizúrová, L. Mudríková, M. Madzia 
SŠ Talentovaní študenti 4G sa zúčastnili súťaže družstiev v Bratislave. 
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PK informatiky a fyziky 

 

Informatická súťaž iBobor: zúčastnilo sa 167 žiakov  
IQ Olympiáda – zúčastnilo sa 57 žiakov 
Fyzikálna olympiáda – Lucia Pizúrová, 4. D - 2. miesto v OK a 7. miesto v KK, 
pripravoval p. Štetiar 
Amavet – súťaž Festival 4 živlov - Lucia Pizúrová, 4. D - úspešný projekt 
v celoslovenskom kole, pripravoval p. Štetiar 
 
Exkurzie:  Bratislava, Aurelium 
  Martin, Centrum popularizácie fyziky  
 
PK cudzích jazykov 

 

Súťaže a olympiády:  

ONEJ:  

Bohušová Romana (6.D) – 2. miesto v celoslovenskom kole 

4 žiaci – účasť v krajskom kole  

 

8 žiakov sa zapojilo do medzinárodnej súťaže v písaní esejí, ktoré vyhlásilo bavorské 

ministerstvo školstva 

 

ORUJ 

Bírová Michaela (3.A) – 3. miesto v krajskom kole  

 

Aktivity: 

zájazd do Viedne 

návšteva Schönbrunnu 

 

PK slovenského jazyka a literatúry a výchov 

 

Súťaže a aktivity SJL 
 
Vedomostné súťaže:  

Olympiáda zo SJL  

kat. A – Natália Mattová (III. B) – 2. miesto v KK, pripravovala p. Vašková 

kat. B – Paulína Vicenová (VI.D) – 4. miesto v KK, pripravovala p. Bartlová 

kat. C – Ema Madziová (IV. D) – 3. miesto v pripravovala p. Pálešová 

Recitačné súťaže:  

Beniakove Chynorany - Nia Vaculčiaková (III.D) – 1. miesto v OK, pripravovala p. Bartlová 

Lujza Utekalová (I.D) - 2. miesto v OK, pripravovala p. Fedorová 

Rétorické súťaže:  

Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec - Linda Lukáčová (III.A) – čestné uznanie v KK, 

pripravovala p. Trojanová 

Literárne súťaže: 

Slovo (vyhlasovateľ Orbis Pictus Istropolitana) – Ema Madziová (IV.D) – 1. miesto 

v celoslovenskom kole v kat. próza, pripravovala p. Pálešová  
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Divadelné predstavenia:  

celoškolské divadelné predstavenia Vojna a mier – SND Bratislava 

Ostrov pokladov – Trnava 

Otec Goriot – DAB Nitra (VI.D) 

Anna Franková – Zvolen (VI.D, II.A, II.B) 

Domov (... kde je ten tvoj?) - Nová scéna BA (II.D, III.D)  

Zmierenie – SND BA (II.B, III.B)  

Zamilovaný Shakespeare – DAB NR (V.D) 

Exkurzie: exkurzia do BA (II.D, III.D) 

Iné aktivity:  

audiovizuálna prednáška Svet médií 1, Svet médií 2 

príspevky do médií, vedenie školskej knižnice, objednávanie a distribúcia kníh, nahrávanie 

DVD, tvorba násteniek 

VÝCHOVY 

 My popstar (hudobná súťaž)  

 Záložka do knihy spája školy – tvorba záložiek (VYV) 

 návrh vianočných pohľadníc pre školu (VYV) 

 vianočná výzdoba 

 návštevy výstav v MU 

 nácvik kolied na Vianočný bazár  

 brožúra k 65. výročiu školy  

 spomienkové predmety k 65. výročiu školy  

 

PK anglického jazyka 

 

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku  

kat. A1 – Terézia Kohýlová – 4.D – 2. miesto pripravovala p. Ergangová 

kat. B1 – Paulína Vicenová – 6.D – 4. miesto pripravovala p. Peciarová 

Majster Rétor – krajské kolo 

Max Radó – 4.B – 3.miesto pripravovala p. Švrčková 

We Love English – tímová súťaž 

Terézia Kohýlová, Šimon Michalík, Lucia Pizúrová - 1.miesto, pripravovala p. Ergangová 

English Language Competition (mestská súťaž v ANJ) 

kat. E1 Natália Vanková,  3.D – 1. miesto pripravovala p. Trojanová 

 Terézia Kohýlová,  4.D – 3. miesto pripravovala p. Ergangová 

kat. E2  Lenka Trnková, 4.A – 1. miesto, pripravovala p. Galiovská 

    Peter Utekal  2.A – 2. miesto, pripravovala p. Galiovská 

  Adrián Klučka  2.A – 3. miesto, pripravovala p. Poluchová 

 

Aktivity: 

súťaž English Language Competition,  

e-twinningový projekt 

týždeň európskych jazykov 

workshop pre učiteľov okresu v spolupráci s vydavateľstvom Oxford Univerzity Press 

predtestovanie  žiakov 
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internetová aplikácia WocaBee 

besedy o efektívnom učení sa jazykov – ICM Partizánske 
dve divadelné predstavenia - Pygmalion v anglickom jazyku v Žiline a v SND Bratislava 

 

PK dejepisu, geografie a občianskej náuky 

Súťaže: 

GEG: 

Celoslovenské kolo OGEG – Šimon Drábik 4.D – 8. miesto, pripravoval p. Marko  

Okresné kolo OGEG: 2. miesto – J. Čangel 1.D, pripravoval p. Marko 

   3.miesto – Š. Morávek 1. D pripravoval p. Marko 

DEJ: 

Medzinárodné kolo dejepisnej súťaže v Trenčíne – účast S. Šiška (2.A), M. Žember (6.D), 
K. Ištvánová (7.D), pripravovala p. Duchovičová  

Okresné kolo ODEJ: 2. miesto – N. Hrdá 2. D, pripravovala p. Lojek 

      2 . miesto – Ž. Lukáčová 1. D, pripravovala p. Lojek 

OBN: 

Euroškolák – 6. miesto v KK - Š. Morávek, M. Robelová, B. Žember (1.D), pripravovala p. 
Fedorová 

OĽP – 8. miesto v KK - A. Magdolen 2. B, pripravovala p. Fedorová 

Mladý Európan – 3. miesto v KK –  E. Ďurka, P. Franc, O. Krajčovič (3.A), , pripravovala p. 
Fedorová 

Filozofická olympiáda – Henry Michalec – 4. miesto, pripravovala p. Fedorová  

 

Exkurzie  

Simulované voľby do Európskeho parlamentu. 

Múzeum SNP – 3. ročník,  

exkurzia do Zvolena spojená s divadelným predstavením  

Múzeum holokaustu v Seredi – 2. D, 3. D , FD, BA 

Koncentračný tábor Auschwitz, Krakov – 2. roč. (v spolupráci s PK CUJ) 

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

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

Besedy s odborníkmi o prevencii extrémizmu, o finančnej gramotnosti, o bezpečnosti 

štátu. 

Fest slovenský film  

projekt Naša Baťovka – rovesnícke vzdelávanie, spolupráca so študentmi SOŠ 

beseda v CPPPaP (študenti seminára PSY) 

 

PK biológie, chémie 
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Súťaže: 
Mladý záchranár  
– Matušková, Síthová, Michalík, Karásek (4.D) – 2. miesto v OK, 15. miesto v KK 
– Pizúrová, Vanková, Fulka (4.D), Hýrošš (2.D) – 4. miesto v OK 
 
Aktivity: 
Praktické cvičenie, v rámci projektu Genetika na kolesách  (PriF UK Bratislava) 

Motivačná prednáška s Ing. Ileovou z FCHPT v Bratislave. 

Pán Martin Cichý pripravil workshop Príprava klasickej fotografie na sklo. 

Prednáška na tému Ochrana dažďových pralesov pre žiakov 1.-4. ročníka. 

Prednáška na tému Sexuálna problematika a AIDS pre študentov 2. a 3. ročníka 

štvorročného gymnázia  

 
PK telesnej a športovej výchovy: 

 

Majstrovstvá SR: 
Andrea Švecová – atletika 1. miesto  400m – kategória SŠ 

Andrea Švecová – atletika 1. miesto  100m prekážky - kategória SŠ  

Družstvo chlapcov stredné školy 1.miesto Floorball SK Liga 

 

Majstrovstvá kraja: 

Družstvo dievčat stredné školy - 2. miesto florbal  

Družstvo chlapcov stredné školy - 2. miesto florbal  

Družstvo dievčat stredné školy - 2. miesto Floorball SK Liga 

Družstvo dievčat základné školy - 2. miesto Floorball SK Liga 

Družstvo chlapcov základné školy - 2. miesto Floorball SK Liga 

Družstvo dievčat stredné školy - 2. miesto stolný tenis 

Družstvo dievčat stredné školy - 3. miesto bedminton 

Družstvo chlapcov stredné školy - 3. miesto bedminton 

Družstvo dievčat základné školy - 5. miesto v cezpoľnom behu 

Družstvo dievčat stredné školy - 7. miesto v cezpoľnom behu 

Katarína Ištvánová - 2. miesto skok do diaľky a 3. miesto beh na 200m, atletika SŠ 

Petra Znášiková - 7. miesto beh na 60m, atletika ZŠ  

 

Účasť v regionálnych a okresných kolách: 

bedminton chlapci a dievčatá ZŠ,  

florbal chlapci a dievčatá ZŠ,  

futbal  chlapci ZŠ,  

futsal chlapci SŠ,   

basketbal a volejbal chlapci a dievčatá SŠ 

 

Iné športové akcie:  

Študentská latka, Beh oslobodenia, Memoriál Rudolfa Jašíka, Florbalový turnaj O pohár 

predsedu TSK (1.miesto), Baťov beh (Bošany – Partizánske) 
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14.1.6.Naďalej prehlbovať družobné kontakty s Gymnáziom Zlín, zrealizovať 
výmenné pobyty. 

 

Družobné stretnutie s Gymnáziom Zlín sa uskutočnilo v Zlíne v dňoch 25.- 26. 4. 2019 

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

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

2.10.2018 - Aplikačné cvičenie - I. D, II. D, III. D, IV. D 

4.10.2018  - Účelové cvičenie - I. A, I. B, II. A, II. B, V. D, VI. D 

27.5.2019  - Aplikačné cvičenie I. D, II. D, III. D, IV. D  

28.5.2019  - Účelové cvičenie I. A, I. B, V. D, II. A, II. B, VI. D      

  

Kurz KOŽaZ internátnou formou pre triedy III. A, III. B, VII. D sa uskutočnil v  stredisku 

Tesáre v termíne 10. 9. –  12. 9. 2018. 

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

Lyžiarsky a snowboardingový kurz bol zorganizovaný  v Chopok juh (Hotel Kosodrevina). 

Zúčastnili sa ho triedy I. A, I. B, III. A, III. B, III. D, V. D a VII.D, v termíne od 28. 1. 2019 do 

1. 2. 2019. Na kurze bolo 9 učiteľov. 

14.1.9. Zrealizovať kurz letných športov. 

Kurz letných športov sa zrealizoval od 17. 6. do 21. 6. 2019 pre žiakov II. A, II. B a VI.D 

internátnou formou v Terchovej a dennou dochádzkou s rôznou náplňou. 

14.1.10. Zrealizovať 23. ročník Študentskej latky. 

16. 11. 2018 sa v Mestskej športovej hale uskutočnil 23. ročník súťaže v skoku do výšky 

Študentská latka.   

14.1.11. Zrealizovať celoškolské divadelné predstavenie. 

21. 9. 2018 sa žiaci I. - IV. ročníka 4G  a 5. – 8. ročníka 8G zúčastnili celoškolského 

divadelného predstavenia Vojna a mier v SND v Bratislave.  

14.1.12. Zrealizovať exkurzie a výlety podľa plánu. 

Prehľad absolvovaných exkurzií je uvedený pri jednotlivých predmetových komisiách. 

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

absolvovali školu v prírode v Braväcove, resp. Tesároch.    

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

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

4. 9. 2018 - Adaptačný program triedy I. D     

13. 9. – 14. 9. 2018, I. B – p. Poluchová - Adaptačný program – Horná Ves (hotel Lomy) 

14. 9. - 15. 9. 2018, I. A – p. Znášik - Adaptačný program – Horná Ves (hotel Lomy) 
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14.1.14. Zrealizovať celomestskú súťaž v ANJ (ENGLISH LANGUAGE 
COMPETITION) 

Súťaž prebehla v troch kolách od februára do apríla 2019. Do súťaže sa zapojili žiaci 

základných a stredných škôl v Partizánskom. Hodnotné ceny venovali sponzori, mesto 

Partizánske a RZ pri Gymnáziu Partizánske. 

14.1.15. Uskutočniť Prezentačný večer Gymnázia Partizánske 

Prezentačný večer gymnázia sa uskutočnil 15. 2. 2019 v čase od 16:00 – 19:00 hod. 

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

prispel k propagácii školy. 

14.1.16. Uskutočniť imatrikulácie žiakov 1. ročníka. 

Dňa 29. 10. 2018, od 17:00 do 20.00 h sa uskutočnili imatrikulácie žiakov 1. ročníka 

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

žiackou školskou radou.  

14.1.17. Zrealizovať Vianočný bazár. 

Dňa 21. 12. 2018 sa uskutočnil Vianočný bazár, z ktorého zisk (2332,71 €) bol odoslaný 

žiakom na Madagaskar.    

14.1.18. Zorganizovať Ples Gymnázia Partizánske  

Dňa 25. 1. 2019 sa uskutočnil XIII. ročník Plesu Gymnázia Partizánske v Dome kultúry 

Mestskej umeleckej agentúry v Partizánskom.  

 

14.2. 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 jednu triedu v hodnote cca 2.000,- 

€ a kancelársky materiál podľa požiadaviek vedúcich PK. V troch učebniach bola položená 

nová plávajúca podlaha v celkovej hodnote 3.500,- €. 

Využité boli aj prostriedky z rodičovského združenia na nákup školských lavíc a stoličiek 

v hodnote cca 2.326,- € pre jednu triedu. Podporené boli aj aktivity ako družba so Zlínom, 

LaSK, doprava na KOŽaZ a školy v prírode, ples gymnázia, ďalej cena rodičovskej rady, 

odmeny žiakom, cestovné na súťaže, maturitné skúšky, študentská latka, doplnenie 

odbornej literatúry atď. 

 

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. 

Darom od akciovej spoločnosti Slovnaft bol poskytnutých 10 stolových počítačov ,ktoré 

boli rozmiestnené v odborných učebniach a kabinetoch.  
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4. Využívať ASC agendu – EŽK, ETK, zastupovanie... 

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

vyučujúcich v neprítomnosti. Učitelia, žiaci a rodičia  využívajú mobilnú aplikáciu 

EDUPAGE. 

 

14.3. Oblasť priestorového zabezpečenia 

 

1. Zabezpečiť priestory pre odborné učebne.  

Bol vytvorený nový priestor pre knižnicu, ktorá sa presťahovala z pivničných priestorov. 

cez participatívny komunitný rozpočet TSK a s podporou ZSE bola vytvorená nová 

oddychová zóna – klubovňa pre žiakov.  

 

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

    zateplenia budovy a výmenu okien.  

- prebieha schvaľovací proces projektu „Zníženie energetickej náročnosti budov  

  Gymnázia Partizánske“ 

 

3. Zabezpečiť stravovanie v Strednej odbornej škole J. A. Baťu Partizánske. 

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

 

14.4. 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 

(novoročné posedenie). Preplácali sa dlhodobé práceneschopnosti dvom zamestnancom. 

 

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 Strednej odbornej škole J. A. Baťu Partizánske alebo 

prostredníctvom stravovacích lístkov. 

Pre zamestnancov je zabezpečené stravovanie v jedálni SOŠ v Partizánskom, príp. 

formou stravných lístkov v súlade so zásadami čerpania sociálneho fondu na r. 2018. 

Na stravné lístky v cene 3,60 € prispieval zamestnávateľ 2,20 € a zo sociálneho fondu 

bolo hradených 0,50 €.   
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15. 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 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 

krajskej, celoslovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni a vysoká je úspešnosť prijímania 

žiakov na vysoké školy. 

 

16. Slabé stránky školy 

 

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

o elektroinštalácie a rozvody 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. 

 

17. Výsledky úspešnosti školy pri prijímaní žiakov na ďalšie štúdium 
 

Prehľad o umiestnení absolventov – školský rok 2018/2019                                                                                                        
 
   

VŠ 
IV. 

A 

IV. 

B 
8.D 

 

 

Univerzita Komenského BA    

Filozof.f. 1 1  Kufelová (koreanistika), Blažek (politológia) 

Právnická f. 1 2 2 Horváth, Bednár, Haljaková, Bilik, Dzianová 

Lekárska f.  2  Kondelová, Peroutka 

Farmaceut.f. 1   Mešinová 

Pedagog.f.  1 1 Kasalová (CHE-BIO), Mikuláš 

Prírodovedecká f. 2  2 Beňová, Palušová, Baránik, Ciriak 

F. ekonomická 1   Hrčka 

Jesseniova lekárska f. 

v Martine 
 1  Baranová 
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STU BA                 

F. chem. - potr. 

technológií 
1  1 Kuzma, Kmeťová 

F. elektrotechniky 

a inf. 
  1 Rohutná 

Stavebná f. 1 1 1 Danák, Komora, Měchura 

F. architektúry 1 1  Trnková, Villárová 

Strojnícka f.  1  Petrík 

Fak. inf. a informač. 

technológií 
  3 Berešík, Pažický, Skaličan 

 

SPU NR                 

Technická f. 1   Hýrošš 

Ekonomická un. BA 

F.podnik. manažm.  2 2 Lacika, Hudecová, Podkamenská, Martiška 

Národohosp.f.  1  Fodora 

F. medzinár.vzť.  1 1 Nikoléniová, Bruška 

Obchodná fakulta  1  Škoda 

 

UKF NR                       

Filozofická f.   1 Brunner 

F.prír.vied 1 1  Hrčková (BIO-ANJ), Urban 

Fak. pedagogická 2 3  

Hačárová (Pg a vychováv.), Kročilová (ANJ-GEG), 

Bezák (GEG-TV),  

Filipejová (BIO-SJL), Reiselová (CHE-SJL) 

F.soc.vied a zdrav. 1   Kopál (urgent.zdrav.starostl.) 

 

UCM Trnava             

F. masmediál. 

komunikácie 
 1  Kováč 

F. prírodných vied 1   Beláková 

 

UMB B.Bystrica                  

Filozof. f.  2  
Baštrnák (prekladateľstvo ANJ-RUJ), Ferai (ANJ-

RUJ) 
 

F. politických vied 

a medzinár. vzťahov 
1   Schonová 

 

Žilinská univerzita                 

F. bezpečnostného 

inžinierstva 
 1  Struhárová (záchranné služby) 

F. riadenia a 

informatiky 
1   Šútora 
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Univerzita A. 

Dubčeka Trenčín 

 

1 

  

 

Cagáňová (fyzioterapia) 

Technická univerzita 

Zvolen 
1   Gális 

Akadémia 

policajného zboru BA 
1   Balážová 

Vysoká škola 

výtvarných umení BA 
 1  Foltánová (reštaurátorstvo) 

Slovenská 

zdravotnícka univ. 
2   

Hrádeľová (fyzioterapia), Kučerková 

(ošetrovateľstvo) 

súkromná VŠ BISLA  1  Radó (politológia) 

VŠZSP sv. Alžbety PE 1   Valent (urgentná zdravot. starostl.) 

 

Univerzity v ČR a zahraničí 

Masarykova Univerzita Brno              

Ekonomická f.   1 Hýroššová 

Prírodoved. f.  1  Nosková (CHE) 

Univerzita Karlova 
Praha       

1   Kollerová (medzinárodné vzťahy) 

  

Neprijatí na VŠ: 

 IV.A IV.B 8.D  
Podali si prihlášku a neboli 

prijatí 
    

Nepodali si prihlášku 1 3 2 Rešetka, Grman (LEAF Academy), Krátky, 

Šiška, Košík, Václav 

Zhrnutie: 

Trieda IV. A IV.B 8.D Spolu 

Počet žiakov  25 29 18 72 

Počet žiakov prijatých na VŠ v SR 23 25 15 63 

Počet žiakov prijatých na VŠ v ČR a zahraničí 1 1 1 3 

Počet žiakov prijatých na VŠ spolu 24 26 16 66 

Počet žiakov prijatých na pomaturitné štúdium - 
- 

- - 

Počet žiakov, ktorý si podali prihlášku na VŠ 24 26 16 66 

Počet žiakov, kt. si podali prihlášku a neboli 

prijatí  
0 

0 
0 0 

Počet žiakov, kt. si nepodali prihlášku  1 3 2 6 
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Úspešnosť prijatia na VŠ v %     
(počet prijatých vs. počet žiakov, kt. si podali 

prihlášku)  

100 % 

100 % 

100 % 100 % 

 

 

 
 
Prehľad podľa smerov: 
 

1.  Ekonomické zameranie 10  
2.  Zdravotníctvo 9 Medicína = 3 , Farmácia = 1 , iné = 5 
3.  Humanitné, pedagogické 23  
4.  Technické, IKT 16  
5.  Prírodné vedy 8  

 
 
 

 

 

18. Správa o činnosti výchovnej poradkyne v školskom roku 2018/2019 

 
Hlavným cieľom výchovného a kariérneho 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 kariérneho 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 Žiackou školskou radou 

spolupráca s poradenskými zariadeniami (CPPPaP Partizánske, CŠPP 

Partizánske, SCŠPP Mirabilis 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 Edupage. 

• oblasť profesijného rastu 

• pravidelná účasť na pracovných stretnutiach výchovných poradcov 

v CPPPaP Partizánske 

• účasť na seminároch pre VP 

• úsilie o odborný rast a sebavzdelávanie v oblasti výchovného a kariérneho 

poradenstva 

• úspešné absolvovanie 2,5-ročného kvalifikačného vzdelávania na UK PgF 

Bratislava v odbore: špeciálna pedagogika – poradenstvo (štátne skúšky 

a obhajoba záverečnej práce)  
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• doplnenie odbornej literatúry v kabinete výchovného poradcu v oblasti 

metodickej a informačnej 

• informačná činnosť 

• poskytovanie informácií v oblasti výchovného a kariérneho poradenstva 

žiakom, zákonným zástupcom, kolegom, prostredníctvom osobných 

stretnutí, účastiach na triednických hodinách, rodičovských združeniach... 

• aktualizácia informácií na nástenke výchovného a kariérneho poradenstva, 

webovej stránke školy, Edupage. 

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

• 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, kariérneho 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), 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 

• organizácia a odborné zabezpečenie Adaptačného programu pre žiakov 

prvého ročníka 4-ročného 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 

•  ročníka 8-ročného 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 kariérne poradenstvo  

• spracovanie prehľadu o umiestnení absolventov za predchádzajúci šk. rok 

2017/18  

• 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, 7.D - zabezpečenie testovania k profesijnej orientácii, pomoc 

pri výbere zamerania vysokoškolského štúdia a voliteľných predmetov 

v spolupráci s CPPPaP PE (Mgr. Sobotová, Mgr. Roštek) 
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• monitorovanie záujmu o vysokoškolské štúdium v 4.A,B,C 

• pomoc nerozhodným žiakom s výberom VŠ 

• usmerňovanie a pomoc žiakom pri vypĺňaní prihlášok na VŠ 

• 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 (ŠVVP), venovanie zvýšenej pozornosti oblasti 

výchovno-vzdelávacích potrieb uvedených žiakov   

• monitorovanie platnosti odborných správ zo psychologických a špeciálno-

pedagogických vyšetrení 

• konzultácie s odbornými zamestnancami poradenských zariadení, kt. majú 

v starostlivosti našich žiakov so ŠVVP 

• 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) 

• v spolupráci s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi vypracovanie komplexného 

hodnotenia integrovaných žiakov 

• pomoc žiakom so ŠVVP pri úprave podmienok maturitných skúšok 

• konzultácie so žiakmi so ŠVVP a ich zákonnými zástupcami 

• zabezpečovanie dodržovania individuálneho prístupu k žiakom, dodržovanie 

ich práv a slobôd 

 

Integrovaní žiaci 

Celkový počet integrovaných žiakov v školskom roku 2018/19: 

Na začiatku školského roka, k 15.9.2018, sme mali 9 integrovaných žiakov. Z toho: 1 

žiak 4.roč./4G prerušil štúdium ku dňu 8.11.2018 a u 1 žiačky 6.roč./8G bola od 1.2.2019 

integrácia zrušená na základe odporúčania CPPPaP PE, nakoľko pominuli dôvody pre 

integráciu. Ku dňu 28.6.2019 u nás evidujeme  9 integrovaných žiakov, keďže počas 

školského roka sme prijali 1 žiačku do 1.roč./4G a 1 žiaka do 3.roč./4G.  

Aktuálny stav ku dňu 21.6.2019: 

 

8-ročné gymnázium    

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

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

      0 

ŠVPU    1 1  2 

Spolu    1 1  2 

 
4-ročné gymnázium   
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Diagnóza / ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

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

   3 3 

ŠVPU   3 3 6 

Chorí a zdravotne oslabení 1    1 

Spolu 1  3 6 10 

 
Žiaci postupujúci podľa IVVP  (počty žiakov) 
Ročník   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Spolu 

8/G - - - 1 1 - - - 2 

4/G 1 - 3 3 - - - - 7 

Spolu 1 - 3 4 1 - - - 9 

 
Prehľad realizovaných aktivít a činnosti v oblasti výchovného a kariérneho  
poradenstva  v školskom roku 2018/2019 
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, triedni učitelia   

Kariérny deň stretnutie 
s absolventami 
našej školy 

4.A 
4.B 
8.D 

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 
8.D 

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 
 

Testovanie k výberu voliteľných 
predmetov 

dotazník 2.A 
2.B 
6.D 

január VP 

Profesijná orientácia - testovanie testovanie  3.A 
3.B 
7.D 

január Mgr. Sobotová, 
Mgr. Roštek 
(CPPPaP 
Partizánske) 

Profesijná orientácia - rozbor individuálne 
pohovory  

3.A 
3.B 
7.D 

február Mgr. Sobotová, 
Mgr. Roštek 
(CPPPaP 
Partizánske) 

Empatia a asertivita  prednáška 1.A 
1.B 

marec Mgr. Sobotová 
(CPPPaP 
Partizánske) 

Šikana v škole prednáška 1.D 
2.D 
3.D 
4.D 

apríl Mgr. Kuricová 
(CPPPaP 
Partizánske) 
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Anorexia a bulímia prednáška  
(pre dievčatá) 

1.A 
1.B 

apríl Mgr. Sobotová 
(CPPPaP 
Partizánske) 

Tolerancia k odlišnosti prednáška 
(pre chlapcov) 

1.A 
1.B 

apríl Mgr. Roštek 
(CPPPaP 
Partizánske) 

 
 
UDELENÉ VÝCHOVNÉ OPATRENIA  v školskom roku 2018/19 
 

Výchovné opatrenie 1.polrok 2.polrok SPOLU 2018/19 2017/18 2016/17 

Napomenutie od triedneho učiteľa 8 4 12 21 17 

Pokarhanie od triedneho učiteľa 4 11 15 10 8 

Pokarhanie od riaditeľa školy 2 0 2 13 38 

Podmienečné vylúčenie zo štúdia  3 3 1 0 

      

Znížená známka zo správania na 
2.stupeň 

 2 2 1 5 

Znížená známka zo správania na 
3.stupeň 

 1 1 0 1 

 
Prezentácia školy na rodičovských združeniach v ZŠ – 9. ročníku: 

ZŠ  

R. Jašíka Mgr. Štetiar 

R. Kaufmana Ing. Vyskočilová 

Veľká Okružná PaedDr. Peciarová 

Malinovského Mgr. Štetiar 

Veľké Bielice Ing. Vyskočilová 

Chynorany PaedDr. Peciarová 

Bošany - 

Žabokreky - 

Veľké Uherce PaedDr. Peciarová 

Skačany - 

Klátová N. Ves - 

Oslany Ing. Vyskočilová 

Dolné Vestenice - 

Horná Ves Ing. Vyskočilová 

 
PREHĽAD ČINNOSTI VP za školský rok 2018/19 tvorí prílohu tejto správy. 
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Vypracoval: Mgr. František Štetiar, riaditeľ školy 

 

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 28. 6. 2019. 

Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa 16. 9. 2019 

 

 

 

Prílohy: 

1. Prehľad o činnosti výchovného poradcu za školský rok 2018/19 

2. Správa o činnosti koordinátora drogových závislostí za školský rok 2018/19 

3. Stanovisko rady školy.  

 


