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1. Základné identifikačné údaje o škole:
Názov školy:
Adresa školy:
Telefónne čísla školy:
Faxové číslo školy:
www. stránka školy:
e-mailová adresa:
Zriaďovateľ školy:
Riaditeľ školy:
Zástupca riaditeľa:

Gymnázium
Komenského 2/1074, 95801 Partizánske
038 749 2763, 038 749 3551
038 749 3551
www.gympe.sk
riaditel@gympe.sk
Trenčiansky samosprávny kraj
Mgr. František Štetiar
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. 2019 – 191, z toho 8 so ŠVVP,
k 30. 6. 2020 - 194, z toho 8 so ŠVVP
1.ročník: 44/47, I.A - 20/23, I.B - 24/24
2.ročník: 43/43, II.A - 23/23, II.B - 20/20
3.ročník: 48/48, III.A - 21/21, III.B - 27/27
4.ročník: 56/56, IV.A - 30/30, IV.B – 26/26
Počet žiakov v osemročnom gymnáziu: k 15. 9. 2019 – 166, z toho 2 so ŠVVP,
k 30. 6. 2020 – 166, z toho 2 so ŠVVP
I. D: 19/18
II.D: 20/20
III.D: 24/24
IV.D: 23/23
V.D: 26/27
VI.D: 23/23
VII.D: 18/18
VIII.D: 13/13

3. Údaje o prijímacom konaní:
Do prijímacieho konania do štvorročného gymnázia bolo prihlásených 112
uchádzačov. Z dôvodu pandémie COVID-19 bola prijímacia skúška vykonaná
administratívne. Kritériá splnili všetci prihlásení a prijatých bolo 50 žiakov. K 30. 6. 2020
bolo zapísaných 50 žiakov. Otvorili sme 2 triedy.
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Na prijímacie skúšky do osemročného gymnázia sa prihlásilo 25 uchádzačov.
Prijímacej skúšky sa zúčastnilo 22 žiakov. 1 žiak nesplnil podmienky prijatia do 1. ročníka.
Prijatých bolo 21 žiakov. Otvorili sme 1 triedu. K dátumu 30. 6. 2020 bolo zapísaných 21
žiakov.

4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie:
1. polrok
v štvorročnom gymnáziu:

prospelo s vyznamenaním 62 žiakov,
prospelo veľmi dobre 64 žiakov,
prospelo 64 žiakov,
neprospelo 3 žiakov

v osemročnom gymnáziu : prospelo s vyznamenaním: 65 žiakov v 1. - 4. ročníku,
30 žiakov v 5. - 8. ročníku;
prospelo veľmi dobre:
21 žiakov v 1. - 4. ročníku,
27 žiakov v 5. - 8. ročníku;
prospelo:
0 žiakov v 1. - 4. ročníku;
24 žiakov v 5. – 8. ročníku;
neprospelo:
0 žiak v 5. – 8. ročníku.
0 žiak v 5. - 8. ročníku;
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2. polrok
v štvorročnom gymnáziu:

prospelo s vyznamenaním 103 žiakov,
prospelo veľmi dobre 61 žiakov,
prospelo 30 žiakov,
neprospel 0 žiakov
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v osemročnom gymnáziu:

prospelo s vyznamenaním: 79 žiakov v 1. - 4. ročníku,
48 žiakov v 5. - 8. ročníku;
prospelo veľmi dobre:
5 žiakov v 1. - 4. ročníku,
25 žiakov v 5. - 8. ročníku;
prospelo:
1 žiakov v 1. - 4. ročníku,
8 žiakov v 5. - 8. ročníku;
neprospelo:
0 žiakov.

5. Výsledky maturitných skúšok v školskom roku 2019/20
Stupne prospechu
Spolu

1

2

3

4

5

Priemer
predmetu

Slovenský jazyk a literatúra
69
Anglický jazyk
69
Matematika
15
Fyzika
4
Chémia
16
Biológa
24
Geografia
23
Dejepis
3
Nemecký jazyk
Občianska náuka
29
Psychológia
16
Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky

11
29
10
3
8
14
9
1
11
5
-

27
24
5
1
8
9
12
2
18
9
-

30
14
1
2
2
-

1
2
-

-

2,30
1,84
1,33
1,25
1,50
1,46
1,70
1,67
1,62
1,81
-

-

-

-

-

-

-

Predmet
Povinné predmety

-

-

Kvôli pandémii COVID-19 boli maturitné skúšky realizované administratívne v súlade
s rozhodnutím Ministerstva školstva. [link], dostupné na internete 7.7.2020
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6. Testovanie 9 - 2020
Testovanie 9 bolo kvôli pandémii COVID-19 zrušené rozhodnutím Ministerstva školstva.

7. Zoznam študijných odborov
7902 J - gymnázium
Zoznam uplatňovaných učebných plánov:
1) Školský vzdelávací program vypracovaný na základe zákona č. 245/2008 platný od
1. 9. 2008.
2) Rámcový učebný plán pre gymnáziá s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom
slovenským 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.

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

8.

Celkový počet zamestnancov školy k 30.6.2020:
Počet pedagogických zamestnancov k 30.6.2020:
Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov k 30.6.2019:
Všetci spĺňali kvalifikačné predpoklady.
Odbornosť vyučovania všetkých predmetov:
Počet nepedagogických zamestnancov školy k 30.6.2019:
Prepočítaný počet nepedagogických zamestnancov:

38
29
28,00
100%
9,0
8,00

9. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
-

Deň otvorených dverí Gymnázia pre žiakov 9. ročníka a žiakov 5. ročníka ZŠ

-

Zber papiera – celoškolská akcia.

-

Európsky deň jazykov – celoškolská akcia

-

Interaktívna prezentácia Kam na strednú školu
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-

Stužkové slávnosti vo všetkých maturitných triedach

-

Venček v triede IV.D

Podujatia pravidelne organizované v mesiacoch marec – jún boli zrušené kvôli pandémii
COVID-19.
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.

10. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
-

Zelené oči – Urobme školu zelenšou,
Zdravšie je cvičiť vonku - street-workoutové ihrisko, 2. etapa,
Erasmus +,
oprava náučno-relaxačného chodníka Salaš – chata Ondrej,
bezbariérový prístup do budovy školy,
ZSE oddychová zóna pre študentov,
ZSE výroba kvetinových vôd a olejov,
Vzdelávaní bez hranic – Gymnázium Zlín

11. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti


V tomto školskom roku neboli uskutočnené žiadne inšpekcie.

12. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach
školy
Škola mala v školskom roku 2019/20 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.
Od 15. februára 2020 sa realizoval projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy
Gymnázia Partizánske“. Do učební a telocvične boli nainštalované rekuperačné jednotky na
nútenú ventiláciu priestorov. Budova školy bola v rámci projektu zateplená, bola ukončená
kompletná výmena starých okien za plastové, bola zateplená strecha na všetkých budovách
a natiahnutá nová strešná fólia s novými žľabmi

-8-

Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske

13. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti školy
Súhrnná správa o hospodárení za rok 2019 tvorí prílohu č.

14. Vyhodnotenie plnenia plánu práce školy na školský rok 2019/20
V pláne práce školy na školský rok 2019/20 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.
Maturitné skúšky boli uskutočnené administratívnou formou.

14.1.2. Realizovať záujmovú výchovno-vzdelávaciu mimovyučovaciu činnosť
s využitím vzdelávacích poukazov.
Škola vydala 357 vzdelávacích poukazov a prijala ich 252. Boli využité na odmeňovanie
vedúcich krúžkov, nákup materiálneho vybavenia pre činnosť krúžkov, zabezpečenie
dopravy na krúžkové aktivity. V tomto školskom roku pracovali žiaci v 18 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.

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.
Záverečná správa o činnosti PK matematiky je prílohou č. 2.
Záverečná správa o činnosti PK informatiky a fyziky je prílohou č. 3.
Záverečná správa o činnosti PK cudzích jazykov je prílohou č. 4.
Záverečná správa o činnosti PK slovenského jazyka a literatúry a výchov je prílohou č. 5.
Záverečná správa o činnosti PK anglického jazyka je prílohou č. 6.
Záverečná správa o činnosti PK dejepisu, geografie a občianskej náuky je prílohou č. 7.
Záverečná správa o činnosti PK biológie a chémie je prílohou č. 8.
Záverečná správa o činnosti PK telesnej a športovej výchovy je prílohou č. 9.
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14.1.6.Naďalej prehlbovať družobné kontakty s Gymnáziom Zlín, zrealizovať
výmenné pobyty.
Družobné stretnutie s Gymnáziom Zlín sa neuskutočnilo z dôvodu pandémie COVID-19
a s tým spojených karanténnych opatrení a zákazu cestovať. Rozvíja sa spolupráca
s projektom „Vzdělávaní bez hranic“.

14.1.7. Zrealizovať účelové a aplikačné kurzy a cvičenia ochrany života
a zdravia.
1.10.2019
2.10.2019

- Aplikačné cvičenie - I. D, II. D, III. D, IV. D
- Účelové cvičenie - I. A, I. B, II. A, II. B, V. D, VI. D

Kurz KOŽaZ internátnou formou pre triedy III. A, III. B, VII. D sa uskutočnil v stredisku
Tesáre v termíne 9. 9. – 11. 9. 2019.
Účelové a aplikačné cvičenia na jar sa neuskutočnili z dôvodu COVID-19.

14.1.8. Zrealizovať lyžiarsky a snowboardingový kurz a kurz letných športov.
Lyžiarsky a snowboardingový kurz bol zorganizovaný v Tatranskej Lomnici (hotel Morava).
Zúčastnili sa ho triedy I. A, I. B, III. A, III. B, III. D, V. D a VII.D, v termíne od 1.3. 2020 do 6.
2. 2020. Na kurze bolo 9 učiteľov.

14.1.9. Zrealizovať kurz letných športov.
Kurz letných športov sa nerealizoval z dôvodu pandémie COVID-19.

14.1.10. Zrealizovať 24. ročník Študentskej latky.
15. 11. 2019 sa v telocvični Gymnázia uskutočnil 24. ročník súťaže v skoku do výšky
Študentská latka.

14.1.11. Zrealizovať celoškolské divadelné predstavenie.
17.10.2019 sa žiaci I. ročníka a V.D zúčastnili divadelného predstavenia Matky
v Mestskom divadle Trnava
23.9. 2019 sa žiaci II. – IV. ročníka 4G a 6. – 8. ročníka 8G zúčastnili divadelného
predstavenia Drotár v DAB Nitra.

14.1.12. Zrealizovať exkurzie a výlety podľa plánu.
Prehľad absolvovaných exkurzií je uvedený pri jednotlivých predmetových komisiách (viď
prílohy). Plánované exkurzie a školské výlety od 11.3.2020 do konca školského roka neboli
realizované.

14.1.13. Zrealizovať adaptačný program žiakov I. D, I. A, I. B
Výchovná poradkyňa p. prof. Peciarová zorganizovala nasledovné adaptačné programy:
2. 9. 2018 - Adaptačný program triedy I. D
11. 9. – 12. 9. 2018, I. A – p. Trojanová - Adaptačný program – Tesáre
12. 9. - 13. 9. 2018, I. B – p. Hojčková - Adaptačný program – Tesáre
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14.1.14. Zrealizovať celomestskú súťaž v ANJ (ENGLISH LANGUAGE
COMPETITION)
V tomto školskom roku sa uskutočnilo iba 1. kolo súťaže, ostatné kolá boli zrušené z dôvodu
COVID-19.

14.1.15. Uskutočniť deň otvorených dverí Gymnázia Partizánske
Deň otvorených dverí sa uskutočnil 17.-19. 2. 2020 v spolupráci s predmetovými komisiami
a žiakmi školy. Mal veľmi dobrú úroveň a výrazne prispel k propagácii školy a k počtu
záujemcov o štúdium v štvorročnom aj osemročnom gymnáziu.

14.1.16. Uskutočniť imatrikulácie žiakov 1. ročníka.
Dňa 15. 11. 2019, 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 20. 12. 2019 sa uskutočnil Vianočný bazár, z ktorého zisk bude použitý pri realizácii
vonkajšej oddychovej zóny pre žiakov.

14.1.18. Zorganizovať Ples Gymnázia Partizánske
Dňa 31. 1. 2020 sa uskutočnil XIV. 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.
Využité boli aj prostriedky z rodičovského združenia na nákup školských lavíc a stoličiek
v hodnote cca 2.100,- € pre jednu triedu. Podporené boli aj aktivity - LaSK, doprava na
KOŽaZ, ples gymnázia, ďalej cena rodičovskej rady, odmeny žiakom, cestovné na súťaže,
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. Zostávajúce peniaze kvôli
COVID-19 boli použité na zakúpenie dezinfekčných prostriedkov a rúšok.
3. Postupne vybavovať kmeňové triedy projektormi, počítačmi a školským nábytkom.
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. Požiadavka na AsC agendu – vytvoriť portál na online vysielanie pre školy.
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14.3. Oblasť priestorového zabezpečenia
1. Zabezpečiť priestory pre odborné učebne.
V knižnici bola vymenená podlaha za plávajúcu. 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,
Vymaľovanie a výmenu podláh a úpravy vstupov do budovy školy a telocvične..
Od februára 2020 sa realizoval projekt „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).
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. 2019.
Na stravné lístky v cene 3,83 € prispieval zamestnávateľ 2,11 € a zo sociálneho fondu bolo
hradených 0,50 €.

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
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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 veľmi dobre vybavenú telocvičňu. V ponuke je veľký rozsah záujmovej
činnosti.
Budova školy a telocvične je zateplená, interiér vymaľovaný, opravené sú podlahy
v učebniach aj chodbách zrekonštruované vstupy do budovy a telocvične.
Bezpečnosť žiakov – externé a interné kamery spolu s čipovým zariadením na vstup do
budovy, nový videovrátnik namontovaný na konci školského roka na oboch vstupoch do
školy prispeje k ďalšiemu zvýšeniu bezpečnosti.
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 2019/2020
Prehľad o umiestnení absolventov – šk.rok 2019/2020 GYMNÁZIUM PARTIZÁNSKE
IV.B
Trieda
IV. A
8.D
Spolu
26
Počet žiakov
30
13
69
Počet žiakov prijatých na VŠ v SR

22

19

11

52

Počet žiakov prijatých na VŠ v ČRa zahraničí

2

6

1

9

Počet žiakov prijatýchna VŠ spolu

24

25

12

61

-

-

12

61

0

0

1

8

100 %

100 %

Počet žiakov prijatých na pomaturitné štúdium

-

Počet žiakov, ktorý si podali prihlášku na VŠ

24

Počet žiakov, kt. si podali prihlášku a neboli
prijatí

0

Počet žiakov, kt. si nepodali prihlášku

6

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

-

25
0
1
100 %

100 %
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18. Správa o činnosti výchovnej poradkyne v školskom roku 2019/2020
Správa o činnosti výchovnej poradkyne za školský rok 2019/20 tvorí prílohu tejto správy.

Vypracoval: Mgr. František Štetiar, riaditeľ školy
Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 30. 8. 2020.
Správa bola prerokovaná v Rade školy : členovia Rady školy boli o správe informovaní
elektronicky, vzhľadom na nemožnosť uskutočnenia riadneho zasadnutia (Covid-19)
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