
Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Adresa školy Radlinského 665/2, 95701 Bánovce n.B. 
Telefón +421/38/7602852
E-mail info@gymbn.tsk.sk
WWW stránka gymradbn.edupage.org
Zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ RNDr. Elena Kacvinská 038/7603160 0901918461 elena.kacvinska@gymbn.tsk.sk
ZRŠ Ing. Igor Marko 038/7602852 0901918462 igor.marko@gymbn.tsk.sk
ZRŠ PaedDr.Dušan Zajac 038/7602852 0901918463 dusan.zajac@gymbn.tsk.sk

Rada školy

Údaje o Rade školy:

Rada školy pri Gymnáziu Bánovce nad Bebravou bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov po voľbách dňa 12. 04., 10.5., 11.5. a 16.5.2016. 

Dňa 20. septembra 2017 sa konala doplňujúca voľba zástupcu žiakov do RŠ na základe zániku členstva  
Anety Čmelovej z dôvodu ukončenia jej štúdia v Gymnáziu Bánovce n.B. Najviac hlasov získala Ivana 
Pavlisová, žiačka 2.B triedy, ktorá sa stala zástupcom žiakov v RŠ.

Rada školy pracovala v školskom roku 2017/18 v zložení:

Bc. Ivana Škultétyová - predsedníčka , Mgr. Andrea Dúcka, Mgr. Branko Rurák, Mgr. Denisa Kočišová, 
Dana Kristianová, Mgr. Dana Balažovičová, Ing. Mária Hajšová, PhD., Ing. Zuzana Máčeková, Doc. PhDr. 
PaedDr. Karol Janas, PhD., Ľubomír Želiezka a Ivana Pavlisová. Od 30.1.2018 nastala zmena 
zriaďovateľom delegovaných členov rady školy.  Doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD. a Ľubomíra 
Želiezku nahradili noví členovia: PhDr.PaedDr.Rudolfa Novotná a Ing. Juraj Maláň.

Rada školy spolupracuje so školou promptne, v mnohých prípadoch elektronicky. Takouto formou bol 
v školskom roku  2017/18 schválený Školský vzdelávací program Gymnázia Bánovce n.B. a na schválenie 
zriaďovateľovi  bola odporúčaná „Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016/17“.  

Rada školy na svojom zasadnutí dňa 26.10.2017  jednohlasne schválila nový  Štatút RŠ pri Gymnáziu 
Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Riaditeľka školy elektronicky predložila vypracovaný Školský vzdelávací program Gymnázia Janka 
Jesenského Bánovce nad Bebravou členom rady školy na prerokovanie a pripomienkovanie dňa 28.8.2017. 
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Zároveň požiadala členov RŠ o zaslanie svojho stanoviska k predloženému návrhu do 31.8.2017. Rada 
školy predložený ŠkVP schválila.

Taktiež elektronicky  predložila riaditeľka členom RŠ „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za 
školský rok 2016/17“ dňa 13.10.2017. Členovia RŠ si správu preštudovali a diskutovali o nej na zasadnutí 
26.10.2017. Zaoberali sa najmä  výsledkami školy v merateľných ukazovateľoch (študijné výsledky, súťaže 
žiakov, hodnotenie podľa INEKO ap.), ktoré sú stále veľmi dobré. Pozornosť venovali aj uplatneniu 
absolventov a veľkému množstvu aktivít a prezentácie školy na verejnosti. Členovia Rady školy odporučili 
zriaďovateľovi správu schváliť.

V pedagogickej rade Gymnázia Bánovce nad Bebravou bol dňa 9.4.2018 prerokovaný návrh počtu 
prijímaných žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2019/2020.  Návrh spolu so zdôvodnením 
rozoslala riaditeľka školy dňa 24.5.2018 elektronicky členom Rady školy. RŠ navrhla nasledovný počet 
prijímaných žiakov tried prvého ročníka pre školský rok 2019/2020:

1.ročník 4-ročnej formy štúdia, odbor 7902 J gymnázium: 2 triedy po 31 žiakov, spolu maximálne 62 
žiakov,

1.ročník 8-ročnej formy štúdia, odbor 7902 J gymnázium: 1 trieda s počtom žiakov minimálne 24.

Spolupráca RŠ so školou je na veľmi dobrej úrovni, vzájomne sa informujeme a konzultujeme všetky 
aktuálne problémy. RŠ  plní svoju funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a taktiež 
svoju funkciu poradného, iniciatívneho orgánu presadzujúceho verejné záujmy v oblasti výchovy a 
vzdelávania na škole.

Poradné orgány školy

Všetci vyučujúci sú rozdelení do jednotlivých predmetových komisií podľa predmetov, ktoré učia.  Vedúci 

predmetových komisií spolu s vedením školy sú zodpovední za úroveň predmetov, ktoré sú v ich predmetovej 

komisii. Tvoria poradný orgán riaditeľky školy, ktorý zasadá  pravidelne raz mesačne a zaoberá sa aktuálnymi 

úlohami v činnosti školy a prípravou práce školy na najbližšie obdobie.

Názov PK Vedúci Členovia PK Zastúpenie predmetov
MAT, FYZ, 
INF, THD

RNDr. Terézia

Dolanová

RNDr. Elena Kacvinská,  Ing. Igor 
Marko,  Mgr. Elena Masárová,   
Mgr. Miroslava Rešková, RNDr. 
Silvia Rosenbergová, PaedDr. Juraj 
Žitňanský

matematika, fyzika, 
informatika, technika

SJL, UKL,  
PSY,VUM, 
HUV,VYV

Mgr. Andrea

Dúcka

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, 
PaedDr. Elena Košíková, Mgr. 
Branko Rurák, PaedDr. Dušan 
Zajac

slovenský jazyk a literatúra, 
umenie a kultúra, 
psychológia, výchova 
umením, hudobná výchova, 
výtvarná výchova

ANJ, SJA Mgr. Monika 
Filová

PhDr.Daniela Schmidtová, Mgr. 
Dana Švančarová, Mgr. Denisa 
Žitňanská, Mgr. Marcela 
Hlbočanová, Mgr. Michaela 
Hlavinová(materská dovolenka), 
Mgr. Lenka Janáčová, Ing. Stella 
Aschengeschvandtnerová

anglický jazyk, španielsky 
jazyk

NEJ, RUJ Mgr. Sláva nemecký jazyk, ruský jazyk
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Hrebíčková Mgr. Katarína Kováčová,  
Mgr.Zuzana Sedláková, 
PaedDr.Dušan Zajac, 
PhDr.Daniela Schmidtová

DEJ, OBN, 
ETV,

NBV, FIG

PaedDr. Elena

Košíková

PaedDr. Magdaléna Dobiašová, 
Mgr. Branko Rurák,  Mgr. Mário 
Kutiš, Mgr. Zuzana Sedláková, 
Mgr. Monika Filová, Ing. Jaroslava 
Žemberová,  PaedDr. Dušan Zajac, 
Mgr. Martin Mičovský (NAV - k), 
Mgr. Martin Vitek (NAV – k), 
Mgr.Ivo Madzin (NAV - e)

dejepis, občianska náuka, 
finančná gramotnosť, 
etická výchova,

náboženská výchova

CHE, BIO, 
GEG, EKL

Mgr. Katarína

Kováčová

Mgr. Elena Masárová, Ing. 
Jaroslava Žemberová , Ing. Tatiana 
Gerbelová,  Mgr. Denisa 
Žitňanská, Mgr. Mário Kutiš, Mgr. 
dana Hudecová   

chémia, biológia, geografia, 
ekológia

TSV Mgr. Miroslava

Rešková

Mgr. Ján Ďuračka , Mgr. Lenka 
Janáčová, Mgr. Ján Bacho

telesná a športová výchova

K ďalším poradným orgánom riaditeľky školy patria:

- výchovná poradkyňa PaedDr. Magdaléna Dobiašová 

- koordinátorka antidrogovej prevencie, prevencie kriminality a  antidiskriminačnej činnosti PhDr.Rudolfa Novotná

- koordinátor stredoškolskej odbornej činnosti RNDr.Silvia Rosenbergová 

- koordinátorka environmentálnej výchovy Ing. Tatiana Gerbelová

- kronikár PaedDr.Elena Košíková

- hovorca školy Mgr.Branko Rurák

- vedúci zbierok, kabinetov

- žiacka školská rada, koordinátorka Mgr. Andrea Dúcka

- výbor rodičovského združenia 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 362

Počet tried: 16
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Podrobnejšie informácie:
Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP

príma 22
sekunda 21
tercia 24
kvarta 25
kvinta 13
I.A 27
I.B 20
sexta 17
II.A 25
II.B 26
septima 18
III.A 25 1
III.B 26
oktáva 15
IV.A 28 1
IV.B 28

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 63

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 10

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 52

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 59

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 62

Gym 8.roč Gym 4.roč Spolu
prihlásení 26 75 101
prijatí 18 59 77
% úspešnosti 70 79 75 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda ANJ BIO DEJ EKL FIG FYZ GEG HUV CHE INF KAJ KNJ LSE MAT NEJ
príma 1,73 1,45 1,32 1,73 1,64 1 1,36 1 1,86 1,55
sekunda 2,1 1,38 1,86 1,67 1,95 1,14 1,43 1 1,43 2,24
tercia 1,58 1,13 1,29 1,88 1,54 1,33 1,33 2 1,83
kvarta 1,96 1,52 1,36 2 1,76 1,16 1 2,28 1,88
kvinta 1,62 1,31 1,08 1 1,54 1,08 1,62 1 2,23 1,54
I.A 2,3 2,19 1,67 1,11 2,85 1,89 2,15 1,52 2,37
I.B 2,05 1,95 1,3 1,05 1,65 1,85 1,8 1,3 2,6 1,5
sexta 1,82 1,53 1,35 2,18 1,24 2,18 2,18 2,76 2,29
II.A 2,36 1,52 1,68 1,84 1,84 2,32 1,8 2,24 2,62
II.B 1,81 1,38 1,19 1,65 1,5 1,77 1,54 2,12 1,38
septima 1,72 1,5 1,61 1,78 1,61 1,83 1,39 1,78 1,67 1,72 1,67 1,78
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III.A 1,76 1,72 1,28 1,88 1,6 1,56 1,44 1,8 2 1,28 1,92 1,92
III.B 2,08 2,12 1,65 2,08 1,77 2,04 1,58 2,12 1,27 2 2
oktáva 1,67 1 1,73 1,53 1,93 2,27
IV.A 1,93 1 2,36 1,75 2,25 2,2
IV.B 1,79 1 1,82 1,5 2,18 1,74

Trieda OBN PSY RUJ SEB SED SEF SEG SEC SEN SEM SJL SPS SPR SJA THD
príma 1,18 1,23 1
sekunda 1,1 1,81 1
tercia 1,25 1,33 1 1,46
kvarta 1,12 1,88 1
kvinta 1,31 1,15
I.A 2,09 1,81 1,11 1,5
I.B 1,5 1
sexta 1,71 1
II.A 1,75 1,68 1
II.B 1,31 1 1,77
septima 1,39 1,86 2 1 2 1,2 1 1,71 1,78 1,06
III.A 1,28 1,45 1,6 1,8 2 1,55 2 2 1,48 1
III.B 1,27 1,9 1,88 2,71 1,5 2,5 2 2,42 1,5 1 2,06
oktáva 1,2 1 1,4 1 1,2 2 2,6 1,93 1 1
IV.A 1,18 1 2,08 1,6 1,86 1,29 2 2 1,86 1,33 1
IV.B 1,29 1,13 1,2 1,75 1 2 1,44 1,61 1,63 1 2

Trieda TSV UKL VUM VYV
príma 1,27 1
sekunda 1,05 1
tercia 1,13
kvarta 1,04 1
kvinta 1,15 1
I.A 1,04 1
I.B 1,1 1
sexta 1,06 1
II.A 1,08 1
II.B 1 1
septima 1
III.A 1
III.B 1,35
oktáva 1 1
IV.A 1,18 1,07
IV.B 1 1,11

Prospech žiakov

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi 
dobre Prospeli Neprospeli Správanie 

2
Správanie 

3
Správanie 

4
príma 22 14 8 0 0 0 0 0
sekunda 21 10 8 3 0 0 0 0
tercia 24 13 8 3 0 0 0 0
kvarta 25 11 9 5 0 0 0 0
kvinta 13 8 2 3 0 2 0 0
I.A 27 7 9 11 0 3 0 0
I.B 20 7 9 4 0 0 0 0
sexta 17 7 3 7 0 0 0 0
II.A 25 7 11 7 0 0 0 0
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II.B 26 14 9 3 0 0 0 0
septima 18 10 3 5 0 1 0 0
III.A 25 11 10 4 0 0 0 0
III.B 26 6 10 10 0 0 0 0
oktáva 15 7 4 4 0 0 0 0
IV.A 28 9 12 7 0 0 0 0
IV.B 28 14 6 8 0 0 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. 
hod.

Zam. na 
žiaka Ospravedlnené Ospr. na 

žiaka Neospravedlnené Neosp. na 
žiaka

príma 22 1980 90,00 1980 90,00 0 0,00
sekunda 21 1761 83,86 1760 83,81 1 0,05
tercia 24 2999 124,96 2987 124,46 12 0,50
kvarta 25 1725 69,00 1724 68,96 1 0,04
kvinta 13 934 71,85 934 71,85 0 0,00
I.A 27 3223 119,37 3217 119,15 6 0,22
I.B 20 1645 82,25 1645 82,25 0 0,00
sexta 17 1789 105,24 1786 105,06 3 0,18
II.A 25 1633 65,32 1633 65,32 0 0,00
II.B 26 3453 132,81 3453 132,81 0 0,00
septima 18 2275 126,39 2262 125,67 13 0,72
III.A 25 3252 130,08 3252 130,08 0 0,00
III.B 26 3963 152,42 3947 151,81 16 0,62
oktáva 15 1531 102,07 1531 102,07 0 0,00
IV.A 28 3376 120,57 3376 120,57 0 0,00
IV.B 28 3239 115,68 3218 114,93 21 0,75

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet Úroveň Počet (M/Ž)
EČ 

priemer
EČ 

počet
PFIČ 

priemer
PFIČ 
počet

1 
Ústna

2 
Ústna

3 
Ústna

4 
Ústna

5 
Ústna

Ústna 
priemer

Ústna 
počet

Anglický 
jazyk B2 72 (29/43) 65,09% 72 78,19% 72 38 18 12 4 1,75 72

Biológia 30 (6/24) 24 3 2 1 1,33 30
Dejepis 15 (8/7) 9 6 1,40 15
Geografia 2 (1/1) 2 1,00 2
Chémia 23 (4/19) 17 4 2 1,35 23
Informatika 12 (11/1) 8 1 2 1 1,67 12
Matematika 26 (17/9) 65,89% 26 18 4 4 1,46 26
Nemecký 
jazyk

B1 5 (2/3) 3 1 1 1,60 5

Občianska 
náuka 25 (8/17) 18 6 1 1,36 25

Psychológia 13 (4/9) 12 1 1,15 13
Ruský jazyk B1 1 (0/1) 1 1,00 1
Slovenský 
jazyk a 
literatúra

72 (29/43) 68,63% 72 81,61% 72 36 29 6 1 1,61 72

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány
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Trieda Študijný (učebný) odbor
príma 7902 J gymnázium
sekunda 7902 J gymnázium
tercia 7902 J gymnázium
kvarta 7902 J gymnázium
kvinta 7902 J gymnázium
I.A 7902 J gymnázium
I.B 7902 J gymnázium
sexta 7902 J gymnázium
II.A 7902 J gymnázium
II.B 7902 J gymnázium
septima 7902 5 gymnázium
III.A 7902 J gymnázium
III.B 7902 J gymnázium
oktáva 7902 5 gymnázium
IV.A 7902 J gymnázium
IV.B 7902 J gymnázium

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

V školskom roku 2017/2018 pracovalo v škole 33 interných učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov, z 
toho 10 mužov a 23 žien. 

Ďalej sú zamestnancami školy 1 všeobecná účtovníčka, 1 mzdová účtovníčka - personalistka, 1 
administratívna pracovníčka, 1 školník a 3 upratovačky.

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie všeobecnovzdelávacích 
predmetov na gymnáziu.

Abecedný zoznam pedagogických zamestnancov školy a skratka vyučovaných predmetov:

Aschengeschvandtnerová Stella, Ing. SJA

Bacho Ján, Mgr. TSV

Dobiašová Magdaléna, PaedDr. OBN

Dolanová Terézia, RNDr. MAT, FYZ

Dúcka Andrea, Mgr. SJL, HUV, VYV, VUM

Ďuračka Ján, Mgr. TSV

Filová Monika, Mgr. ANJ, ETV

Flimelová Miroslava, Mgr. ANJ

Gerbelová Tatiana, Ing. BIO, EKL

Hlbočanová Marcela, Mgr. ANJ, DEJ

Hrebíčková Sláva, Mgr. NEJ, RUJ

Hudecová Dana, Mgr. CHE, BIO, INF

Janáčová Lenka, Mgr. ANJ, TSV
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Kacvinská Elena, RNDr. MAT

Košíková Elena, PaedDr. SJL, DEJ

Kováčová Katarína, Mgr. BIO, NEJ

Kutiš Mário, Mgr. DEJ, GEG, OBN

Madzin Ivo, Mgr. NBV-e

Marko Igor, Ing. INF, THD

Masárová Elena, Mgr. MAT, BIO, INF

Mičovský Martin, Mgr. NBV-k

Novotná Rudolfa, PhDr. PaedDr. SJL, PSY, UKL

Rešková Miroslava, Mgr. MAT, TSV

Rosenbergová Silvia, RNDr. MAT, FYZ, INF

Rurák Branko, Mgr. SJL, DEJ

Sedláková Zuzana, Mgr. NEJ, DEJ

Schmidtová Daniela, PhDr. NEJ, ANJ

Švančarová Dana, Mgr. ANJ

Vitek Martin, Mgr. NBV-k

Zajac Dušan, PaedDr. NEJ, INF, FIG

Žemberová Jaroslava, Ing. CHE, ETV

Žitňanská Denisa, Mgr. ANJ, GEG

Žitňanský Juraj, PaedDr. FYZ, INF

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 0 33 33
vychovávateľov 0 0 0
asistentov učiteľa 0 0 0

spolu 0 33 33

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Absolvované vzdelávania v školskom roku 2017/2018:

aktualizačné: 

RNDr. Terézia Dolanová - Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl; Verbálna a 
neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese

Ing. Igor Marko - Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách
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RNDr. Silvia Rosenbergová - Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl; Verbálna a 
neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese

PaedDr. Magdaléna Dobiašová - Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti; Právne minimum pre 
učiteľov základných a stredných škôl; Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese

PaedDr. Dušan Zajac - Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách

Mgr. Andrea Dúcka - Digitalizácia učebných materiálov

Mgr. Dana Hudecová - Multimediálne tabletové zariadenie v edukačnom procese; Tvorba a využitie 
myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT

inovačné:

Mgr. Andrea Dúcka - Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese

funkčné inovačné:

Ing. Igor Marko
Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich

1. atestácia 10
2. atestácia 15
štúdium školského manažmentu 3
inovačné vzdelávania 19
špecializačné kvalifikačné vzdelávanie 7
aktualizačné vzdelávanie 26

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Výsledky súťaží v školskom roku 2017/18:

Olympiáda zo SJL

V stredu 22.  novembra 2017 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 
21 žiakov v troch kategóriách (kategória C 12 žiakov, kategória B 7 žiakov, kategória A 2 žiačky). V rámci písomnej 
časti žiaci najskôr riešili test, ktorého úlohy boli zamerané na čítanie s porozumením, ako aj na preverenie vedomostí 
z jednotlivých jazykových rovín a literatúry. Potom nasledovala transformácia textu a po krátkej prestávke ústna časť 
olympiády. Žiaci si pripravili a odprezentovali krátke rečnícke prejavy na určenú tému. Po spočítaní bodov sa konalo 
vyhodnotenie školského kola s nasledujúcimi výsledkami:

kategória C (tercia a kvarta):

1. miesto – Jakub Filo, kvarta; 2. miesto – Tomáš Mazák, tercia; 3. miesto – Ema Mikušová, tercia

kategória B (1., 2. ročník, kvinta, sexta): 

1. miesto – Zuzana Šuhajdová, 2. B; 2. miesto – Anna Kroupová, 2. A; 3. miesto – Ivana Pavlisová, 2. B

kategória A (3. 4. ročník, septima, oktáva):

1. miesto – Romana Antalová, 4. A; 2. miesto – Zuzana Hrušková, 4. B; 

29. novembra 2017 sa konalo v CVČ Bánovce nad Bebravou okresné kolo OSJL určené pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ 
a žiakov tercie a kvarty osemročných gymnázií. Našu školu v kategórii C reprezentoval víťaz školského kola Jakub 
Filo. Spomedzi 9 súťažiacich sa iba 4 stali úspešnými riešiteľmi olympiády. Jakub bol jedným z nich, v písomnej 
i ústnej časti získal najviac bodov a okresné kolo vyhral. 7.februára pokračoval v Trenčíne v krajskom kole OSJL. Aj 
tu sa mu darilo – zvíťazil a postúpil do celoslovenského kola. Kategória A a B mala do krajského kola postup priamy. 
V kategórii A súťažila Romana Antalová a v B kategórii nahradila Anna Kroupová víťazku školského kola Zuzanu 
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Šuhajdovú, ktorá sa z rodinných dôvodov krajského kola nemohla zúčastniť. Anna Kroupová skončila siedma 
a Romana Antalová už po tretíkrát zopakovala v krajskom kole svoje víťazstvo. Trenčiansky kraj v celoslovenskom 
kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry tak reprezentovali dvaja žiaci našej školy – Jakub Filo a Romana 
Antalová. Jakub po prvýkrát zbieral skúsenosti v takejto náročnej súťaži – stal sa riešiteľom celoštátneho kola OSJL. 
Romane sa darilo viac – stala sa úspešnou riešiteľkou OSJL a obsadila veľmi pekné 5. miesto.  

Celkové umiestnenie žiakov v olympiáde zo SJL:

Jakub Filo (kvarta, C kategória) – 1. miesto krajské kolo,  riešiteľ celoslovenského kola 

Romana Antalová (4.A, A kategória) – 1. miesto krajské kolo a 5. miesto celoslovenské kolo.

Žiakov na súťaž pripravovala Mgr.Andrea Dúcka.

Olympiáda z informatiky:

V krajskom kole olympiády z informatiky sa Lukáš Baláž zo septimy umiestnil na vynikajúcom 2.mieste v  
kategórii A.  Postúpil do celoštátneho kola, kde sa umiestnil  na 17.  mieste.

Olympiáda z geografie:

Kategória A , krajské kolo:

Lucia Kajanová, kvinta, 1. miesto,  postup do celoslovenského kola. V celoštátnom kole obsadila krásne 
9.miesto.

Kategória Z , krajské kolo:

Daniel Adamička, 4. B, 6. miesto

Lucia Kajanová, kvinta, úspešná riešiteľka

Kategória F, okresné kolo:  

Samuel Košík, sekunda, 1. miesto, postup do krajského kola (bez umiestnenia)

Matej Baško, sekunda, 2. miesto

Kategória E, okresné kolo:  

Jakub Filo, kvarta, 2. miesto, postup do krajského kola, kde obsadil 13.miesto

Tomáš Mazák, tercia, 3. miesto, postup do krajského kola, kde obsadil 7.miesto .

Žiakov na súťaže pripravovala Mgr.Denisa Žitňanská.

Olympiáda ľudských práv:

Dňa 5. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Školského kola sa zúčastnilo 12 
študentov, ktorých na súťaž pripravila PaedDr.Magdaléna Dobiašová. Školské kolo sa skladalo z dvoch častí: test a 
úvaha.

Poradie víťazov:

1.miesto: Karin Mikušová, oktáva

2.miesto: Peter Kišš, 4.A

3. miesto: Natália Sabová, 4.A a Alexandra Šimková, 4.A.

Do krajského kola OĽP, ktoré sa konalo 8.2.2018 v Prievidzi,  postúpila Karin Mikušová. Karin sa v krajskom kole 
umiestnila na 1. mieste a pokračovala tak do celoštátneho kola. V dňoch 11.–13. apríla 2018 sa v Omšení konalo 
jubilejné 20. celoštátne kolo Olympiády ľudských práv, ktoré sa nieslo v duchu hesla: „Aténska škola 21.storočia: 
demokracia a ľudské práva.“  Žiačka nášho gymnázia a víťazka krajského kola Olympiády ľudských práv Karin 
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Mikušová z oktávy sa podľa počtu pridelených bodov umiestnila na vynikajúcom 13. mieste z celkového počtu 62 
súťažiacich.

Olympiáda z chémie:

Kategória B, krajské kolo:

Patrik Filko, 2. B, 30.miesto

Kategória C, krajské kolo:

Mária Mináriková, 1.B , 8. miesto

Jakub Mazák, kvinta,  22. miesto

Kategória D, okresné kolo:

Ivana Adámková, kvarta, 2. miesto,  postup do krajského kola, kde obsadila 4.miesto

Ján Jakubík, kvarta, 6. miesto, postup do krajského kola, kde obsadil 14.miesto 

Paulína Balážová, kvarta, 7.miesto

Lea Kulašiaková, kvarta, 14.miesto.

Žiakov na súťaže pripravovali Ing. Jaroslava Žemberová a Mgr. Dana Hudecová.

Olympiáda z biológie:

Kategória A prakticko-teoretická  časť, krajské kolo: 

Ema Janáčová, 4.B, 5.miesto

Mariana Kšiňanová, oktáva, 6. miesto

Kategória B  prakticko-teoretická časť, krajské kolo:

Lívia Paulová. sexta, 15.miesto

Zuzana Valachová, sexta, 16.miesto

Kategória C prakticko-teoretická časť, okresné kolo:

Ján Jakubík, kvarta, 5. miesto

Matúš Filo, kvarta, 8. Miesto

Kategória C projektová časť, okresné kolo

Michal Števanka, kvarta, bez umiestnenia

Kategória D prakticko-teoretická časť, okresné kolo:

Matej Baško, sekunda, 2. miesto

Žiakov na súťaže pripravovali Mgr. Katarína Kováčová a Ing. Tatiana Gerbelová.

Olympiáda z matematiky:

Školské kolo kategórie C sa konalo 30.1.2018. Úspešnými riešiteľmi a postupujúcimi do krajského kola boli Lucia
Kajanová, Jakub Mazák-kvinta  a Peter Segeš -1.B.

Jakub Mazák obsadil v krajskom kole 2.miesto.

Žiakov na súťaž pripravovala Mgr.Miroslava Rešková.
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Olympiáda z anglického jazyka:

Obvodné kolo: 

Kategória 1A – Matej Baško – sekunda – 4. miesto

Kategória 1B – Jakub Filo – kvarta – 2.miesto 

Kategória 2A – Adam Zdychavský, 1.A, 1.miesto

Kategória 2B – Kristína Hostačná, 4.B, 1.miesto

Kategória 2C – Ema Janáčová, 4.B, 1.miesto

Krajské kolo 

Kategória 2A – Adam Zdychavský sa v čase konania krajského kola zúčastňoval lyžiarskeho výcviku a preto sa 
krajského kola zúčastnila Andrea Kolenová, ktorá v obvodnom kole obsadila 2. miesto. V krajskom kole skončila na 
5. mieste

Kategória 2B Kristína Hostačná – 5. miesto

Kategória 2C Ema Janáčová – 4. miesto.

Olympiáda zo španielskeho  jazyka: 

V škole sa uskutočnilo školské kolo, ktorého víťaz postupuje priamo do krajského kola. Olympiádu zo SJA v našej 
škole vedie Ing. Stella Aschengeschvandtnerová. V krajskom kole v Novom Meste nad Váhom nás reprezentovali títo 
žiaci s nasledovnými výsledkami:

Kategória  A - Nikola Halászová, 2.B – 4. miesto

Kategória  B - Monika Grznáriková, 2.B – 7. miesto

Kategória  C - Kristína Hostačná , 4.B– 6. miesto.

Olympiáda z nemeckého jazyka:

Dňa 18. 1. 2018 sa na našej škole konalo regionálne kolo olympiády NEJ. Zúčastnilo sa ho 16 našich žiakov v dvoch 
kategóriách. V kategórii 2A sa zúčastnilo 7 žiakov a v kategórii 2B 9 žiakov. Ďalší traja súťažiaci boli zo SOŠ 
strojníckej z Bánoviec nad Bebravou.

Víťazi obvodného kola :

kategória 2A: Veronika Habalová, 1.B

kategória 2B: Alžbeta Hrabošová, septima.

Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do krajského kola.

Krajského kola sa zúčastnili naši dvaja žiaci. 

kategória 2A: Veronika Habalová, 1.B, obsadila 8. miesto.

kategória 2B: Alžbeta Hrabošová, septima, obsadila 8. miesto.

Olympiáda z dejepisu:

Dňa 15.2. 2018 uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády u mladších žiakov. Žiačka prímy (kategória 
F) Tamara Richtarechová sa stala sa úspešnou riešiteľkou. Žiak sekundy (kategória E) Samuel Košík sa 
umiestnili 1. mieste a žiak tercie (kategória D) Samuel Kluvánek sa umiestnil na 4. mieste a stal sa 
úspešným riešiteľom vo svojej kategórii. Žiak Jakub Filo (kategória C) z kvarty sa umiestnil na 6. mieste 
a stal sa úspešným riešiteľom. Do krajského kola postúpil len Samuel Košík, ktorý však v krajskom kole 
nezaznamenal výraznejší úspech. 
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V Biblickej olympiáde sme mali tiež zástupcov z našej školy. 

Matej Baško zo sekundy obsadil vo svojej kategórii 3. miesto v seniorálnom (krajskom) kole Biblickej olympiády 
z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy. 

V krajskom kole Biblickej olympiády z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy obsadila 
Magdaléna Mikušová z prímy 2. miesto.

Dejepisná súťaž gymnazistov, krajské kolo:

V tomto školskom roku sme sa pod vedením PaedDr. E. Košíkovej  po piatykrát zapojili do medzinárodnej súťaže 
pod názvom Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR. Organizátorom súťaže je Gymnázium Cheb. Krajské kolo sa 
uskutočnilo na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja 5. apríla 2018 pod záštitou predsedu TSK Ing. J. Bašku. V  
Hlavnou témou súťaže bolo Československo v rokoch 1968-1977.  Samotná súťaž prebiehala formou testu, ktorý 
vypĺňali trojčlenné súťažné družstvá. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo – Natália Hlaváčová, Dominik 
Broniš a Šimon Ondrejka – všetci zo septimy. Obsadili vynikajúce 1. miesto so ziskom 115 bodov. Počas piatich 
ročníkov, kedy sa súťaž z Českej republiky preniesla aj na Slovensko, sa tak bánovskému gymnáziu podarilo v tejto 
prestížnej medzinárodnej súťaži už tretíkrát zvíťaziť, jedenkrát sme obsadili druhé a raz štvrté miesto. Víťazstvom 
sme si tak vybojovali postup do medzinárodného finále. To sa bude konať 22. novembra 2018 v Chebe v Českej 
republike. 

6. 3. 2018 sa traja žiaci z kvarty – Lea Kulašiaková, Monika Kováčiková, Jakub Filo pod vedením PaedDr. E. 
Košíkovej zúčastnili v Trenčíne súťaže Míľniky 2. svetovej vojny, ktorú organizoval Zväz protifašistických 
bojovníkov. Umiestnili sme sa na 3. mieste.

Súťaž stredoškolských časopisov Trenčianskeho kraja:

14. mája 2018 sa konala súťaž Stredoškolské časopisy Trenčianskeho kraja. Desať redakčných rád ponúklo odbornej 
porote možnosť nahliadnuť do tvorivej kuchyne ich školského časopisu. Náš časopis SOS reprezentovali Anna 
Kroupová a Šimon Ondrejka. Okrem prezentácie časopisu bolo ich úlohou napísať fejtón na zadanú tému. Po sčítaní 
bodov za obsah a spracovanie časopisu a za fejtón nasledovalo vyhodnotenie súťaže. Po dvoch zlatých priečkach 
a jednej striebornej z minulých rokov odišiel tento rok časopis SOS bez ocenenia. Mladí žurnalisti si však odniesli 
skúsenosti a cenné rady poroty. Redakčná rada časopisu pracuje pod odbornou záštitou PaedDr.Eleny Košíkovej.

ŠTÚROVO PERO 2018

Vyhodnotenie celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2018 sa konalo 20. 
– 21. apríla 2018. Do súťaže sa zapojilo 72 časopisov z celého Slovenska, medzi nimi aj náš školský časopis SOS, 
ktorý získal Diplom za účasť. 

Recitačné súťaže

V recitačných súťažiach v tomto školskom roku zabodovali najmä žiaci osemročného gymnázia. Žiakov pripravovala 
Mgr. Andrea Dúcka.

Janka Repová zo sekundy sa 31. januára 2018 zúčastnila okresného kola súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko.
V  najvyššej tretej kategórii sa umiestnila na 3. mieste.

8. marca 2018 sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa v druhej a tretej kategórii zúčastnilo 6 
žiakov. Vzhľadom na možnosť priameho postupu pre minuloročných víťazov okresného kola sa do tohtoročného 
okresného kola dostali až piati súťažiaci a všetci získali ocenenie. Dvaja obsadili v okresnom kole 1. miesto: v III. 
kategórii prózy Ema Mikušová, v III. kategórii poézie Richard Hainc. Ema Hlaváčová získala v III. kategórii prózy 2. 
miesto a dve tretie miesta získali Janka Repová (III. kategória próza) a Tamara Richtárechová (II. kategória poézia). 
Víťazi OK postúpili do krajského kola, v ktorom však umiestnenie nezískali.

20. marca 2018 sa v Trenčíne konalo regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – umelecký prednes poézie 
a prózy mládeže a dospelých (IV. a V. kategória). Našu školu reprezentovala Anna Kroupová, ktorá si domov 
odniesla diplom za účasť.

Hviezdoslavov Kubín:

Richard Hainc (kvarta) – 1. miesto okresné kolo, 3. kat. poézia

Ema Mikušová (tercia) - 1. miesto okresné kolo, 3. kat. próza
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Ema Hlaváčová (kvarta) – 2. miesto okresné kolo, 3. kat. próza

Janka Repová (sekunda) – 3. miesto okresné kolo, 3. kat. próza

Tamara Richtárechová (príma) – 3. miesto okresné kolo, 2. kat. poézia

Literárne súťaže

JESENSKÝ 2017

V januári 2018 sa v ZUŠ DK konalo vyhodnotenie 24. ročníka autorskej literárnej súťaže Jesenský 2017. Žiaci do 
súťaže poslali 265 prác, ktoré porota hodnotila v štyroch kategóriách. Medzi ocenenými autormi v II. kategórii bola aj 
naša žiačka Nina Ruráková z prímy – získala titul mladý Jesenský. 

Rétorika.

Celoslovenského kola súťaže v rečníckych prejavoch Mládež a odkaz A. Dubčeka sa 21. 11. 2017 zúčastnili dvaja 
žiaci našej školy. Zmyslom súťaže je zachovanie pamiatky Alexandra Dubčeka a ďalších významných osobností 
slovenského národa, ako bol Ľudovít Štúr, Milan Rastislav Štefánik a ďalší. Za cieľ si kladie aj pozdvihnutie nášho 
národného sebavedomia a rozvíjanie rečníckeho umenia a komunikácie žiakov. 

Súťaž sa uskutočňuje v 2 kategóriách: I. kategória – žiaci 8. a  9. ročníka ZŠ; II. kategória – žiaci SŠ. Žiaci boli 
ocenení za spracovanie témy, prednes a celkový dojem. Výsledky súťaže boli vyhlásené za účasti rodiny Alexandra 
Dubčeka. Obaja naši žiaci získali 3. miesto - Richard Hainc, kvarta v 1. kategórii a Karolína Kiripolská, 3.B  v 2. 
kategórii.

Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec – krajské kolo

Naša škola každoročne pomáha organizovať krajskú súťaž v rétorike Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. V tomto 
ročníku, ktorý sa konal 13. mája 2018, sa súťaže zúčastnila Karolína Kiripolská(3.B) – získala v III. kategórii Cenu 
predsedu TSK. Tamara Richtárechová (príma) nás reprezentovala v I. kategórii – získala Cenu starostky obce 
Uhrovec.

Žiakov literárnych a rétorických súťaží pripravovala a odborne viedla PhDr.PaedDr.Rudolfa Novotná.

Zenit v programovaní: 

V krajskom kole Zenitu v programovaní sa Lukáš Baláž zo septimy umiestnil na vynikajúcom 2.mieste.

Internetová matematická olympiáda, celoslovenské kolo:

Olympiádu organizuje katedra matematiky VUT Brno, koná sa vždy posledný utorok v novembri. 10. ročník súťaže 
bol 28.11.2017. Sedemčlenné družstvo žiakov za 120 minút má vypočítať čo najviac z 10 zadaných príkladov a ešte 
ich aj musí elektronicky odoslať. Tento rok žiaci našej školy nezískali významné umiestnenie.

Súťažili títo žiaci: Daniel Adamička, Peter Košťál, Robert Jačko-4.B; Samuel Škultéty-4.A, Simon Košina, 
Alexandra Ráciková-3.A, Karolína Pisoňová-septima.

Expert Geniality show je súťaž žiakov v rôznych oblastiach, nielen v matematike. Súťaž sa uskutočnila 30.11.2017, 
zúčastnilo sa  jej 32 žiakov školy (v SR súťažilo 10297 žiakov zo 478 škôl); najúspešnejší: Magdaléna Mikušová 
(príma) -súťažila v disciplíne Dejiny, Mozgolamy- 76.miesto v SR.; Tomáš Mazák (tercia) -súťažil v disciplíne 
Svetobežník, Tajomstvá prírody-89.miesto v SR.

Pytagoriáda, okresné kolo

V čase LVK príma, sekunda, tercia sa konalo  OK Pytagoriády P6, P7, P8. Zúčastnilo sa ho  len 7 
žiakov, pretože termín konania súťaže kolidoval s LVK. Napriek tomu obsadili naši žiaci prvé priečky v 2 
kategóriách:

Kategória P7:

Matej Baško, sekunda – 1.miesto.

Žiaka na súťaž pripravovala Mgr.Elena Masárová.
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Kategória P8:

Nina Urbanová, tercia – 3.miesto.

Žiačku na súťaž pripravovala Mgr.Miroslava Rešková.

Matematický náboj 

Žiaci našej školy sa každoročne zúčastňujú súťaže v riešení matematických úloh NÁBOJ. Náboj je medzinárodná 
matematická súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú jednotlivé školy.  Garantom úloh je 
Katedra matematickej analýzy MFF UK Bratislava. 23.3.2018 sa dva tímy našej školy zúčastnili tejto súťaže 
v Bratislave, a boli úspešní. Tím seniorov v zložení Peter Košťál, Robert Jačko – 4.B; Simon Košina, Alexandra 
Ráciková -3.A; Karolína Pisoňová-septima skončil na 34.mieste zo 124 súťažných tímov zo Slovenska (na 10. 
mieste podľa počtu bodov). Aj juniorom sa darilo. Juniori – Zuzana Galková, Boris Pavlásek-2.B; Radovan 
Hanko-2.A; Jakub Mazák-kvinta a Peter Segeš-1.B sa umiestnili na 72. mieste zo 102  súťažných tímov.

MAKS - celoslovenská matematická súťaž žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a prímy - kvarty osemročných 
gymnázií:

Súťaž dvojíc žiakov v riešení zaujímavých matematických úloh má 6 kôl. Do súťaže sa zapojilo 5 súťažných dvojíc 
žiakov našej školy z tried príma, sekunda, tercia a kvarta. Najlepšie našu školu reprezentovali  NoelVimpeľ a 
MatejBaško z prímy -29.miesto v kraji.

8.marca 2018 sa  konal Matematický klokan, medzinárodná súťaž v riešení matematických úloh, v SR 
súťažilo 67000 žiakov z 1453 škôl. Z našej školy sa zapojilo 38 žiakov pod vedením Mgr. Eleny Masárovej. 
Najúspešnejší boli  Mazák Tomáš (tercia)-115bodov a 21.miesto v SR; Králiková Jasmína (príma)-109bodov a 
286.miesto v SR; Mikušová Magdaléna (príma)- 109bodov a 286.miesto v SR.; Filová Ella (príma) -104bodov a  
547.miesto v SR.

SUDOKU:

10. ročník našej školskej súťaže sa konal 15.11.2017. Súťaž je stále populárnejšia medzi žiakmi, v tomto ročníku 
súťažilo 16 družstiev.

V kategórii mladší žiaci zvíťazili TER1(Holendová Karin, Kopecká Monika, Urbanová Nina); na 2.mieste sa 
umiestnil družstvo KVA1(Saloň Vladimír, Kováčiková Monika, Filo Jakub), na 3.mieste SEK1(Mikuš Oliver, Košík 
Samuel, Vimpeľ Noel). V kategórii starší žiaci na 1.mieste družstvo 1.B2(Mináriková Mária, Galková Hana, 
Valenteová Jana), na 2.mieste SEPT(Hrabošová Alžbeta, Čerešníková Kristína, Pisoňová Karolína), na 3.mmieste 
družstvo 4.A1(Ládi Roman, Škultéty Samuel, Gehrer Richard).

Súťaž mladých zdravotníkov II. stupňa

Aj v tomto školskom roku sa na územné kolo súťaže hliadok mladých zdravotníkov pripravovali žiaci pod 
vedením Jany Števankovej. Hliadka v zložení  Filip Milata (tercia), Samuel Košík (sekunda), Samuel 
Kluvánek (tercia), Katarína Laušová (kvarta) a Monika Kováčiková (kvarta) obsadila v okresnom kole 
1.miesto a postúpili do krajského kola.

Zároveň postúpili do krajskej súťaže Dieťa života, kde obsadili 3. miesto.

Súťaž o HIV/ AIDS

Celoslovenská súťaž,  organizovala  ju  Mládež Slovenského červeného kríža v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 
družstvo v zložení Sofia Kmeťová, kvinta; Inez Escherová, kvinta a Paulína Uríková, 2.B. Medailové umiestnenie 
dievčatá nezískali, obohatili sa ale o množstvo nových poznatkov a cennú skúsenosť.

Športové súťaže:

Študenti našej školy sa v tomto školskom roku zapojili do viacerých športových súťaží pod vedením učiteľov TSV. 
V niektorých dosiahli veľmi pekné umiestnenia:

1. – 4. ročník

Volejbal (CH) – 2. miesto okresné kolo
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Volejbal (D) – 2. miesto regionálne kolo

Basketbal (CH) – 3. miesto regionálne kolo

Veľký futbal (CH) - 2. miesto okresné kolo

Futsal (CH) - 2. miesto okresné kolo

Florbal (CH) - 2. miesto okresné kolo

Hádzaná (D) – 1. miesto regionálne kolo, 2. miesto krajské kolo

Príma – kvarta

Futsal (CH) – 4. miesto okresné kolo

Malý futbal FUTBAL CUP (CH) – 3. miesto okresné kolo 

Basketbal – 2. miesto okresné kolo  

Hádzaná (D) – diskvalifikované

Významné úspechy dosiahli jednotlivci:

Spevácka súťaž Rudolfa Petráka v Žiline, medzinárodné kolo:

Alexandra Rosenbergová, kvarta, získala 3.miesto v kategórii I C dievčatá.

Hviezdoslavov Kubín, prednes poézie, celoslovenské kolo:

 Dominika Zelenáková, 2.A, 3.miesto vo svojej kategórii.
Športovec Dominik Plaskonis, sexta, získal nasledujúce ocenenia:

V súťaži v silovom trojboji dorastencov a juniorov Grand Prix Slovakia, ktorá sa konala 14.10.2017 v Častej, bol 
druhý.

1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji dorastencov a juniorov 17.2.2018 v Senici vo svojej 
kategórii.

Vyhral i Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke v Zlatníkoch dňa 17.3.2018.

Na medzinárodnom podujatí European Championships, Pilsen (Czechia), 06-12.05.2018 súťažil vo viacerých 
disciplínach a dosiahol nasledovné výsledky:

Drep – 3. miesto, Tlak na lavičke – 2. miesto, Mŕtvy ťah – 3. miesto, Trojboj – 3. miesto.

Na Cedron Cupe 16.6.2018 v Svätoplukove bol vo svojej kategórii druhý a druhý bol aj v celkovom hodnotení 
dorastencov.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Gymnázium je jediné v regióne a je na veľmi dobrej úrovni. Prioritou školy je príprava na maturitnú skúšku 
a vysokoškolské štúdium. Naši absolventi získali výborné výsledky v externých testoch maturitnej 
skúšky. V externej časti maturitnej skúšky z matematiky, zo  slovenského jazyka a literatúry sme dosiahli 
podstatne lepšie výsledky, ako bol celoslovenský priemer. Maturantom sa darilo i v anglickom jazyku, 
pretože dosiahli taktiež lepšie výsledky, ako bol  celoslovenský gymnaziálny priemer.

Slovenský jazyk a literatúra 

Priemerná úspešnosť testu v SR bola 54,7 %. Naša škola dosiahla priemer 68,6%. Vynikajúci percentil 76,73 zo 
slovenského jazyka a literatúry znamená, že  iba 23% škôl v SR bolo lepších ako my. Percentil nad 90 dosiahlo 19 
žiakov zo 72. 

Matematika 

Page 16 z 43

23.10.2018file:///C:/aScAgenda/temp/201810230814.html



Priemerná úspešnosť testu v SR bola 57 %, žiaci našej školy dosiahli výborných 65,9% a veľmi pekný 
percentil 59,83. Percentil nad 90 dosiahli dvaja žiaci z 26.

Anglický jazyk 

Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B2 (gymnáziá) bola 63,4 %. Naša škola dosiahla 65,2% 
s percentilom 51,41 – tj. o niečo viac ako polovica testovaných gymnazistov v SR. Percentil nad 90 dosiahli 6 žiaci 
zo 72.

Ďalším ukazovateľom vzdelávacích výsledkov v celoslovenskom meradle je informácia o pridanej hodnote školy vo 
vzdelávaní (PHV) v predmete slovenský jazyk a literatúra (SJL), vypracovaná Národným ústavom certifikačných 
meraní. PHV predstavuje príspevok školy ku vzdelaniu žiakov, pričom zohľadňuje vedomostnú úroveň žiakov v SJL 
pri vstupe na strednú školu zachytenú Testovaním 9 (T9).  Na základe porovnania s priemerným výsledkom 
ostatných škôl toho istého druhu sú školy zaradené do troch kategórií: 

- nad úrovňou očakávania, ak progres žiakov školy je štatisticky významne nadpriemerný, 

- v súlade s očakávaním, ak progres žiakov nie je štatisticky významne odlišný od priemeru, 

-pod úrovňou očakávania, ak je progres žiakov štatisticky významne podpriemerný. 
 Za obdobie 2014 – 2018, t. j. na základe výsledkov v testoch EČ MS zo SJL našich 
maturantov v školskom roku 2017/18 a ich výsledkov v T9 zo SJL v r. 2014, sa PHV-SJL 
našej školy nachádza podobne ako minulý rok v kategórii v súlade s očakávaním. 

O kvalite vzdelávania v našej škole svedčí aj umiestnenie v rebríčku, ktorý každoročne 
zverejňuje INEKO, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. V celkovom hodnotení 
gymnázií podľa metodiky Ineko  sme sa dostali na 65.-69. miesto  medzi 178 hodnotenými 
gymnáziami v SR a na 6.-7. miesto spomedzi 13 gymnázií v rámci Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (mierne zhoršenie oproti minulému školskému roku). Metodika 
zohľadňuje výsledky žiakov v celonárodných testoch,  mimoriadne výsledky žiakov, mieru 
nezamestnanosti absolventov a množstvo ďalších merateľných ukazovateľov.  Naša škola je 
podľa tejto metodiky  dlhodobo považovaná za školu s veľmi dobrými výsledkami.

Škola využíva moderné metódy vzdelávania a je o ňu záujem zo strany rodičov a žiakov. Na 4-ročnú formu štúdia 
 pre školský rok 2018/19 sa zapísalo 59 žiakov, čo je významný nárast oproti minuloročným 46 zapísaným prvákom. 
Stabilný je záujem o 8-ročné štúdium. Zriaďovateľ stanovil škole možnosť prijať  iba 18 žiakov do  prímy, preto sme 
nemohli uspokojiť všetkých uchádzačov o prijatie na túto formu štúdia.
Máme veľmi dobre prepracovanú webovú stránku školy. Na stránke sú umiestnené aktuálne a 
podrobné informácie zo života školy, informácie o dosiahnutých výsledkoch, o mimoškolskej činnosti. 
Rodičovská verejnosť má možnosť získať informácie prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. 
Elektronicky, prostredníctvom webovej stránky, prebieha i komunikácia so študentmi v mnohých oblastiach 
výchovno-vyučovacieho procesu. Z iniciatívy žiackej školskej rady vznikol nápad  inovovať informovanie 
verejnosti o  dianí v našej škole. Výsledkom je založenie účtov na sociálnych sieťach Facebook 
a Instagram, prostredníctvom ktorých môže naša škola rýchlejšie a masovejšie informovať  
verejnosť o svojich aktivitách. 
Facebooková stránka gymnázia začala fungovať vo februári 2018. Jej základom sa stala aktivita 
bývalých študentov a absolventov školy, ktorí ju pôvodne založili ako súkromnú iniciatívu. 
Vedenie školy a členovia žiackej školskej rady oslovili pôvodných zakladateľov facebookového 
profilu. Dohodli sa, že od februára 2018 bude FB-stránka Gymnázium Janka Jesenského oficiálnym 
profilom školy, ktorý budú administrovať členovia ŽŠR v spolupráci s vedením školy (bývalí 
administrátori sa svojich práv zriekli). Popri profile školy na Facebooku aktivovala ŽŠR aj 
svoj profil na Instagrame.
Na oboch sociálnych sieťach sú zverejňované fotografie a krátke videá z aktivít prebiehajúcich 
v škole a na školských akciách - Deň otvorených dverí, noc v škole, exkurzie a pod. 
Uverejňujeme informácie o úspechoch školy, o oceneniach, ktoré naši žiaci získajú. Okrem toho 
na FB stránke sprostredkúvame aj informácie, ktoré možu žiaci a návštevníci využiť pri svojich 
voľnočasových aktivitách, pri neformálnom vzdelávaní, pri príprave projektov. Takýmto spôsobom 
sa snažíme zlepšiť klímu v škole a zapojiť žiakov do najrôznejších aktivít. Naposledy sme 
napr. vyhlásili súťaž o nové logo školy.

Učitelia po celý školský rok podporovali študentov v aktivite a tvorivosti, čo dokazujú aj výsledky zo súťaží, 
z projektovej, školskej i mimoškolskej činnosti. 

Mgr. Dúcka viedla výtvarný krúžok pre žiakov 8-ročného gymnázia, v rámci ktorého žiaci ozdobovali a upravovali 
priestory školy svojimi vlastnými prácami s témami sviatkov, výročí. 
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Študenti školy vydávajú svoj časopis S.O.S. Počas školského roka 2017/18 vydala redakčná rada pod vedením 
PaedDr. Eleny Košíkovej  dve  riadne čísla školského časopisu.  Októbrové číslo mapuje dianie na našej škole 
v mesiacoch máj – august 2017. Mesiace september – december 2017 boli obsahom čísla časopisu, ktoré na jar 2018 
vydala nová redakčná rada pod taktovkou šéfredaktorky Aničky Kroupovej (2. A).  

Posilňujeme environmentálne vedomie žiakov, pokračujeme v separácii odpadu, v zbere tetrapakov, v 
zbere papiera a batérií do 1kg. Projekt Smerujeme k nulovému odpadu stále pokračuje. Naša škola sa tak 
už natrvalo stala zónou bez zbytočného odpadu. V rámci projektu Recyklohry je na hornej chodbe školy 
umiestnený kontajner na zber starých a nepoužívaných elektrospotrebičov. Zber prebieha v spolupráci 
s organizáciou Asekol. 

Na hornej chodbe je umiestnený aj kontajner na zber použitých batérii, ktorý prebieha v spolupráci 
s organizáciou Insa.  Naďalej v škole prebieha separovaný zber plastov a použitých žiaroviek. Na 
separovanie odpadu  a  zber recyklovateľných  starých zubných kefiek je zameraný projekt EKO Alarm. 
Dňa 22. 5. 2018 sa žiaci prímy až kvarty  zapojili do ekoprojektu mesta Bánovce nad Bebravou. Na uliciach 
Radlinského, M. Urbana, SNP, J. Kráľa, Murgašová žiaci v ekohliadkach vyzbierali odpadky. V nadväznosti 
na ekohliadky sa v dňoch 28. 5.- 30. 5. 2018 vybraní žiaci zúčastnili prednášok spojených s workshopmi 
k enviromentálnym témam ( Plasty, Zmeny v meste, Rob čo chceš, hlavne rob). 

Zber papiera pre všetky ročníky, sa uskutočnil v mesiacoch január- apríl 2018. Žiaci doniesli 1664,5 kg 
papiera. Do kontajnera bol vložený aj papierový odpad zo školy a papier prinesený vyučujúcimi. Spolu sme 
odovzdali 2630kg papiera.

Najúspešnejšia trieda: kvinta – 548,5 kg(Kajanová 245kg, Hederová 75kg, Čikel 46kg, Duranziová 45kg, 
Kmeťová 45kg, Škorcová 22kg, Mazák 17kg, Dúcka 15,5kg, Kavuliaková 15kg, Gabrišková 13kg, Escherová 
10kg).

Najúspešnejší jednotlivci:

1. Radovan Vrška, sekunda – 310kg

2. Lucia Kajanová,  kvinta – 245 kg

3. Sebastián Kočiš, kvarta – 135 kg.

Realizovali sme preventívne programy na podporu mentálneho zdravia žiakov,  podporné programy,  zamerané na 
zdravý životný štýl a prevenciu obezity, programy a prednášky na ochranu žiakov pred negatívnymi spoločenskými 
javmi a pred civilizačnými ochoreniami.  Podporujeme boj proti drogám, alkoholu, fajčeniu. 

Formou besied, násteniek a rozdávania stužiek v rámci kampane Červené stužky poukázali žiaci na 
dôležitosť prevencie HIV/AIDS. Žiačky kvinty a 2.B  ( Sofia Kmeťová, Inez Escherová, Paulína Uríková) sa 
zúčastnili  celoslovenskej súťaže s touto témou. Súťaž pripravil MČK v Bratislave.

Prezentácia školy sa uskutočnila i na Prezentačno-propagačných dňoch stredných škôl. V deviatom 
ročníku základnej školy je mnoho žiakov už pevne rozhodnutých, kde budú ďalej študovať, ale je aj 
mnoho takých, ktorí sa ešte rozhodujú. Pre všetkých týchto žiakov sa 9. novembra 2017 konala jubilejná 
dvadsiata  Prezentácia stredných škôl. Stredné školy sa sústredili v Mestskom kultúrnom stredisku 
v Bánovciach nad Bebravou, kde mali pridelené svoje stanovištia. Svoje stanovište tu malo aj Gymnázium 
Janka Jesenského, kde tradične poskytuje informácie o štúdiu všetkým záujemcom. Školu prezentovali 
žiaci zo štvrtého ročníka, oktávy a septimy pod vedením výchovnej poradkyne PaedDr. Magdalény 
Dobiašovej. Deviataci sa dozvedeli podstatné informácie o možnosti štúdia na bánovskom gymnáziu, 
o jeho mimoškolských aktivitách, ktoré mali spostredkované  priamo od aktuálnych študentov. Rovnako sa 
dozvedeli aj o jeho úspechoch, ktorých nie je málo, čo svedčí o kvalite tohto gymnázia. Za uplynulý školský 
rok získlali  študenti gymnázia mnoho ocenení, čo je dôkazom toho, že naša škola úspešne rozvíja intelekt 
študentov a zabezpečuje ich kvalitný   osobnostný rozvoj. Návštevníci prezentácie mali mnoho otázok, na 
ktoré sa gymnazisti snažili čo najpodrobnejšie odpovedať.

Pútavú prezentáciu školy pripravila v spolupráci s vedúcimi predmetových komisií a so študentmi  školy výchovná 
poradkyňa PaedDr.Magdaléna Dobiašová. Cieľom uvedenej akcie je informovať žiakov ZŠ v našom regióne, najmä 
žiakov 5. a 9. ročníkov a ich rodičov o možnostiach štúdia na našej škole. Výhodou je, že žiaci ZŠ, ale aj ich učitelia, 
príp. rodičia majú možnosť osobne hovoriť s výchovnou poradkyňou a žiakmi gymnázia.
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Pre záujemcov o štúdium v našej škole sme pripravili Deň otvorených dverí. Každoročne otvárame 
brány školy verejnosti, predovšetkým žiakom základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium na gymnáziu, 
a ich rodičom. V školskom roku 2017/18 sa Deň otvorených dverí konal 1.marca 2018. Počas „Dňa 
otvorených dverí“ informovali gymnazisti návštevníkov na trinástich stanovištiach o možnostiach štúdia, 
prezentovali pripravené aktivity z jednotlivých vyučovacích predmetov, premietali filmy a prezentácie zo 
školských i mimoškolských aktivít. Základom podujatia, v ktorom sa škola predstavila inak ako v minulých 
rokoch, boli nápady samotných študentov. V spolupráci s učiteľmi vytvorili zaujímavý, podnetný  program. 
Škola v tento deň žila vynikajúcou atmosférou. Zaujímavá bola prezentácia členov Žiackej školskej rady 
pod vedením Katky Hruškovej, ktorí ukazovali budúcim prvákom školu aj z pohľadu voľnočasových 
a kreatívnych aktivít (Noc v škole, Imatrikulácie a iné). Pre každého žiaka ZŠ, ktorý v tento deň navštívil 
gymnázium a aktívne sa zapájal do pripraveného programu, bola pripravená odmena, darčeky s motívmi 
školy. V posledných rokoch sa stupňuje   antikampaň na niektorých základných školách - jej hlavným 
cieľom je odradiť rodičov a žiakov od štúdia v osemročnom gymnáziu. Preto nás teší priaznivý ohlas  
verejnosti na tohtoročný DOD.  Žiaci základných škôl, výchovní poradcovia i rodičia mali možnosť priamo 
vidieť inovácie, pútavosť a kreatívnosť vyučovacieho procesu. Zároveň sa mohli porozprávať so žiakmi 
i pedagógmi o živote v našej škole.

Súčasťou politiky otvorenej školy je aj realizácia prípravných stretnutí pre záujemcov o obidve formy štúdia 
v našej škole. Prípravné stretnutia  zo slovenského jazyka a literatúry viedla Mgr. Andrea Dúcka,  z matematiky 
RNDr.Terézia Dolanová a Mgr. Elena Masárová.  So  stretnutiami , ktoré sa konajú v mesiacoch marec a apríl, máme 
veľmi dobré skúsenosti. Piataci a deviataci zo základných škôl si precvičili rôzne typy úloh z daných predmetov 
a zistili, čo si do prijímacích pohovorov majú zopakovať. 

Riaditeľka školy RNDr.Elena Kacvinská a zástupcovia riaditeľky  školy PaedDr.Dušan Zajac a Ing. Igor Marko sa 
zúčastnili zimných rodičovských združení na základných školách v regióne bánovecko. Informovali o možnostiach 
štúdia v našej škole a o plánovanej koncepcii rozvoja školy. Pre rodičov a žiakov je osobný rozhovor s vedením školy 
prínosom pri ich rozhodovaní.

Na pôde školy sme zorganizovali školské kolá v prednesových súťažiach Hviezdoslavov Kubín a 
Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec pre osemročné aj štvorročné štúdium. Zorganizovali sme i školské 
kolá olympiád z biológie, geografie, chémie, dejepisu,  matematiky, olympiády ľudských práv a Pytagoriády podľa 
kalendáru predmetových olympiád  2017/2018. Víťazi sa zúčastnili okresných resp. krajských kôl, kde reprezentovali 
našu školu. V budúcom školskom roku chceme pokračovať v týchto výsledkoch, prípadne ich zlepšiť kvalitnejšou 
a systematickejšou prípravou žiakov.

V januári 2018 sme usporiadali regionálne kolo olympiády z nemeckého jazyka. Súťaže sa zúčastnili žiaci našej 
školy a zo Strednej odbornej školy strojníckej Bánovce n.B.  

Naša škola je organizátorom krajského kola dejepisnej olympiády v kategóriách A, B (stredné školy), 
koordinátorom je Mgr. Mário Kutiš. Krajské kolo dejepisnej olympiády sa uskutočnilo 22.3.2018.

Sme usporiadateľmi krajskej súťaže v rétorike „Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec“ - súťaž sa konala 
13.apríla 2018 v Uhrovci.

24.11.2017 sa druhýkrát v Bánovciach nad Bebravou konala matematická súťaž JUNIOR náboj opäť v našej škole. 
Spoluorganizátormi súťaže  pre 8-ročné gymnázium a základné školy  z mesta a okolia boli naši žiaci, konkrétne 
Karolína Pisoňová zo septimy. 

Výborné prepojenie teórie s praxou prinášajú do školy rôzne besedy a semináre.

V tomto školskom roku sa konali besedy:

V spolupráci s CPPPaP v Bánovciach nad Bebravou sa uskutočnili vhodné besedy pre jednotlivé ročníky. Besedy 
sa konali v blokoch.

TRIEDA NÁZOV TÉMY TR.UČITEĽ Dátum Počet žiakov Časová dotácia

príma Adaptácia v novom kolektíve p.Hlbočanová 25.9.2017 17 180 minút(4.hod.)

sekunda Šikanovanie p.Filová 30.1.2018 20 90 minút(2.hod.)

Týždeň slušného správania 25.5.2018 20 90 minút (2.hod.)

tercia Osobnosť v kontexte zmien p.Janáčová 8.11.2017 21 90 minút(2.hod.)
kvarta Partnerské vzťahy, riziká 

dospievania
p.Hrebíčková 8.11.2017 24 90 minút(2.hod.)
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kvinta Naučme sa správne žiť p.Sedláková 20.4.2018 11 90 minút (2.hod.)

sexta Kariérové poradenstvo - testovanie p.Žitňanská 3.10.2017 16 135 minút(3.hod.)

Kyberšikana 10.112017 16 90 minút (2.hod.)

septima Kam po skončení strednej školy p.Rosenbergová 3.11.2017 13 90 minút (2.hod.)

oktáva Kam po skončení strednej školy p.Gerbelová 3.11.2017 9 90 minút (2.hod.)

1.A Adaptácia v novom kolektíve p.Masárová 26.9.2017 23 180 minút(4.hod.)

1.B Adaptácia v novom kolektíve p.Švančarová 27.9.2017 17 180 minút(4.hod.)

2.A Kariérové poradenstvo - testovanie p.Dolanová 3.10.2017 24 135 minút(3.hod.)

Konflikty a ich riešenie 3.11.2017 22 45 minút(1.hod.)

2.B Kariérové poradenstvo - testovanie p.Rurák 3.10.2017 25 135 minút(3.hod.)

Riešenie konfliktov 10.10.2017 25 90 minút (2.hod.)

3.A Kam po skončení strednej školy p.Kováčová 17.1.2018 14 45 minút(1.hod).

3.B Kam po skončení strednej školy p.Žtňanský 15.11.2017 22 45 minút(1.hod).

4.A Prevencia obchodovania s ľuďmi p.Žembervá 15.11.2017 26 45 minút(1.hod).

4.B Kam po skončení strednej školy p.Košíková 15.11.2017 27 45 minút(1.hod).

4.A, 4.B,oktáva Uplatnenie študentov na trhu práce 25.4.2018 52 45 minút(1.hod).

V šk. roku 2017/2018 sa taktiež v spolupráci s CPPPaP uskutočnilo testovanie profesijnej orientácie 
pre výber povolania a seminárov pre žiakov 2. ročníka a sexty. Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie  
bolo pre žiakov veľmi zaujímavé a užitočné,  preto budeme v tejto aktivite pokračovať aj v budúcnosti.

V rámci predmetu Právna klinika pre komunity podpísala Právnická fakulta UK v Bratislave a Gymnázium Janka 
Jesenského v Bánovciach nad Bebravou dohodu o spolupráci. Následne právnická fakulta vyslala študentky Michaelu 
Baškovú a Dianu Jakubíkovú pod vedením lektorky Viktórie Markovej prezentovať študentom 3. ročníka gymnázia 
tému Extrémizmus. Aký bol extrémizmus v minulosti a aký je teraz, prediskutovali študenti tretieho ročníka 
gymnázia so študentkami Právnickej fakulty UK so sídlom v Bratislave. Na štyroch vyučovacích hodinách občianskej 
náuky hľadali spoločné riešenia ako proti extrémizmu bojovať, spoločné znaky extrémizmu a tiež prípady, kedy boli 
extrémisti potrestaní na základe zákona. Besedy sa uskutočnili v dňoch  7.11.,  9.11., 14.11. a 16.11.2017.

19.6. 2018 sa žiaci 3.A triedy zúčastnili prednášky s riaditeľom Československej obchodnej banky, pôsobiacej na 
slovenskom trhu od roku 1964, Ing. Rastislavom Kúdelom.

Pre všetky ročníky sa uskutočnili prednášky s Bc. Miroslavom Schlesingerom, odborníkom v oblasti 
prevencie kriminality, výkonným riaditeľom OZ-SPK.

Stali sme sa najaktívnejšími účastníkmi preventívnych programov „Prevencia manipulácie osobnosti a prevencia 
drogových závislostí“ a „Prevencia kriminality a životné hodnoty“. Zmysluplné programy žiakov mimoriadne 
zaujali, o čom svedčia aj ich písomné aktuálne vyjadrenia v rámci spätnej väzby na akcie. Besedy prebiehali 
počas celého školského roka. 

Besedy -  prevencia kriminality 2017/2018

Trieda Téma dátum časová dotácia 
počet 
žiakov

Príma Prevencia manipulácie osobnosti a prevencia drogových závislostí 24.4.2018 90 minút (2.vyuč.hod.) 22

Sekunda Prevencia kriminality a životné hodnoty 17.10.2017 90 minút (2.vyuč.hod.) 16

Tercia Prevencia kriminality a životné hodnoty 11.4.2018 90 minut (2.vyuc.hod.) 23

Kvarta Prevencia kriminality a životné hodnoty 18.4.2018 90 minut (2.vyuc.hod.) 23

Kvinta Prevencia kriminality a životné hodnoty 16.3.2018 90 minut (2.vyuc.hod.) 11

Sexta Prevencia manipulácie osobnosti a prevencia drogových závislostí 9.3.2018 90 minút (2.vyuč.hod.) 17
Septima Prevencia kriminality a životné hodnoty 16.3.2018 90 minut (2.vyuc.hod.) 17

Page 20 z 43

23.10.2018file:///C:/aScAgenda/temp/201810230814.html



Oktáva Prevencia kriminality a životné hodnoty 9.3.2018 90 minút (2.vyuč.hod.) 13

1.A Prevencia manipulácie osobnosti a prevencia drogových závislostí 2.10.2017 90 minút (2.vyuč.hod.) 21

1.B Prevencia manipulácie osobnosti a prevencia drogových závislostí 10.10.2017 90 minút (2.vyuč.hod.) 20

2.A Prevencia manipulácie osobnosti a prevencia drogových závislostí 10.11.2017 90 minút (2.vyuč.hod.) 16

2.B Prevencia kriminality a životné hodnoty 17.4.2018 90 minut (2.vyuc.hod.) 23

3.A Prevencia kriminality a životné hodnoty 18.10.2017 90 minút (2.vyuč.hod.) 22

3.B Prevencia kriminality a životné hodnoty 25.10.2017 90 minút (2.vyuč.hod.) 25

4.A Prevencia kriminality a životné hodnoty 7.3.2018 90 minut (2.vyuc.hod.) 20

4.B Prevencia kriminality a životné hodnoty 28.3.2018 90 minút (2.vyuč.hod.) 26

Pedagógovia Prevencia drogovej kriminality v školskom a rodinnom prostredí 6.11.2017 60 minút 30

Rodičia Prevencia kriminality v rodinnom prostredí 25.4.2018 60 minút

Dňa 6.11.2017 absolvovali besedu s Bc. M. Schlesingerom aj  pedagógovia Gymnázia Janka Jesenského 
v Bánovciach nad Bebravou. Išlo o prevenciu drogových závislostí a  vyvrátenie niektorých mýtov, ktoré kolujú 
v spoločnosti a najmä medzi mladými ľuďmi o podstate drog a drogovej závislosti. Pedagógovia sa dozvedeli 
podstatu fungovania dílerov a spôsoby manipulácie najmä mladých neskúsených ľudí, medzi ktorých môžu patriť 
i študenti našej školy. Pán Schlesinger varoval pred ďalekosiahlymi následkami používania drog. Objasnil aj 
dôsledky zľahčovania používania najrozšírenejšej a najpopulárnejšej drogy – marihuany, pretože legendám o jej 
neškodnosti podľahne mnoho ľudí. Najprínosnejšou časťou besedy bola jej záverečná časť venovaná rozpoznaniu  
symptómov drogovej závislosti u žiakov a poučenie, ako postupovať v takýchto situáciách. 

Prednáška s podobnou tematikou sa konala aj pre rodičov žiakov bánovského gymnázia 20. apríla 2018.

V nadväznosti na horeuvedené aktivity prevzali dňa 20. 10. 2017 z rúk primátora mesta Bánovce n.B. Mariána 
Chovanca ocenenie: riaditeľka školy RNDr. Elena Kacvinská, zástupca riaditeľky Ing. Igor Marko, koordinátorka 
prevencie závislostí a protispoločenských javov PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná a výchovná poradkyňa PaedDr. 
Magdaléna Dobiašová. Prestížne ocenenie získali za usporiadanie početných, rôznorodých a zaujímavých 
preventívnych podujatí.  V rámci projektu "Poznaním k hodnotnému životu," ktorý finančne podporila Rada vlády SR 
pre prevenciu kriminality, obsadilo Gymnázium J. Jesenského 1. miesto a stalo sa  „Najbezpečnejšou školou 
v Bánovciach nad Bebravou“. 
Žiacka školská rada, ktorej prácu aj  v uplynulom školskom roku koordinovala Mgr. Andrea Dúcka, sa 
snažila uskutočňovať aktivity na spestrenie života našej školy. Na podporu aktívnej účasti žiakov na dianí v 
škole mali členovia ŽŠR možnosť podieľať sa aj na riešení aktuálnych problémov školy, ale túto možnosť 
využívali minimálne. Členovia ŽŠR absolvovali viaceré školenia a teambuildingové aktivity na podporu 
komunikácie v tíme a efektívneho fungovania žiackej školskej rady.
Študentská únia Slovenska organizovala v dňoch 21. – 23. septembra 2017 vzdelávací projekt „Študenti 
v pohybe 2017“. Cieľom školenia bolo podať členom žiackych školských rád informácie o legislatívnych 
zmenách týkajúcich sa štatútu a fungovania  ŽŠR. Učastníci mohli diskutovať o fungovaní svojich škôl, o 
aktivitách a projektoch žiackych školských rád, ale aj o ich problémoch. Našu ŽŠR na vzdelávaní 
zastupovali Karolína Kiripolská a Mária Mináriková.
13. októbra 2017 sa v spolupráci s najstaršími študentmi uskutočnila imatrikulácia žiakov prímy a 
prvého ročníka. Imatrikulovaní žiaci sa v nezvyčajnom oblečení a za stáleho skandovania presunuli z 
budovy školy do MsKS, kde sa po splnení úloh a zložení sľubu stali právoplatnými členmi kolektívu 
študentov Gymnázia Janka Jesenského.
Na prelome novembra a decembra (30. 11. – 2. 12.) ponúkla Rada mládeže TSK nadstavbové školenie pre 
členov ŽŠR. Školenie sa konalo v Milochove a viedol ho Tibor Škrabský, skúsený medzinárodný lektor na 
problematiku žiackych školských rád. Školenia sa zúčastnili Ivana Pavlisová a Lynette Adamcová. Dozvedeli 
sa, ako efektívne propagovať a prezentovať ŽŠR pred žiakmi školy a verejnosťou, ako efektívne získať 
podnety a názory študentov, ako komunikovať v tíme či navzájom sa v rade motivovať. Následne po 
školení v Milochove prišla zo strany Rady mládeže TSK ponuka urobiť skrátenú verziu školenia pre 
všetkých členov našej ŽŠR. Stretnutie sa konalo 19. decembra, zúčastnilo sa ho 9 členov žiackej školskej 
rady a viedol ho Ivan Sikorai.    
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6. decembra sa už tradične rozdávala Mikulášska pošta. Čokolády od združenia rodičov školy, drobné 
sladkosti a pozdravy od spolužiakov roznášali členovia ŽŠR v úlohe Mikuláša, anjelov a čertov. 
15. decembra zorganizovala ŽŠR pre nižšie ročníky osemročného gymnázia tretí ročník akcie Noc v škole. 
Žiaci prímy až tercie bojovali v siedmich tímoch o moc nad krajinou Land of Jesenia, zažívali večer plný 
súťaží, zábavy a atmosféry nočnej školy. Členovia ŽŠR detailne pripravili všetky aktivity a výborne 
zorganizovali celú akciu. Na vysokej úrovni zvládli time management a ukázali silu svojho tímového ducha. 
Príprava bola dlhodobá a náročná, ale vďaka nej bola Noc v škole považovaná za najlepšiu tohtoročnú 
akciu ŽŠR. 
V týždni pred vianočnými prázdninami sme zorganizovali stretnutie bývalých absolventov gymnázia 
študujúcich na zahraničných vysokých školách a študentov nášho gymnázia, ktorí majú 
o štúdium v zahraničí záujem. Porozprávať o svojich zážitkoch a skúsenostiach prišli: Jozef Žatko a Tereza 
Mináriková – študujúci vo Veľkej Británii a Milan Pokrývka – študujúci v Dánsku. Diskutovalo sa o systéme 
na zahraničných univerzitách, o výhodách a nevýhodách štúdia v zahraničí i o krokoch, ktoré musí Slovák 
podniknúť, keď chce študovať v zahraničí. Naši hostia veľmi ochotne a vyčerpávajúco odpovedali na 
všetky otázky, vďaka čomu získali študenti jasnejšiu predstavu o zahraničnom štúdiu. 
Na Valentína naši žiaci potešili svojich spolužiakov i učiteľov pekným prianím a pozdravom. 14. februára sa 
rozdávala Valentínska pošta, ktorá z rúk valentínsky oblečených dievčat vyčarila na mnohých tvárach 
veselé, zaľúbené, ale aj rozpačité úsmevy.
V stredu 28. marca 2018 sme si pripomenuli Deň učiteľov. Členovia ŽŠR sa v mene všetkých študentov  
pedagógom poďakovali, zablahoželali im a obdarovali ich kvetmi a chutnými domácimi muffinmi. 
20. apríla 2018 sa konala prezentácia programu I AMbitious. Ide o program neformálneho 
vzdelávania pre ambicióznych stredoškolákov, ktorí sa chcú podieľať na budovaní prosperujúceho 
Slovenska v Trenčianskom kraji. Dve aktivistky programu informovali našich študentov o spustení celého 
programu a o podmienkach účasti v ňom. Vyzdvihli možnosť vzdelávať sa mimo školského systému, 
možnosť meniť svoje okolie k lepšiemu a rozvíjať svoje líderské schopnosti a kladné charakterové 
vlastnosti. V súčasnosti je prihlasovanie do programu ukončené, prebieha výber študentov. 
V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bánovciach nad Bebravou 
sa v priebehu apríla a mája konali štyri stretnutia členov ŽŠR s psychologičkou Luciou Roštekovou s cieľom 
posilniť kolektív žiackej školskej rady. V rámci stretnutí vznikol návrh na obnovenie kurzov spoločenských 
tancov, ktoré kedysi boli súčasťou života tretiakov na našom gymnáziu. Priestory aj tanečného lektora za 
veľmi výhodných podmienok poskytne ZUŠ D. Kardoša.  Kurz spoločenských tancov začne v septembri 
2018, bude trvať štyri mesiace – žiaci absolvujú 14 dvojhodinových lekcií, počas ktorých sa okrem 
spoločenských tancov naučia aj správne používať zásady  spoločenského správania. Veríme, že kurz 
společenských tancov sa opäť stane neoddeliteľnou súčasťou života školy.         

Ďalšie aktivity školy:

7. 9. 2017 - Študenti našej školy si pod vedením pedagogičky PhDr.PaedDr. Rudolfy Novotnej pripomenuli  smutné 
výročie  „Pamätný deň obetí Holokaustu a rasového násilia“ účasťou na pietnom akte Čítania mien obetí 
holokaustu v Mestskom divadle Pavla Orságha Hviezdoslava v Bratislave. Tento pietny akt ako každý rok 
organizovali mimovládne spoločnosti ICEJ (Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem), ŽNO Bratislava 
(Židovská náboženská obec Bratislava), DSH (Dokumentačné stredisko holokaustu, Magistrát hlavného mesta SR  
Bratislavy a BSK (Bratislavský samosprávny kraj). Iniciátorkou Čítania mien obetí holokaustu bola novinárka Ľuba 
Lesná.Vychádzame z presvedčenia, že žiadna obeť holokaustu, žiadna ľudská bytosť nemôže byť zabudnutá, 
pripomínaním si ich mien, ich osudov každej jednej obeti prinavraciame jej ľudskú dôstojnosť.Je veľmi dôležité 
nezabudnúť na hrôzy, ktoré sa počas druhej svetovej vojny udiali už len preto, aby sa čosi podobné nezopakovalo. 

Dňa 22. 11. 2017 navštívili Bánovce nad Bebravou riaditeľ Odboru prevencie kriminality kancelárie ministra 
vnútra SR Ing. Jozef Halcin a jeho kolegyňa Silvia Škanderová. Predmetom ich pracovnej návštevy bolo podrobné 
oboznámenie sa s realizáciou projektu „Poznaním k hodnotnému životu“, jeho vyhodnocovanie a súčasne slávnostný 
krst novej publikácie pod názvom „Rady nielen pre rodičov“. Pracovný deň hostí z Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky pozostával zo stretnutia na mestskom úrade. Ďalšiu časť pracovného dňa zabezpečilo Gymnázium Janka 
Jesenského, kde pokračoval program pod vedením riaditeľky RNDr.Eleny Kacvinskej a poslankyne Trenčianskeho 
samosprávneho kraja PaedDr.PhDr.Rudolfy Novotnej. V úvode programu oboznámili hostí s históriou školy. 
Následne pokračovali diskusie so študentmi, s ktorými riaditeľ Odboru prevencie kriminality Ing.Jozef Halcin 
diskutoval o prevencii kriminality, životných plánoch študentov, rizikách internetu a obchodovania s ľuďmi,  ale aj 
o potrebe rozvíjania kritického myslenia. Na záver im odovzdal novú publikáciu „Rady nielen pre rodičov“ a tzv. 
Anjelský pas, ktorý je súčasťou projektu zameraného na prevenciu obchodovania s ľuďmi.
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V piatok 13. apríla 2018 sa Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou zapojilo do 22. ročníka Dňa 
narcisov, ktorý organizuje Liga proti rakovine. Štyridsať študentov gymnázia priplo žltý kvet narcisu zamestnancom 
a študentom Gymnázia J.Jesenského a taktiež ľuďom v uliciach mesta Bánovce nad Bebravou. Študenti si uvedomujú 
podstatu zbierky, preto tento rok „zbierkovali „ od rána do neskorých poobedných hodín. Ďakujeme všetkým , ktorí 
nám pomohli zmeniť piatok trinásteho na lepší deň a malým žltým narcisom finačne prispeli v zbierke na Ligu proti 
rakovine v sume 5693,53 eur. Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije LPR na realizáciu 
dlhoročných psychosociálnych projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. 
Do zbierky v rámci Dňa narcisov zapojilo 10 hliadok z našej školy pod vedením Mgr. Kataríny Kováčovej a vedúcej 
zdravotníckeho krúžku Jany Števankovej . 

24. apríla 2018 sa 15 žiakov našej školy zúčastnilo odberu krvi v rámci Kvapky krvi – dobrovoľného darcovstva 
krvi.

Pod vedením bývalej žiačky Jany Števankovej, aktívnej členky Slovenského červeného kríža,  sa naši žiaci zapájajú 
do rôznych aktivít MČK. Jednou z aktivít bol i projekt Barborka, cieľom ktorého je vzdelávanie deti 
predškolského veku v 1. pomoci.

O dianí v škole informujeme verejnosť prostredníctvom regionálnych periodík a prostredníctvom vysielania a 
teletextu Bánovskej televízie.

Zúčastňujeme sa súťaží vo všetkých predmetových olympiádach, SOČ,  zapájame sa do celoslovenských literárnych 
a rétorických súťaží, do športových súťaží. O dobrej príprave študentov v Gymnáziu J.Jesenského svedčí množstvo 
ocenení a úspechov jeho nadaných študentov v rôznych stredoškolských súťažiach, kde nezriedka dosiahnu aj na 
najvyššie méty v celoštátnych kolách. 

Aj Trenčiansky kraj každoročne oceňuje  talentovaných žiakov. Slávnostné oceňovanie  žiakov Talent 
Trenčianskeho kraja 2018 sa konalo dňa 12. júna 2018 na Trenčianskom hrade v Delovej bašte za účasti zástupcov 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a  Trenčianskeho kraja. Medzi ocenenými  bola  aj  žiačka 3.B 
triedy Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou,  Karolína Kiripolská, ktorej odovzdal ocenenie 
JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD. prednosta Okresného úradu Trenčín.  Karolína sa od detstva venuje slovenskému 
jazyku a literatúre. Svoje nadanie rozvíjala ďalej a dostavili sa aj celoslovenské úspechy. Zároveň je ako členka 
žiackej školskej rady mimoriadne aktívna v mnohých oblastiach školského i mimoškolského života. Svoj literárny 
talent rozvíja aj pôsobením v Bánovskom pokútnom divadle – BáPoDi. Bola účastníčkou medzinárodného 
mládežníckeho projektu Erasmus+ v Rumunsku pod názvom Start up skills for yuouth. Zároveň bola ocenená aj 
pedagogička PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná za prípravu študentky.

Mesto Bánovce nad Bebravou udeľuje ďakovný list Talent mesta Bánovce nad Bebravou. Z rúk primátora mesta si 
toto ocenenie dňa 26.6.2018  prevzala oktávanka Karin Mikušová. Školu reprezentovala predovšetkým v olympiáde 
ľudských práv. Karin je i zanietenou dobrovoľníčkou. Aktívne sa zapája do podujatí či projektov, ktorých ťažiskom 
je najmä  dobrovoľnícka práca. Vypracovala a zrealizovala projekt Komprax, bola jednou z najaktívnejších 
účastníčok školského projektu Comenius – medzinárodné partnerstvá, je členkou žiackej školskej rady. Je zúčastnená 
a nápomocná pri organizovaní rôznych mimoškolských aktivít aj nadnárodného charakteru (práca so zahraničnými 
stážistami). Karin je mimoriadne pracovitá, cieľavedomá a zodpovedná. Dobrovoľníctvo a pomoc druhým sú jej 
záľubou. Po ukončení gymnázia má záujem študovať právo v Škótsku, následne pracovať v UNHCR a takýmto 
spôsobom rozvíjať ďalej svoj záujem a nadšenie pre ľudskoprávnu problematiku.

Obidve ocenené žiačky  patria medzi 53 mladých Slovákov, ktorí v novembri 2017 prevzali prestížnu Medzinárodnú 
cenu vojvodu z Edinburghu (DofE).  Sú držiteľkami bronzovej ceny a pracujú na striebornej. Škola je na ne patrične 
hrdá.

Za úspechmi študentov stoja kvalitní pedagógovia. Dňa 28. marca 2018 si z rúk trenčianskeho župana Jaroslava 
Bašku a vedúcej odboru školstva a kultúry TSK Daniely Hilčíkovej prevzala  ocenenie Vynikajúci pedagóg 
Trenčianskeho kraja 2018 aj naša vyučujúca – Mgr. Andrea Dúcka. Pani Dúcka pracuje v našej škole ako učiteľka 
slovenského jazyka a literatúry, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy a umenia a kultúry 20 rokov. Jej práca je plná 
 obrovského entuziazmu, svedomitosti a zodpovednosti. Je zakladateľkou, koordinátorkou a „dušou“ žiackej školskej 
rady v škole. V oblasti neformálneho vzdelávania pracuje pani Dúcka ako vedúca programu, školiteľka 
a hodnotiteľka dobrodružných expedícií v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Je vedúcou 
predmetovej komisie slovenský jazyk a literatúra. Nevynechá jedinú príležitosť na  rozširovanie svojich 
pedagogických kompetencií, na získavanie nových poznatkov, ktoré potom odovzdáva kolegom a žiakom. Aj vďaka 
jej práci dosahujú naši žiaci dlhodobo vynikajúce výsledky v maturitnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry. 
Aktívne sa zapájala do  projektov školy,  dosahuje  úspechy v práci s talentovanými žiakmi, ktorých pripravuje na 
olympiádu zo slovenského jazyka a literatúry a na recitačné súťaže.

Page 23 z 43

23.10.2018file:///C:/aScAgenda/temp/201810230814.html



Vymenované aktivity a udalosti svedčia o tom, že našu školu možno právom považovať za školu s veľmi 
dobrými výsledkami.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

V septembri 2016 sme spolu s Gymnáziom Strakonice začali realizáciu dvojročného projektu “Kde budu doma” v 
rámci programu Erasmus+ KA2.  V školskom roku 2017/2018 sme pokračovali v dvojročnom projekte. Cieľom 
projektu je  vytvoriť metodiku, pomocou ktorej bude možné analyzovať potreby študentov gymnázií vo vzťahu 
k svojmu regiónu tak, aby po ukončení vysokoškolského štúdia zostávali v rodnom kraji. Zároveň táto metodika 
umožní zistiť požiadavky a potreby firiem a regionálnych inštitúcií na absolventov vysokých škôl.

Garantkami projektu za našu školu sú Mgr. Elena Masárová a PaedDr.Elena Košíková. Do projektu je zapojených 10 
žiakov školy. V septembri 2017 sa uskutočnilo stretnutie koordinátorov zo Strakoníc v Bánovciach nad Bebravou, 
kde sme pripravili program pre tretie spoločné medzinárodné stretnutie študentov v našom meste, taktiež bola 
vypracovaná a podaná priebežná správa za prvý rok projektu. V pôvodnom pláne projektu sa počítalo s tým, že 
v jesenných mesiacoch bánovskí gymnazisti opäť navštívia partnerské Strakonice. V spolupráci s agentúrou 
zastrešujúcou projekt nastala výmena miest, nakoľko by naši študenti cestovali do Strakoníc opäť v zime. 3. 
medzinárodné stretnutie sa  uskutočnilo v dňoch 23.-30. novembra 2017 v Bánovciach nad Bebravou, kedy k nám 
pricestovalo 10 českých študentov a dvaja koordinátori. Počas pracovných stretnutí študenti dokončili finálnu podobu 
brožúry, ktorá obsahovala zhrnutie jednotlivých pracovných skupín – po 2, 4, 6 a 10 rokoch od ukončenia štúdia. 
Napokon boli finálne texty preložené do anglického a nemeckého jazyka. Okrem práce navštívili všetci účastníci 
projektu krajské mesto Trenčín spolu s prehliadkou Trenčianskeho hradu. Zúčastnili sa programu slovenskej 
stužkovej slávnosti, čo bolo pre českých študentov niečo nové, nechýbali teambuildingové aktivity.

V marci 2018 koordinátorky opäť cestovali do Strakoníc, kde sa uskutočnilo 4. nadnárodné stretnutie koordinátorov 
projektu. Nakoľko to bolo posledné stretnutie koordinátorov v rámci projektu, okrem programu na medzinárodné 
stretnutie bola pripravená aj záverečná verzia brožúry do tlače a zhrnutie a prínosy celého projektu.

V dňoch 18.-25. júna 2018 odcestovalo 10 našich študentov spolu s koordinátorkami do Strakoníc na posledné 
medzinárodné stretnutie. Okrem záverečného zhodnotenia projektu vytvárali študenti plagáty – postery, každá 
pracovná skupina vytvorila svoj vlastný, ktoré budú vystavené na chodbách oboch gymnázií. Navštívili sme 
Juhočeskú univerzitu v Českých Budejoviciach, ako aj krajský úrad, kde českí študenti prezentovali závery projektu. 
V Podskalí – časti Strakoníc - si študenti nielen zašportovali, ale aj zaspievali a poopekali špekáčiky. Okrem 
nezabudnuteľných zážitkov, poznatkov a kamarátstiev sme si domov odviezli aj 500 ks záverečnej brožúry 
s výsledkami dvojročného projektu.

Do konca októbra 2018 bude podaná záverečná správa pre agentúru.

Projekt Kde budem doma počas dvojročného trvania priniesol mnohé pozitíva nielen pre študentov, ktorí sa do 
projektu zapojili, ale najmä pre partnerské školy. Študenti sa naučili pracovať s IT technológiami, s Googlom a jeho 
možnosťami, naučili sa tiež vystupovať pred publikom, oslovovať respondentov, získavať a spracovávať výsledky, 
aby nakoniec vytvorili dielo, ktoré môže pomôcť nielen gymnáziám, ale ja mestám, úradom práce... Spoznali kultúru, 
zvyky, pamiatky a gastronómiu susedného štátu a partnerského mesta.

Bánovských študentov čaká v jesenných mesiacoch 2018 prezentácia výsledkov projektu na pôde mestského úradu, 
úradu práce, vystúpenie počas prezentačných dní stredných škôl, ale aj na pôde zriaďovateľa gymnázia – 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V dňoch 05. 02. – 09. 02. 2018 naša škola už po druhýkrát hosťovala v rámci projektu EDUCATE SLOVAKIA 
 lektorky, medzinárodné študentky, tentokrát z Ukrajiny, Indonézie, Južnej Kórei, Peru a Číny. Projekt Educate 
Slovakia  je zameraný na zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na 
podporu rozvoja ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodného prostredia. Lektorky viedli prednášky 
a workshopy v anglickom jazyku na rôzne témy. Keďže sa projekt minulý školský rok stretol s veľmi pozitívnou 
odozvou, tento školský rok sme mali dvojnásobný záujem zo strany študentov a ich rodín poskytnúť stážistkám 
ubytovanie v rodinách. Vďaka tomu sa mohli stážistky 5 dní stretávať so všetkými žiakmi našej školy na vyučovacích 
hodinách, ale aj po vyučovaní a študenti sa opäť raz dozvedeli veľa zaujímavého o domovských krajinách týchto 
dievčat, ich zvykoch, tradíciách, školskom systéme, živote mladých ľudí a pod.  Cieľom pôsobenia lektoriek v škole 
 bolo opäť budovanie medzikultúrnych vzťahov, výchova k tolerancii, akceptácii a prijatie inakosti medzi ľuďmi. 
Akcia sa znovu stretla s veľkým úspechom zo strany študentov a určite využijeme takúto možnosť aj na budúci rok. 
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Najväčší prínos, okrem iného, vidíme v rúcaní predsudkov a strachu z neznámeho a to nielen u žiakov, ale aj ich 
rodičov.  Zodpovedná za organizáciu bola Mgr. Monika Filová.

Vďaka aktivite Mgr. M. Flimelovej je škola zapojená do  projektu EnglishGo, v rámci ktorého môžu učitelia 
anglického jazyka využívať didaktické prostriedky, ktoré sú súčasťou portálu anglictina.iedu.sk. Tieto slúžia ako 
podpora pre učiteľov pre všetky jazykové úrovne. Obsahuje množstvo autentických materiálov a pracovných listov 
vhodných ako doplnok ku akýmkoľvek učebniciam. Zamerané sú na rozvoj komunikačných zručností, ale aj na 
upevnenie gramatiky a slovnej zásoby. Výučba sa tak stáva atraktívnejšia pre žiakov kvôli využitiu digitálnych 
prostriedkov. Mgr. Flimelová v školskom roku 2017/18 aktívne využívala projekt so študentmi kvarty, 2.A a 2.B na 
hodinách anglického jazyka, ale aj ako formu domácej prípravy žiakov. Projekt je určený pre učiteľov anglického 
jazyka na stredných školách (vrátane gymnázií, stredných škôl a konzervatórií). Tento projekt bol pripravený 
v spolupráci s  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogickým centrom. Jeho 
cieľom je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka využívaním moderných a inovatívnych prostriedkov, 
ktoré povedú žiaka k väčšej samostatnosti a aktívnosti. Vzdelávacie aktivity sú vytvorené v súlade s cieľovými 
požiadavkami a korešpondujú s tematickými okruhmi maturitnej skúšky. V školskom roku 2017/18 sa školenia 
k projektu zúčastnila aj Mgr. Filová. Aj keď ide o veľmi kvalitný projekt, je náročný na technické vybavenie 
a pokrytie internetovým pripojením. Taktiež vzhľadom na vysoký počet žiakov v triedach sa Mgr. Filovej podarilo 
projekt odskúšať len v triede tercia. Žiakom sa takáto forma práce páčila. Bolo by vhodné realizovať projekt aj vo 
viacerých triedach, načo je však potrebné vytvoriť adekvátne podmienky pre výučbu. 

V  školskom roku 2017/18  sme boli aj naďalej  „Miestnym centrom programu Medzinárodná cena vojvodu 
z Edinburghu“. Žiaci školy mali možnosť prihlásiť sa do prestížneho programu „The Duke of Edinburgh’s 
International Award“, ktorého cieľom je motivovať mladých ľudí vo veku 14-24 rokov na sebe komplexne pracovať, 
najmä sprostredkovaním overeného vzdelávacieho programu a mať trvalý dopad na mladých ľudí a ich praktické 
zručnosti, spoločenskú zodpovednosť a šancu uspieť v živote. Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE) 
založil princ Philip, manžel britskej kráľovnej. Funguje vo viac ako 140 krajinách, pričom na Slovensku je do nej 
zapojených takmer 150 škôl a organizácií s vyše tisíckou študentov. Program sa realizuje v troch oblastiach – šport, 
rozvoj talentu a dobrovoľníctvo. Účastníci programu si stanovujú vlastné ciele a počas trvania programu sa ich snažia 
dosiahnuť. Nakoniec ich čaká dobrodružná expedícia. Počas dvoch dní sa v lese spoliehajú len jeden na druhého, na 
tímového ducha a vlastné zásoby jedla. Záverom za mesiacmi úsilia je slávnostná ceremónia, na ktorej majú tí, ktorí 
prekonali samých seba a program dotiahli do konca, možnosť spoznať ďalších mladých ľudí s podobným príbehom. 

Koordinátorkami  programu a vedúcimi jednotlivých skupín v našej škole boli Mgr. Monika Filová, Mgr. Marcela 
Hlbočanová a Mgr. Andrea Dúcka.

Do programu sa v školskom roku 2017/18 zapojilo 14 účastníkov na bronzovej a 9 na striebornej úrovni. Bronzovú 
úroveň ukončilo 13 účastníkov a striebornú 8.

V rámci dobrovoľníctva niekoľko dievčat pomáhalo v materských školách v našom regióne, kde učili deti tancovať a 
pripravovali im zábavný program. Dvaja účastníci zbierali odpadky a robili osvetu o udržiavaní čistoty v mieste 
svojho bydliska, traja chodili do útulku venčiť psov, jeden chlapec pomáhal pri súťažiach mladých zdravotníkov v 
červenom kríži, jedna pomáhala v žiackej školskej rade a so svojim tímom organizovala noc v škole, tri

dievčatá v škole organizovali vianočnú zbierku pre deti zo sociálne slabších rodín v Srbsku, jedna doučovala 
spolužiačku angličtinu, jedna založila detský spevokol s ktorým nacvičila tri piesne, ktoré zaspievali na omši v 
kostole, jedna účastníčka učila deti v škôlke základy prvej pomoci a starostlivosť o svoje zdravie, jedna viedla krúžok 
pre deti s downovým

syndrómom.

V rámci športu sa jedna naučila plávať, jedna strieľala z luku, viacerí chodili behať, dvaja sa učili základy 
sebaobrany, jedna sa pridala k ľadovým medveďom, niekoľkí chodili do posilňovne, jedna sa učila ľudové tance z 
niekoľkých oblastí Západného Slovenska, dve dievčatá chodili na jógu, jedna bicyklovala.

Čo sa týka rozvoja oblasti talentu, viacero dievčat sa učilo piecť a variť, učili sa hrať na klavír, saxofón, jedna sa učila 
základy ruštiny, ďalšia sa zdokonaľovala v španielčine a angličtine, jedna fotila ľudské emócie, druhá fotografiou 
zachytávala jedinečnosť ľudskej tváre, jedna účastníčka sa učila pracovať s textovým editorom, jeden chlapec 
vytvoril časopis, aby sa zlepšil v  práci s programom Adobe Photoshop a Illustrator, jedna sa učila

háčkovať, jeden chlapec si vyrobil sedačku z paliet spolu s matracmi, jedno dievča si ušilo sukňu ozdobenú ručnou 
výšivkou s ľudovým motívom.

Page 25 z 43

23.10.2018file:///C:/aScAgenda/temp/201810230814.html



Bronzoví absolventi programu si prevzali ceny dňa 19.9.218 v Chateau Gbeľany a strieborných čaká ceremónia 
8.11.2018 v Bratislave. Ceny im odovzdá prezident Slovenskej republiky.

Pre školský rok 2018/19 máme registrovaných 30 účastníkov - 26 na bronzovej a 4 na striebornej úrovni.
Žiaci tercie Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou sa v rámci medzinárodnej spolupráce 
online zapojili do projektu eTwinning pod názvom „Greetings from Europe“ (Pozdravy z Európy). Cieľom 
tohto projektu bolo spoznať a dozvedieť sa o krajine, meste a škole ich rovesníkov prostredníctvom 
prezentácií a videí. Žiaci pracovali v troch skupinách, aby sprostredkovali zahraničným žiakom život na 
našej škole a ponúkli základné informácie o našom meste a našej krajine. V rámci tohto projektu sa tiež 
dozvedeli viac o živote ich rovesníkov z rôznych krajín EU ako Poľsko, Chorvátsko, Francúzsko, Turecko, 
Česká Republika, Dánsko, Litva, Nórsko, Spojené kráľovstvo, Fínsko, Srbsko a Taliansko. Mali možnosť 
porovnať vybavenosť škôl a spoznať zaujímavé mestá a krajiny, ktoré možno v rámci výmenných 
študijných programov v budúcnosti aj navštívia. Realizáciou tohto projektu si žiaci tercie overili 
porozumenie a úroveň anglického jazyka a zdokonalili sa aj v niektorých IKT zručnostiach. Projekt 
eTwinning v našej škole realizuje Mgr. Lenka Janáčová.

V októbri 2017 sme sa zapojili do 8. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý 
vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne pri príležitosti 
októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc pre základné školy a osemročné gymnáziá. Cieľom projektu 
je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora 
čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vyrábali záložky, na ktorých ľubovoľnou technikou stvárnili 
tému česko-slovenského projektu Tajuplný svet knižných príbehov a vymenili si ju s partnerskou školou z Českej 
republiky, respektíve zo Slovenskej republiky. Z prihlásených škôl bolo vytvorených 567 partnerských dvojíc 
s prihliadnutím na druh a typ školy a počet prihlásených žiakov. Našou partnerskou školu sa stalo Biskupské 
gymnázium zo Žďáru nad Sázavou. Žiaci si navzájom vymenili nielen knižné záložky, ale aj prostredníctvom 
listov a mailových adries nadviazali priateľský kontakt s novými českými kamarátmi. 

Naša škola bola aj v tomto školskom roku zapojená do recyklačného programu Recyklohry, ktorého 
cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť 
so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií. V rámci projektu získavajú školy body 
za zber malého elektroodpadu i za plnenie jednotlivých úloh. Na hornej chodbe je umiestnený kontajner na 
zber starých a nepoužívaných elektrospotrebičov, ktorý prebieha v spolupráci s organizáciou Asekol a kontajner na 
zber použitých batérii, ktorý prebieha v spolupráci s organizáciou Insa. Pred Vianocami tvorcovia projektu 
vyhlásili kreatívnu úlohu – žiaci mali vytvoriť enviropriania na rok 2018. Žiaci prímy a sekundy kreslili 
a maľovali novoročné priania a obohatili ich textom s environmentálnym poslaním. Prispeli tak k posilneniu 
medzipredmetových vzťahov i k zisku ďalších bodov, ktoré si neskôr budú môcť vymeniť za vecné ceny.

Na separovanie odpadu  a  zber recyklovateľných  starých zubných kefiek je zameraný projekt EKO Alarm. 

Dňa 22. 5. 2018 sa žiaci prímy až kvarty  zapojili do ekoprojektu mesta Bánovce nad Bebravou. Na uliciach 
Radlinského, M. Urbana, SNP, J. Kráľa, Murgašová žiaci v ekohliadkach vyzbierali odpadky. V nadväznosti 
na ekohliadky sa v dňoch 28. 5.- 30. 5. 2018 vybraní žiaci zúčastnili prednášok spojených s workshopmi 
k enviromentálnym témam (Plasty, Zmeny v meste, Rob čo chceš, hlavne rob). 

ZELENÉ OČI -  Ing. Tatiana Gerbelová sa zúčastnila semináru, ktorý organizoval TSK v rámci projektu 
Zelená župa. Téma projektu, do ktorého sa naša škola zapojila je Na bicykli do školy. V rámci tohto 
projektu vypracovalo vedenie školy návrh na vybudovanie prístrešku pre bicykle.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum inšpekčnej kontroly: 8.9.2017

Predmet školskej inšpekcie: Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách na gymnáziu

Zistenia a ich hodnotenie:

Uplatnené odporúčanie Štátnou školskou inšpekciou bolo vedením školy akceptované. Jeho akceptácia 
mala pozitívny dopad na zvýšenie účinnosti vnútorného kontrolného systému vedenia školy v oblasti 
rozpracovania UO anglického jazyka.
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uložené opatrenie kontrolovaného subjektu, ktoré vyplynulo z porušenia platného právneho predpisu bolo 
splnené. Splnenie uvedeného opatrenia malo pozitívny dopad na kvalitu rozpracovania UO predmetu 
anglický jazyk pre štvorročné a osemročné štúdium vrátane inovovaných a na rešpektovanie platných ŠVP.

Dátum inšpekčnej kontroly: 10.5.2018 a 16.5.2018

Predmet školskej inšpekcie: Vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v 
stredných školách.

Zistenia a ich hodnotenie:

V kontrolovaných školských vzdelávacích programoch boli zapracované princípy výchovy a vzdelávania 
podľa školského zákona a bol z nich zrejmý cieľ školy - existencia hodnotovo orientovaného prostredia s 
vedením žiakov k humanite, k rešpektovaniu všeľudských etických hodnôt, k tolerancii a ku kreativite. Oba 
základné dokumenty školy obsahovali efektívny systém stratégií, ktoré boli predpokladom na rozvíjanie 
demokratických hodnôt a prodemokratických postojov v procese formálnej a neformálnej výchovy a 
vzdelávania. V zadaných dotazníkoch sa učitelia i žiaci zhodli v tom, že celý výchovno-vzdelávací proces je 
predchnutý kultúrou demokratického dialógu, v škole sa dbá na dôstojnosť človeka vo všetkých prístupoch 
a medziľudských vzťahoch. Klíma školy bola otvorená.

Školský poriadok bol vypracovaný v súlade s platnou školskou legislatívou, v úvode chýbalo transparentné 
uvedenie Dohovoru o právach dieťaťa, ale školský poriadok vo svojich častiach obsahoval odvolávky na 
jeho ustanovenia. Štruktúra predmetného dokumentu napĺňala práva žiaka na informácie týkajúce sa jeho 
výchovno-vzdelávacích výsledkov, vzťah medzi právami žiaka a jeho povinnosťami bol jasne vymedzený. 
Podľa výsledkov dotazníka väčšina žiakov vníma školský poriadok ako dôležitý dokument pre 
zabezpečovanie pravidiel školskej demokracie. Väčšina žiakov a všetci učitelia v dotazníku potvrdili, že v 
triedach sa efektívne uplatňuje triedna samospráva. Z rozhovoru so žiakmi vyplynulo, že v triedach je slabá 
interakcia medzi členmi žiackej školskej rady a triednou samosprávou. V školskom poriadku bolo 
deklarované právo slušným spôsobom vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme. Chýbalo však 
explicitné uvedenie garancií zabraňujúcich tomu, aby u žiaka nedošlo k postihu alebo znevýhodneniu v 
prípade, že si ľudské práva uplatňuje. Napriek uvedenej skutočnosti sa žiaci v dotazníku i v osobných 
rozhovoroch vyjadrili o možnosti v škole prezentovať svoje názory a presvedčenie bez diskriminácie a 
sankcií.

Postoje žiakov a ich hodnotovú orientáciu zisľovala škola najmä prostredníctvom pozorovania a rozhovormi 
so žiakmi. Vytváraním dostatočného priestoru žiakom pre vyjadrenie svojich postojov a vlastných názorov 
na hodinách vyučovania, organizovaním širokej škály doplnkových aktivít sa škole darilo formovať 
hodnotový systém a občiansko-sociálne kompetencie žiakov. 

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súčasnosti sídli škola v hlavnej budove na Radlinského ulici z 20. rokov 20. storočia, v neďalekej budove 
na Jesenského ulici, v ktorej Janko Jesenský žil, a prenajímame si aj priestory v budove Športového centra 
(tzv. Sokolovňa). V tejto budove využívame aj telocvičňu, pretože škola nemá vlastné priestory na 
cvičenie. S priestorovými problémami zápasíme najmä pri delení tried na vyučovaní cudzích jazykov a 
prírodovedných predmetov. V hlavnej budove na Radlinského ulici sa vyučovanie uskutočňuje v 13 
kmeňových triedach, 2 triedy sú v budove na Jesenského ulici a jedna trieda v budove Sokolovne. 

Škola je umiestnená v blízkosti centra mesta. Autobusová stanica je vzdialená asi 100 metrov, vlaková 150 
metrov od školy.

Budova školy na Radlinského ulici prešla v roku 2011 rozsiahlou rekonštrukciou v rámci úspešného 
projektu „Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou“, ktorý bol podaný v rámci 
ROP 1.1 - 2008/01, Infraštruktúra vzdelávania. Predmetom rekonštrukcie bola celková modernizácia školy 
- výmena okien, dverí, zateplenie obvodového plášťa budovy a strechy, fasáda, rekonštrukcia 
vykurovacieho systému, rekonštrukcia učebne fyziky a ostatných vnútorných priestorov a zariadení školy 
(sociálne zariadenia, vymaľovanie vnútorných priestorov, školský rozhlas).
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V priestoroch hlavnej budovy máme tri odborné učebne informatiky, fyzikálnu učebňu a jednu 
multimediálnu učebňu, ktoré využívame aj na vyučovanie iných predmetov pomocou multimediálnych 
aplikácií. Učebne informatiky sú v prevažnej miere vyťažené vyučovaním predmetu informatika, v 
popoludňajších hodinách ich využívame na činnosť krúžkov. Multimediálnu učebňu využívame 
predovšetkým na vyučovanie cudzích jazykov. Fyzikálnu učebňu zmodernizovanú v rámci rekonštrukcie 
školy máme vybavenú interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a vizualizérom, projekčným plátnom, PC s 
pripojením na internet a ďalšou špecializovanou technikou potrebnou pre moderné vyučovanie nielen 
fyziky, ale aj predmetu technika v 8-ročnom gymnáziu. Aj vďaka novému zariadeniu vznikla z tejto učebne 
v priestoroch školy malá multimediálna aula. Ďalšie špecializované učebne, ktoré boli zriadené v rámci 
projektov, sú jazykové laboratórium, biologické laboratorium a chemické laboratórium. Súčasťou školy je i 
moderne vybavená školská knižnica, kde si žiaci môžu zapožičať rôzne knižné tituly. Knižný fond neustále 
aktualizujeme a dopĺňame. Aj v uplynulom školskom roku sme obohatili knižný fond školskej knižnice o 
nové tituly. Išlo prevažne o beletriu zo zoznamu diel povinnej literatúry, ale aj o tituly odbornej literatúry, 
ktoré sa využívame pri vyučovaní.

Spolu máme v škole 50 počítačov, určených pre žiakov. Všetky počítače sú pripojené na internet. Časť 
školy je pokrytá WiFi sieťou. Učitelia majú v zborovniach počítače s prístupom na internet a s možnosťou 
tlače. K dispozícii sú im aj dve veľkokapacitné kopírky. Každý vyučujúci má k dispozícii notebook, v 
priestoroch školy je zabudovaných 6 DVD prehrávačov, všetci učitelia cudzích jazykov majú CD prehrávač 
(spolu 15). Na vyučovanie biológie a prácu biologického krúžku slúžia mikroskopy (15). V triedach je 
zabudovaných spolu 14 dataprojektorov s plátnom (vrátane špecializovaných učební), k dispozícii je aj 5 
prenosných. V 5 učebniach je zabudovaný LCD televízor s DVD a videoprehrávačom, aby mohli učitelia 
využívať elektornické edukačné materiály. Učitelia majú prístup na rôzne edukačné portály a internetové 
stránky, odkiaľ môžu čerpať množstvo edukačných programov. Z projektu „Moderným vzdelávaním do 
Európy“ sme získali aj špičkové počítačom podporované prírodovedné laboratórium zo systému Vernier. 
Toto laboratórium slúži na modernizáciu vyučovania fyziky, chémie, biológie a geografie. Takisto sme z 
prostriedkov získaných v tomto projekte zakúpili do biologického laboratória moderný elektronický 
mikroskop. V priestoroch školy je inštalovaných 5 interaktívnych tabúľ, získaných pri rekonštrukcii školy 
alebo účasťou v projektoch. Na hlavnej chodbe na poschodí sú inštalované dve veľkoplošné obrazovky 
využívané na poskytovanie informácií žiakom a na prezentáciu života školy. V roku 2016 zriaďovateľ 
poskytol finančné prostriedky na vybavenie

prírodovedných laboratórií, za ktoré sme zakúpili moderný interaktívny dotykový displej a prenosné

chemické súpravy do chemického laboratória, elektronické mikroskopy do biologického laboratória a

moderné pomôcky pre názorné vyučovanie do fyzikálneho laboratória.

V školskom roku 2017/2018 boli z rozpočtových prostriedkov školy zakúpené rôzne didaktické pomôcky, 
materiály a knihy, pomôcky na vyučovanie telesnej a športovej výchovy (florbalové vybavenie, 
bedmintonové vybavenie, švédska bedňa, rôzne lopty), nové notebooky.V interiéri školy bol 
modernizovaný žiacky nábytok v niektorých učebniach, vymenené stoly v zborovni. Zriaďovateľ vyčlenil 
finančné prostriedky na rekonštrukciu a odizolovanie podlahy v kotolni, na rekonštrukciu kanalizácie v 
areáli školy. 

V rámci hodín telesnej výchovy chodia žiaci pravidelne do posilňovne a na plaváreň. Prenájom týchto 
priestorov hradí Rodičovské združenie. V priaznivom počasí je možné využívať na vyučovanie TSV aj 
ihrisko za školou. 

Stravovanie je zabezpečené v jedálni Strednej odbornej školy strojníckej na Farskej ulici, kam naši žiaci 
chodia na obedy. 

Počas prestávok si žiaci môžu zakúpiť mliečne nápoje a zdravé potraviny v mliečnom automate (v rámci 
podpory spoločnosti RAJO) na prízemí hlavnej budovy školy. V priestoroch školy je v prevádzke bufet so 
širokým sortimentom potravín a nápojov.

V modernizácii školy pokračujeme ďalej podľa finančných a personálnych možností. Na tento účel chceme 
využívať zdroje z rozličných projektov a výziev zo strany MŠVVaŠ SR, súkromných spoločností a nadácií, 
europrojekty, a tak ako v minulosti aj prostriedky z Rodičovského združenia.
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Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, neustále kladieme dôraz na upravené a 
estetické prostredie učební a chodieb školy. V okolí školy a školského dvora pestujeme ozdobné stromy, 
kríky a ruže. Dbáme aj na informačné tabule a nástenky, aby obsahovali vždy aktuálne údaje. Každá 
predmetová komisia má určenú plochu, kde jej členovia prezentujú svoju dlhodobú i krátkodobú činnosť a 
výsledky svojej práce. Vo vitríne pri riaditeľni sú umiestnené poháre víťazov rôznych súťaží, diplomy 
našich najlepších sú zasa ns neďalekej nástenke.

K budovaniu priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi prispievajú tiež 
nástenné noviny upravované členmi žiackej školskej rady. Žiaci školy vydávajú školský časopis s názvom 
S.O.S., kde takisto vplývajú pozitívne na klímu školy a budovanie medziľudských vzťahov.

Názov vybavenia Počet Umiestnenie
PC 50 odborné učebne
notebook 38 všetci vyučujúci
dataprojektor 19 kmeňové učebne, odborné učebne, 5 ks prenosné
interaktívna tabuľa 5 3 odborné učebne, 2 triedy
DVD prehrávač 6 kmeňové učebne
CD prehrávač 15 vyučujúci podľa potreby
televízor 5 kmeňové učebne
veľkoplošný informačný panel 2 chodba
interaktívny dotykový displej 1 chemické laboratórium
elektronické mikroskopy 5 biologické laboratórium

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  -  rok 2017: 

1. Prostriedky zo štátneho rozpočtu:

Normatívne prostriedky zo ŠR spolu:    701 559 €  

v tom:

mzdy: 463 766 €

odvody: 160 804 €

tovary a služby: 70 382 €, z toho:

cestovné   1 857 €

energie  25 739 €

materiál 7 825 €

prepravné    372 €

údržba 1 046 €

nájomné 6 053 €

ostatné 27 490 €

transfery: 1 369 € (náhrada príjmu pri 
dočasnej PN)

presunuté (nevyčerpané) 

normatívne FP z r.2016:

4 160 € (energie, školské lavice,  
služby)

Vratky, preplatky za rok 2016: 1 078 € (energie, poistné, 
stravovanie

Priemerný počet žiakov za rok 2017:      372 

Priemerná suma normatívnych FP zo ŠR na jedného žiaka:         1 886 €.
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Nenormatívne prostriedky zo ŠR spolu:              23 525 €:

Vzdelávacie poukazy:  dotácia za rok 2017:  9 472 €

Použitie: 

dohody o vykonaní práce  7 003 €

odvody do poisťovní  2 277 €

nájom telocvične     192 €

Za mimoriadne výsledky žiakov:                 600 € (mzdy, odvody)

Príspevok na lyžiarsky kurz:                       12 150 €

Odchodné do dôchodku:                            1 303 €

2. Iné zdroje spolu:        8 918 €

Príspevok od Okresného úradu Trenčín, odbor školstva, na zabezpečenie súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec: 300 € 
(použitie: dohody o vykonaní práce, odvody do poisťovní, stravovanie, materiálové zabezpečenie).

Príjem za prenájom priestorov: 220 € (použitie:  služby).

Príjem od poisťovne za poistnú udalosť: 86 €.

Príjem od žiakov, resp. rodičov (na úhradu členských príspevkov  DofE, príspevok na exkurziu, za stratu učebníc):  1 620 €.

Realizácia  projektu ERASMUS+:  6 692 € (použitie: cestovné, pobytové náklady, cestovné poistenie, dohody o vykonaní práce,  
odvody do poisťovní).

Spolu bežné výdavky za rok 2017: 734 002 €.

3. Z kapitálových výdavkov sme v roku 2017 realizovali nasledovné investičné akcie:

- projektová dokumentácia – rekonštrukcia vstupu do učebne č. 56: 1 920 €

- rekonštrukcia plota na parkovisku v areáli školy: 6 098 €

- odizolovanie a rekonštrukcia podlahy kotolne:  31 442 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Gymnázium Bánovce nad Bebravou je všeobecnovzdelávacia inštitúcia, ktorej hlavným cieľom je výchova, 
vzdelávanie a príprava študentov na vysokoškolské štúdium. Popri vzdelávaní sa v škole uskutočňuje 
celkové kreovanie osobnosti mladého človeka, osobnosti, ktorá je pripravená na celoživotné vzdelávanie a 
uplatnenie sa v zjednotenej Európe. Prostriedkom na dosiahnutie cieľa je samotný výchovno-vzdelávací 
proces a mimoškolská činnosť, organizovaná školou. Cieľ dlhodobo dosahujeme, výsledkom sú úspechy 
našich žiakov v súťažiach, v externej časti maturitnej skúšky a v prijímacom konaní na vysoké školy. 

Sme škola s jasnou víziou. Máme záujem, aby každý žiak zažíval úspech v duchu hesla: „Nie je dôležité, 
aby si bol lepší ako iní, ale dôležité je byť lepší, ako si bol včera.“ Žiakom poskytujeme vzdelávací 
program, ktorý umožňuje rozvoj nadania každého jednotlivca podľa jeho potrieb a možností. Žiak môže 
riadiť svoje vzdelávanie voľbou vlastnej vzdelávacej cesty, voľbou tzv. seminárov podľa svojej budúcej 
profesijnej orientácie. Nemalú mieru pri formovaní budúceho euroobčana zohráva aj dôraz na slobodu 
každého žiaka v rozhodovaní a zodpovednosť za vlastné výsledky. Pri napĺňaní vízie našej školy 
uplatňujeme moderné pedagogické princípy:

- princíp uspokojovania potrieb partnerov vo vyučovacom procese

- princíp orientácie na proces vo vyučovaní
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- princíp permanentného zdokonaľovania vyučovacieho procesu

- princíp vytvárania priaznivej klímy vo vyučovacom procese.

Zhodnotenie plnenia cieľov školy:

Výchovno - vzdelávací proces

1. Prioritným cieľom školy i v tomto školskom roku bola realizácia Školského vzdelávacieho programu - 
jeho tvorba, zdokonaľovanie, vyhodnocovanie priebežnej realizácie a prijímanie potrebných opatrení a 
zmien. 

Cieľ bol splnený, platný ŠkVP bol plne realizovaný. Zároveň bol veľmi dôsledne dopracovaný inovovaný 
školský vzdelávací program v zmysle pokynov štátnej školskej inšpekcie.

2. Pri realizácii ŠkVP sa orientovať na procesy, posilňovať projektové a zážitkové vyučovanie. Dôraz klásť 
na získavanie kompetencií potrebných pre život v zjednotenej Európe (komunikačné, matematické, 
informačno-technologické zručnosti, právne vedomie, ap.). Stavať pritom na vysoko zastúpenej 
inštrumentálnej motivácii.

Cieľ bol splnený.

3. Sledovať indikátory kvality školy. Na základe zisteného udržať, resp. zvýšiť kvalitu vzdelávania, rozvoj 
vedomostí, schopností a zručností žiakov v našej škole. Dbať pritom na uspokojovanie potrieb štátu, 
zriaďovateľa, partnerov (rodičia, žiaci, odberatelia). Cieľom je udržať, prípadne zlepšiť výsledky školy vo 
všetkých ukazovateľoch. 

Cieľ priebežne plníme. Žiaci sa v anonymnom dotazníku vyjadrili ku kvalite práce jednotlivých vyučujúcich 
v rôznych aspektoch. Zozbierané a vyhodnotené údaje využijeme k zlepšeniu kvality vzdelávania.

4. Venovať zvýšenú pozornosť realizácii maturitnej skúšky v príprave učiteľov a žiakov s cieľom dosiahnuť 
čo najlepšie výsledky. 

Cieľ bol splnený .

5. Školské projekty chápať ako súčasť vyučovacieho procesu a mimoškolskej činnosti s cieľom využiť ich 
ako motivačný prvok na zvýšenie angažovanosti žiakov a zvýšenie ich záujmu o štúdium a dosahovanie 
lepších študijných výsledkov. 

Cieľ bol splnený .

6. Zlepšovať kolegiálne vzťahy spoločnými mimoškolskými akciami, využiť pritom aj pomoc odborníkov na 
komunikáciu.

Cieľ priebežne plníme. 

7. Posilňovať v žiakoch ekologické vedomie, podporovať environmentálnu výchovu na všetkých 
vyučovacích predmetoch.

Cieľ priebežne plníme.

8. Pokračovať v zapájaní študentov v najväčšej možnej miere do rôznych predmetových súťaží, olympiád, 
SOČ ap. Študenti takto získajú okrem bežných vedomostí aj nadštandardné poznatky a zručnosti. 
Pokračovať v tradícii víťazov týchto súťaží na krajskej a celoštátnej úrovni. 

Cieľ bol splnený.

9. Umožniť učiteľom rôzne formy ďalšieho vzdelávania, motivovať ich k získavaniu nových poznatkov, 
nevyhnutných pre modernizáciu vzdelávacieho procesu. Udržiavať v učiteľoch nadšenie pre prácu, ktorú 
vykonávajú a ktorá nie je spoločensky docenená.

Cieľ bol splnený.
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10. Pokračovať v pozitívnej propagácii školy, aby o úspechoch školy a jej študentov bola informovaná 
široká verejnosť. 

Cieľ bol splnený. Osobitne k jeho splneniu prispel Deň otvorených dverí 1.3.2018.

11. Pokračovať v spolupráci so základnými školami v regióne, aj naďalej organizovať návštevy výchovného 
poradcu do ZŠ v meste a okolí, vymieňať si skúsenosti a informácie o profile absolventa, budúceho 
gymnazistu s učiteľmi ZŠ.

Cieľ bol splnený.

12. Podľa potreby a opodstatnených požiadaviek partnerov aktualizovať vnútorný poriadok školy.

Cieľ bol splnený.

13. Priebežne venovať pozornosť protidrogovej tematike, v spolupráci s odborníkmi, zdôrazňovať 
škodlivosť fajčenia, alkoholu, besedovať s lekármi a odborníkmi z praxe.

Cieľ bol splnený.

14. Naďalej umožňovať žiakom pracovať v rôznorodých záujmových krúžkoch.

Cieľ bol splnený.

Materiálno - technické podmienky

1. Pokračovať v modernizácii školy , priebežne dopĺňať nové učebné pomôcky a prostriedky IKT , 
postupne vybavovať triedy novými lavicami a stoličkami, neustále sa aj v spolupráci so sponzormi starať o 
obnovenie vybavenia odborných učební, o modernizáciu vo všetkých oblastiach. 

Cieľ priebežne plníme.

2. Zaviesť internetovú prípojku do každej triedy, resp. rozšíriť WiFi pokrytie na celú školu.

Cieľ bol splnený iba čiastočne. Pokrytie škôl WiFi signálom plánuje zabezpečiť MŠVVaŠ SR v rámci 
digitalizácie spoločnosti. Zatiaľ nebol vybraný dodávateľ.

3. Udržať vyrovnaný rozpočet školy dôslednou realizáciou rôznych úsporných opatrení. Dbať pritom, aby 
neutrpela kvalita školy.

Cieľ bol splnený, úsporné opatrenia ale neprispievajú k skvalitňovaniu vyučovacieho procesu .

4. Dodržiavať platné zákony, normy, vyhlášky, zmluvy, dohody a pravidlá slušnosti, rešpektovať ľudské 
práva.

Cieľ priebežne plníme.

Personalistika

1. Udržiavať stabilný, plne kvalifikovaný kolektív zamestnancov. 

Cieľ bol splnený.

2. Prenášať zodpovednosť a právomoc na svojich spolupracovníkov.

Cieľ priebežne plníme.

3. Usilovať sa o efektívny spôsob vedenia kolektívu, správnymi rozhodnutiami podporovať zdravé 
medziľudské vzťahy.

Cieľ pribežne plníme.
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4. Naďalej uskutočňovať jasnú, slušnú a spravodlivú politiku získavania, výberu, hodnotenia, odmeňovania 
pracovníkov školy.

Cieľ priebežne plníme.

5. Viesť otvorenú personálnu politiku, informovať pracovníkov pravdivo a včas o všetkých dôležitých 
skutočnostiach, rešpektovať názory kolektívu. Takáto politika je potrebná pre udržanie dobrej pracovnej 
atmosféry v škole.

Cieľ priebežne plníme.

6. Vytvárať a udržiavať priaznivé pracovné podmienky, maximálne sa usilovať o ochranu zdravia a 
bezpečnosť pracovníkov pri práci.

Cieľ priebežne plníme.

7. Vedenie školy motivovať k neustálemu rozvíjaniu umenia pracovať a riadiť, nedovoliť strnulosť, 
rutinnosť konania.

Cieľ priebežne plníme.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

SILNÉ STRÁNKY

vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov

• kvalitná tímová práca pedagógov

• vysoko zastúpená oblasť inštrumentálnej motivácie u žiakov

• úspešnosť študentov v externej časti maturitnej skúšky, v súťažiach a olympiádách

• úspešnosť študentov  v uplatnení sa na trhu práce a v ďalšom štúdiu 

• výborná poloha školy v meste 

• medzinárodná spolupráca s partnerskýmni školami  v rámci projektov

• aktívna činnosť žiackej školskej rady

• pozitívna sociálna atmosféra v triedach

• pozitívna klíma a kultúra školy, škola rodinného typu

• dobrá spolupráca s rodičmi

• dobrá spolupráca so zriaďovateľom

• školský časopis

• školský vzdelávací program

• aktuálna a dobre prepracovaná internetová stránka školy

• škola na facebooku

• dobrá spolupráca s regionálnymi informačnými médiami

• zlepšujúce  sa  materiálno-technické vybavenie školy

SLABÉ STRÁNKY

• priestorové problémy

• vnútorný systém kontroly a hodnotenia

• nízka potreba prestíže u žiakov

• nízka motivácia žiakov k učeniu

• slabší výber žiakov v dôsledku klesajúcej demografickej krivky 

PRÍLEŽITOSTI

• zlepšovanie vzťahov vzájomnej interakcie učiteľ – žiak formou každoročným monitorovaním formou anonymných 
dotazníkov
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• vzdelávanie učiteľov v oblasti uplatňovania nových foriem vzdelávania zodpovedajúcim súčasným trendom 

• rozširovanie ponuky ďalšieho vzdelávania a prispôsobovanie sa požiadavkám trhu práce 

• profilácia žiakov kopírujúca potreby regiónu 

• zapájanie do rôznych projektov

• spolupráca s partnerskými školami, možnosť výmeny pedagogických skúseností

RIZIKÁ

• nepriaznivý demografický vývoj

• pokles reálnej hodnoty štátnej podpory

• nedostatočná výška normatívov na žiaka

• nedostatočná koncepcia podpory gymnaziálneho školstva všeobecne

• zlé spoločenské a finančné ocenenie učiteľov

• nedostatok príležitostí na sebarealizáciu a uplatnenie vlastných schopností, kvalifikácie a kreativity  učiteľov

• nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj 

Návrhy na zlepšenie - strategický plán:

Je vhodné použiť ofenzívnu stratégiu SO, využiť silné stránky na získanie výhody.

Využiť moderné pedagogické stratégie na zvýšenie motivácie žiakov k učeniu. Dôraz vo vzdelávaní klásť na rozvíjanie 
poznávacích kompetencií žiakov, pracovných návykov a zručností žiakov, rozvíjanie komunikačných, občianskych a sociálnych 
kompetencií žiakov a rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti využívania IKT. Stavať pritom na vysoko zastúpenej 
inštrumentálnej motivácii.

Pokračovať v  spoločných mimoškolských akciách pre zamestnancov školy.

Posilniť zodpovednosť učiteľov za kvalitu vyučovania každoročným  meraním a vyhodnocovaním sociálnej klímy výučby 
predmetu v triede.

Posilniť účasť žiakov na rozhodnutiach školy cez žiacku školskú radu.

Zvyšovať kvalitu školy procesom autoevalvácie. 

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Štúdium úspešne ukončilo všetkých 72 žiakov 4.ročníka a oktávy.   Všetci absolventi školy, ktorí mali záujem študovať na vysokej škole, sú umiestnení 
na vysokých školách v SR i v zahraničí, ostatní sa zaradili do pracovného pomeru. 

29 absolventov bolo prijatých na vysokoškolské štúdium so zameraním na technické vedy: informatika, chémia, stavebníctvo, strojárenstvo, 
architektúra, biológia, elektrotechnika ap.

18 absolventov bolo prijatých na vysokoškolské štúdium so zameraním na humanitné vedy: právo, politológia, žurnalistika, filozofia, tlmočníctvo, 
 pedagogika.

14 absolventov bolo prijatých na vysokoškolské štúdium medicíny, farmácie, fyzioterapie a zdravotníctva.

7 absolventov bolo prijatých na vysokoškolské štúdium so zameraním na ekonómiu.

4  absolventi nemajú záujem študovať na VŠ.  Z nich tri absolventky nastúpili do pracovného pomeru a jeden absolvent odchádza vykonávať 
dobrovoľnícku činnosť v rozvojových krajinách.

Z uvedených 72 absolventov nastúpilo 12 na vysoké školy do Českej republiky (Praha, Brno, Olomouc) a 1 študentka pokračuje v štúdiu na VŠ v 
Škótsku.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky
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Psychohygienické podmienky vzdelávania v našej škole sú dobré. Pri tvorbe rozvrhu hodín rešpektujeme  zásady 
psychohygieny. Nie je to celkom možné, vzhľadom na priestorové problémy školy. 

Výchova a vzdelávanie žiakov sa uskutočňuje v zmysle platného školského vzdelávacieho programu, v ktorom sú 
podrobne rozpracované všetky náležitosti, súvisiace s realizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole.

Žiakov učíme dodržiavať správny režim dňa (triednické hodiny, ETV). Úzko spolupracujeme s CPPPaP 
v Bánovciach nad Bebravou. Pod vedením odborných zamestnancov CPPPaP Bánovce nad Bebravou sa uskutočnili 
besedy, tréningy a testovania a výchovno - preventívne akcie. CPPPaP vypracovala prehľad činnosti a výchovná 
poradkyňa  po dohode s vedením školy a triednymi učiteľmi vybrala vhodné besedy pre jednotlivé ročníky. V 
spolupráci s CPPPaP vysvetľujeme žiakom, ako sa správne a efektívne učiť (triednické hodiny, ETV). Taktiež v 
spolupráci s pracovníčkami CPPPaP žiakom radíme, ako zvládať stres, trému, ako riešiť záťažové a problémové 
situácie (triednické hodiny, ETV, individuálne konzultácie s psychologičkami).V školskom roku 2017/18 opäť 
zrealizovali pracovníčky CPPPaP pre žiakov a triednych učiteľov prvého ročníka a prímy psychosociálny výcvik, 
s cieľom zlepšiť adaptáciu žiakov v novom prostredí a v novom kolektíve.

Dňa 3.10.2017 uskutočnili pracovníčky CPPPaP testovanie profesijnej orientácie pre výber povolania a seminárov
pre žiakov 2. ročníka a sexty. Žiaci sa oboznámili so svojím inteligenčným testom a typom osobnosti (napr. typ 
realistický podnikateľský, konvenčný, sociálny, umelecký, či intelektuálny). Bol to trojhodinový písomný test, ktorý 
sa individuálne vyhodnocoval.

V škole aktívne funguje žiacka školská rada. Prostredníctvom zástupcov zo všetkých tried vyjadrujú žiaci svoje 
názory, požiadavky k fungovaniu školy. Zasadnutia pod vedením Mgr. Andrei Dúckej sa konali minimálne raz 
mesačne, no zvyčajne sa jej členovia stretávali častejšie z dôvodu prípravy a organizácie plánovaných aktivít alebo 
riešenia aktuálnych problémov školy. Informácie zo stretnutí vždy členovia ŽŠR sprostredkovali ostatným študentom 
a pedagógom na triednických hodinách alebo prostredníctvom  nástenky či školského rozhlasu. 

Zoznam členov ŽŠR v školskom roku 2017/2018:

Ella Filová, príma

Sára Adamková, sekunda

Nataša Kováčová, tercia

Richard Hainc, kvarta

Sofia Kmeťová, kvinta
Lynette Adamcová, sexta

Ema Kristianová, septima

Karin Mikušová, oktáva

Alexander Švančara, 1. A

Mária Mináriková, 1. B

Radovan Hanko, 2. A

Ivana Pavlisová, 2. B

Bianka Hanková, 3. A

Karolína Kiripolská, 3. B

Roman Ládi, 4. A

Katarína Hrušková, 4. B

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú exkurzie, lyžiarske kurzy, školy v prírode, plavecký kurz, návštevy 
kultúrnych podujatí, návšteva hvezdárne, týždenné zájazdy do zahraničia a odborné prednášky, zamerané na výchovu 
právneho vedomia, zdravý životný štýl, voľba povolania, predchádzanie sociálno-patologickým javom. Plánované 
aktivity boli splnené.   
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Žiaci počas hodín telesnej  a športovej výchovy okrem telocvične ( veľká + malá ), ihriska za školou a mestského 
parku využívali aj posilňovňu na sídlisku Sever, kde okrem pokynov a rád vyučujúcich mohli využiť aj znalosti 
a praktické zručnosti kvalifikovaných kondičných trénerov pôsobiacich v tomto fitnes. Na niektorých hodinách 
chlapci vyšších ročníkov využívali, po dohode s učiteľmi ZŠ Gorazdova, ihrisko s umelou trávou na 
Dubničke. Zimný štadión nebolo možné využívať, pretože bol z technických príčin dlhodobo zatvorený. 

Súčasťou učebných osnov je aj lyžiarsky kurz pre žiakov prvého ročníka 4-ročného gymnázia a pre 
žiakov prímy až kvarty 8-ročného gymnázia a zdokonaľovací plavecký výcvik žiakov prímy, trojdňový 
kurz na ochranu života a zdravia (KOŽAZ) pre žiakov tretieho ročníka 4-ročného a septimy 8-ročného 
gymnázia a účelové cvičenia pre žiakov ostatných ročníkov. V rámci kurzu KOŽAZ je aj branný pretek 
pozostávajúci z behu, streľby zo vzduchovky, zdravotnej prípravy, topografie a orientácie v teréne. KOŽAZ 
a účelové cvičenia boli realizované v mesiacoch september, október. Druhá časť ÚC prebehla v máji počas 
konania ústnej časti maturitných skúšok.

Lyžiarsky kurz žiakov prvého ročníka štvorročného gymnázia a kvinty osemročného gymnázia  sa v školskom 
roku 2017/2018  konal v termíne od 11. – 16. februára 2018 v lyžiarskom stredisku Štrbské pleso. Kurzu sa zúčastnilo 
40 žiakov. Žiaci lyžovali pod vedením štyroch inštruktorov a mali k dispozícii aj zdravotníčku a pedagóga voľného 
času.

Žiaci boli ubytovaní v hoteli Litvor na Štrbskom Plese, kde bývali v 2 - 6 posteľových izbách. Na svah sa 
prepravovali skibusom. Stravovanie bolo zabezpečené 3x denne. Ubytovanie spĺňalo normu, strava bola pestrá a 
chutná.
Snehové podmienky boli výborné, ako aj podmienky na lyžovanie. V stredisku sa nachádzajú svahy pre všetky 
úrovne lyžovania, od začiatočníkov až po pokročilých. Žiaci lyžovali pod vedením inštruktorov v 4 družstvách, 
rozdelení podľa výkonnosti. Mali veľkú snahu a aj výsledky ich práce boli vidieť. Javili o šport veľký záujem, o čom 
svedčí aj skutočnosť, že hneď prvé dva dni všetci začiatočníci (pod vedením p. Bacha) zvládli základný výcvik. 
Všetci žiaci prvého, druhého aj tretieho družstva od prvého dňa jazdili na sedačkovej lanovke na Solisko. 

V priebehu výcviku sa nikto vážne nezranil, a okrem drobných pomliaždenín, bolesti hrdla a brucha, pani 
zdravotníčka nemusela riešiť žiadny vážnejší zdravotný stav.

Počas prvého večera sa udial nepríjemný incident. Niektorí žiaci požívali na izbách alkohol, ktorý si priniesli 
v plastových fľašiach. Službukonajúce učiteľky na to prišli a upovedomili vedúceho kurzu. Po prešetrení situácie bolo 
zistené požívanie alkoholu u ôsmich žiakov, pričom jednému z nich bola privolaná RZP. Všetci žiaci sa k priestupku 
priznali. Na klasifikačnej porade im bola udelená znížená známka zo správania na stupeň 2. Počas ďalšieho konania 
LVK sa už nič vážne nestalo. Žiaci boli disciplinovaní, dodržiavali stanovený harmonogram a rešpektovali 
vyučujúcich.  Vedúcim kurzu bol Mgr. Ján Bacho.   

Lyžiarsky kurz pre žiakov prímy až kvarty 8-ročného gymnázia sa v školskom roku 2017/2018  konal v termíne od 
11. – 16. marca 2018 v lyžiarskom stredisku Štrbské Pleso. Kurzu sa zúčastnilo  45 žiakov (20 žiakov prímy, 8 žiakov 
sekundy, 7 žiakov  tercie, 10 žiakov  kvarty), 4 inštruktori, pedagóg voľného času a zdravotníčka.
Žiaci lyžovali pod vedením inštruktorov v 4 družstvách rozdelení podľa výkonnosti. Všetci účastníci kurzu zvládli 
základný výcvik  a postupne sa z jednoduchšej časti zjazdovky presunuli na náročnejšie Solisko. Posledné dva dni 
kvôli bezpečnosti žiaci z posledného družstva lyžovali na svahu „Esíčko“, pretože bola hustá hmla a veľmi slabá 
viditeľnosť. Vedúcou kurzu bola Mgr. Miroslava Rešková.

 Lyžiarske kurzy môžeme  hodnotiť ako veľmi dobré, najmä po vzdelávacej úrovni. Cieľ a úlohy boli splnené. Žiaci 
získali základné poznatky o technike lyžovania a takisto o možnostiach ďalšieho zdokonaľovania sa v lyžovaní. 
Zaradením turistických vychádzok  okolo Štrbského Plesa sa žiaci naučili  rozpoznať subjektívne a objektívne 
nebezpečenstvo na horách. Samotnou účasťou na LVK sa nám u mnohých žiakov podarilo vytvoriť, prípadne upevniť 
trvalý vzťah k lyžovaniu ako k súčasti aktívneho odpočinku.

V termíne od 27.11. do 1.12.2017 sa uskutočnil (denne od 10.00 do 12.00 hodiny) zdokonaľovací 
plavecký výcvik žiakov prímy 8-ročného gymnázia, ktorého sa zúčastnilo 21 z celkového počtu 22 
žiakov. Jeden žiak neabsolvoval kurz zo zdravotných dôvodov.  Plavecký výcvik viedli učitelia telesnej 
a športovej výchovy Mgr. Rešková a Mgr. Bacho. Všetci žiaci zvládli naplánovaný obsah, svedomito plnili 
inštrukcie vyučujúcich a každý deň sa na výcvik veľmi tešili. Na záver výcviku sa konala súťaž v dvoch 
disciplínach (50 metrov voľný spôsob a plávanie pod vodou). Po vyhodnotení všetkých disciplín boli víťazi 
odmenení diplomami a sladkosťami. Plavecký výcvik absolvovali všetci žiaci bezplatne, pretože bol plne 
hradený z prostriedkov  Rodičovského združenia.

Page 36 z 43

23.10.2018file:///C:/aScAgenda/temp/201810230814.html



Žiaci prímy a sekundy absolvovali v dňoch 11.-15.9.2018 školu v prírode v Gaderskej doline. Program školy 
v prírode zabezpečila spolu s našimi pedagógmi agentúra Wachumba. V popoludňajších a večerných hodinách sa 
žiakom venovali animátori i vyučujúci Žiaci absolvovali športovo-vedomostné súťaže, aktivity na ihrisku, pracovali 
v skupinách, čím sa učili  samostatnosti a tímovej práci.  
V rámci prevencie závislostí a sociálno-patologických javov boli pod vedením koordinátorky 
prevencie PhDr.PaedDr.Rudolfy Novotnej  zrealizované aktivity: 

• Besedy – Mládež a droga  boli zrealizované na triednických hodinách
• Prieskum  - porovnávací test-  vybraní žiaci 4.roč.  pomocou dotazníkov 
• Tvorba plagátov a výtvarných prác na nástenné noviny a panely v priestoroch školy
• Zapojenie sa do celoslovenskej súťaže literárnych a výtvarných prác žiakov „DROGA ZABÍJA“  

(víťazi určení  hlasovaním cez internet)
• Beseda žiakov 4.roč. na tému Obchod s ľuďmi, život za hranicami vlasti
• V rámci spolupráce s Mestskou políciou - 3 besedy s náčelníkom Mestskej polície Ing.Rastislavom 

Fodorom na tému:  Aktuálna drogová situácia v meste i na SK (17.10.2017 v 3.B, 10.11. 2017 pre 
žiakov seminára zo psychológie, 22.12.2017 v príme).

• besedy s odborníkmi z praxe počas seminára zo psychológie (14.2.2018 Zdravý životný štýl, 
12.1.2018 Psychohygiena)

• Realizovanie prevencie v rámci predmetov psychológia, etická výchova, občianska  výchova, 
výtvarná výchova, telesná výchova, geografia, biológia a v rámci triednických  hodín

• Tvorba plagátov a výtvarných prác
• Využívanie zážitkových foriem práce so žiakmi, ktoré sú zamerané na formovanie či    

            zmenu postoja k drogám a sociálno-patologických javov. 
Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v školách  je dôležitou súčasťou 
systému účinných preventívnych aktivít zameraných na ochranu detí a mládeže v zmysle dodržiavania 
medzinárodných dohovorov, najmä Deklarácie práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a je v súlade s 
Národnou protidrogovou stratégiou. Výchovu a vzdelávanie v oblasti primárnej prevencie závislosti v 
školstve je potrebné realizovať v širšom kontexte prevencie sociálno-patologických javov v zmysle 
pozitívnej výchovy k formovaniu zdravého životného štýl. K tomu prispievajú najmä športové aktivity a 
utváranie optimálnych podmienok pre rozvoj osobnosti jednotlivca. Naším dlhodobým cieľom je 
organizovať kultúrne a športové aktivity zamerané na posolstvo života bez drog. Zorganizovali sme 2 
podujatia pre  všetkých žiakov školy:
6.ročník športového dňa  „Neber drogu -  zober loptu“ – 28.6. 2018 a  6.ročník protidrogového motivačno-
výchovného koncertu  Zmysluplne využívaj svoj voľný čas - „Zažeň nudu – neber  drogu“ – 31.1.2018.
Počas športového dňa  „Neber drogu -  zober loptu“ súťažilo 143 žiakov z trinástich tried. Žiaci 
4-ročného gymnázia a kvinty, sexty a septimy súťažili vo volejbale (dievčatá) v telocvični na Sokolovni 
a v malom futbale (chlapci) v športovom areáli SHOK. Žiaci prímy až kvarty si zmerali sily vo vybíjanej 
(dievčatá) a malom futbale (chlapci) na ihrisku za školou. Zodpovední za organizáciu boli p. Novotná a p. 
Rešková. Rozhodovanie zápasov na jednotlivých športoviskách zabezpečovali učitelia TSV. Vyhodnotenie 
a ceny mala na starosti p. Novotná. Žiaci sa do projektu zapojili vo veľkom počte a ich snaha bola 
ocenená. Víťazi jednotlivých kategórií si spolu s vysvedčeniami prevzali diplomy a ceny v posledný deň 
školského roka z rúk svojich triednych učiteľov.

Vybíjaná  1.miesto – sekunda,  2.miesto – príma, 3.miesto – tercia
Minifutbal:     1. miesto – tercia, 2. miesto – kvarta, 3. miesto – sekunda.
Volejbal: 1.miesto – 2.B,  2.miesto – 3.A + septima,  3.miesto –1.B. 
Futbal: 1.miesto – 2.A,  2.miesto – 3.B + 3.A, 3.miesto - sexta.

Výchovný koncert sa nenásilným spôsobom za pomoci sily melodickej hudby pozitívnych textov, rytmického tanca  
a motivačného hovoreného slova dotýkal citlivej tematiky nudy mladých ľudí, ktorá často vedie až k užívaniu drog a 
následne k drogovej závislosti. Program sa zaoberal súčasnou tendenciou mládeže hľadať si nesprávne vzory v okolí 
alebo v médiách. Cieľom organizátorky – protidrogovej koordinátorky R. Novotnej bolo prezentovať pred študentmi 
Gymnázia J. Jesenského ich talentovaných spolužiakov, ktorí sa vo voľnom čase venujú zmysluplnej činnosti – 
hudbe, spevu, tancu ľudovému i modernému či športu a systematicky rozvíjajú svoj talent. 

Spolužiakom boli predstavení talentovaní mladí ľudia,  ktorí sú samoukmi, ale aj tí, ktorí pravidelne už niekoľko 
rokov navštevujú ZUŠ D. Kardoša v Bánovciach  a tanečné štúdio Mgr.art Zuzany Bachovej, súbor Dancando. 

V hudobnej a speváckej časti účinkovali:      
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Spev – Zuzana Vigodová 3.B, Patrícia Mikušová 1.B, Mária Dúcka kvinta, Alexandra Rosenbergová kvarta, Kristína 
Vavrová kvarta, Jakub Dúcky tercia, Sára Adamková sekunda. 

Hra na keybord - Rastislav Krajčo- 3.A, Terézia Kopecká -1.A, Chiara Pascali - príma

Hra na gitare – Šimon Klačko - príma.

Prednes  prózy – Tamara Richtáreková - príma.

Podujatie zorganizovala,  konferovala a rozhovory s vystupujúcimi realizovala koordinátorka prevencie 
PhDr.PaedDr.Rudolfa Novotná .

Účinkujúci ukázali svoj talent zúročený svedomitou prácou a toto je tá správna cesta voľnočasových 
aktivít. Na záver R. Novotná poďakovala vystupujúcim, ich učiteľom, riaditeľovi ZUŠ, riaditeľke gymnázia 
za podporu protidrogových aktivít a vyzvala všetkých študentov gymnázia, ktorí majú vzťah k hudbe či 
tancu, aby navštívili umelecké školy v meste, alebo sa venovali svojim koníčkom len  pre vlastné 
potešenie... U študentov  gymnázia program vyvolal  pozitívny ohlas a vystúpenia spolužiakov ocenili 
potleskom!

Prevencii drogových závislostí a protispoločenských javov sa venujeme v Gymnáziu Janka Jesenského už dlhé roky. 
Náš plán prevencie preto vychádza z bohatých skúseností a z hodnotenia týchto aktivít našimi žiakmi. Je zrejmé, že 
preventívne podujatia musia mať pestrý charakter. V rámci preventívnej činnosti realizujeme prednášky so 
psychológmi, lekármi, abstinujúcimi závislými, právnikmi, protidrogové koncerty, v ktorých vystupujú naši žiaci, 
pripravujúci sa vo svojom voľnom čase, protidrogové športové dni, atď. Pokračovali sme v realizácii projektu, ktorý 
finančne podporila Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Projekt má dve časti: Prevencia 
manipulácie osobnosti a prevencia drogových závislostí a Prevencia kriminality a životné hodnoty.  Počas 
celého školského roka navštevoval školu spoluautor projektu Bc. Miroslav Schlesinger. So žiakmi pracoval počas 
triednických hodín a seminárov, realizoval aj praktické hodiny telesnej výchovy, na ktorých učil dievčatá základom 
sebaobrany. 
Od decembra 2017 do apríla 2018 absolvovali dievčatá na hodinách telesnej a športovej výchovy kurz 
sebaobrany. Rodičia, ani pedagógovia nemuseli mať žiadne obavy zo zranenia, lebo kurz bol vedený 
jednoduchou a zábavnou formou. Zárukou ich bezpečia, ako aj kvality kurzu, boli tiež znalosti inštruktora, 
ktorý sa venuje výcviku bojových umení, vrátane policajnej sebaobrany, už tridsaťpäť rokov.
Vyučovacia hodina prebiehala vždy za prítomnosti pedagóga. Prvých lekcií kurzu sa zúčastnila aj riaditeľka 
školy Elena Kacvinská, ktorá tento druh aktivity osobne podporila. Ako vidia kurz sebaobrany žiačky, je 
zrejmé zo spätnej väzby, z ktorej časť uvádzame: „Myslím, že raz veľmi oceníme, že sme mali možnosť sa 
ju naučiť, ale aj využiť a zachrániť sa. Preto sa chcem veľmi poďakovať za nás dievčatá. Určite 
odporúčame aj iným triedam túto akciu a zároveň sa tešíme a dúfame, že nám pán Schlesinger ukáže 
ďalšie možnosti ako ochrániť seba v nepredvídaných situáciách.“
V súčasnej dobe sa stáva sebaobrana čoraz viac stredobodom záujmu nielen žien, ale aj mužov. Kvalitných 
trénerov hľadajú pre svoje deti taktiež rodičia. Dôvodom je fakt, že pocit bezpečia patrí medzi základné 
hodnoty, ktoré výrazne ovplyvňujú každý náš deň. Ak ho nemáme, stávame sa nepokojnými, nevieme sa 
koncentrovať a stres nám postupne narušuje zdravie. Ak pocit bezpečia máme, sme pokojnejší, šťastnejší, 
ale aj zdravší. A práve tieto skutočnosti sa stali podnetom prijať ponuku a spestriť hodiny telesnej výchovy 
na gymnáziu. Zaujímavosťou je, že v niektorých krajinách je výučba sebaobrany oficiálnou súčasťou 
učebných osnov. Gymnázium Janka Jesenského ide teda s dobou a flexibilne sa prispôsobuje novým 
trendom vo vyučovacom procese. (citované z tlačovej správy mesta)

Súčasťou výučby je aj účasť žiakov na rôznych kultúrnych podujatiach, výstavách či koncertoch.

V rámci umenovedných a výchovných predmetov sme sa snažili žiakom sprostredkovať živú skúsenosť najmä s 
výtvarným, hudobným, filmovým a tanečným umením. Prierezovo sme zaraďovali do výchovno-vzdelávacieho 
procesu aj prvky literárneho a dramatického umenia, čím sa intenzívne podporovali medzipredmetové vzťahy. Snažili 
sme sa formovať emocionalitu a intelekt žiakov nielen prostredníctvom tvorivých činností v čase vyučovania, ale aj 
prostredníctvom krúžkovej činnosti (výtvarný a kultúrny krúžok). 

V dňoch 8.-15.9.2017 organizovali členovia PK anglický jazyk – španielsky jazyk poznávací zájazd „Paríž – 
Londýn – Oxford – Disneyland“. Vedúcou zahraničnej exkurzie a hlavnou organizátorkou bola Mgr. Marcela 
Hlbočanová.  Exkurzie sa zúčastnilo 70 študentov našej školy a 5 vyučujúcich anglického jazyka. Všetky plánované 
aktivity prebehli v súlade s plánom vypracovaným cestovnou kanceláriou po konzultácii s pani Hlbočanovou 
a ostatnými členmi PK. Škola organizuje túto exkurziu pravidelne už niekoľko rokov a zo strany žiakov aj 
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rodičov máme pozitívnu spätnú väzbu.  Vzhľadom na neistú situáciu v Spojenom kráľovstve uvažujeme do 
budúcnosti s organizovaním poznávacieho zájazdu do krajín severnej Európy (Dánsko, Švédsko, Nórsko a pod.).

Všetci žiaci školy  sa  3. 10. 2017 zúčastnili večerného divadelného predstavenia  v DAB Nitra. Tentokrát to bolo 
predstavenie štandardizovaného maturitného diela – existencialistickej drámy Ivana Bukovčana Kým kohút 
nezaspieva. Predstavenie žiakov veľmi zaujalo nielen javiskovým spracovaním, ale najmä svojou výpovednou 
hodnotou a nadčasovosťou. Pri následnej analýze diela na hodinách literatúry sme sa stretli s veľmi pozitívnymi 
reakciami študentov.

21. decembra 2017 sme sa v ZUŠ Dezidera Kardoša zúčastnili divadelného predstavenia BaPoDi pod názvom 
Hráme našim jubilantom. Členmi súboru BaPoDi sú aj traja naši študenti – Karolína Kiripolská, Natália Hlaváčová, 
Samuel Manina. Vzhľadom na to, že išlo o pomerne náročné predstavenie s netradičným obsahom aj formou, 
pripravili sme pre všetky triedy prezentáciu dejovej línie, základných myšlienok a literárnych či historických 
odkazov, ktorých znalosť žiakom pomohla predstaveniu porozumieť. Prezentáciu realizovali spomínaní členovia 
hereckého súboru  (naši žiaci) v rámci hodín literatúry a UKL.  

Predmetová komisia matematika-fyzika-informatika- technika zorganizovala  15.11.2017  10.ročník súťaže triednych 
trojčlenných tímov v  riešení SUDOKU. Súťaž má medzi žiakmi veľmi dobrý ohlas a každoročne sa na ňu žiaci tešia. 
Svedčí o tom aj zapojenosť 16 tímov súťažiacich. Vyhodnotenie súťaže je uvedené v príslušnej časti správy. 

Dňa 22.3. 2018 sa študenti 3. a 4. ročníka štvorročného gymnázia, septimy a oktávy (90 žiakov) zúčastnili 
divadelného predstavenia „My Sister Syria“ v bratislavskom divadle Teatro Wustenrot. Predstavenie 
odohralo „An American Drama Group Europe“ (Americká dramatická skupina pôsobiaca v Európe). Tohto 
divadelného predstavenia sa zúčastňujeme pravidelne, keďže je na vysokej úrovni a poskytuje študentom 
posledných ročníkov príležitosť precvičiť si počúvanie s porozumením pred maturitnou skúškou. 
Tohtoročné predstavenie patrilo k tým náročnejším, no o to hodnotnejším. Témou bola súčasná 
utečenecká kríza v Európe a jej korene na Blízkom východe. Predstavenie prostredníctvom osudov 
hlavných hrdinov ukázalo divákom skutočné dôsledky súčasného stavu na životoch ľudí nie len v Európe, 
ale aj v krajinách jej pôvodu a predostrelo mnoho otázok na zamyslenie. Zodpovedná za organizáciu bola 
Mgr. Lenka Janáčová. 

Dňa 8.6. 2018 sa žiaci prímy, sekundy a kvarty zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku 
v MsKS v Bánovciach nad Bebravou pod názvom „The Heroes“ – Hrdinovia. Predstavenie sa snažilo prinútiť 
deti zamyslieť sa nad tým, kto je skutočným hrdinom. S istou mierou nadsázky predstavenie riešilo 
problémy súčasnej doby akými sú intolerancia, rasová neznášanlivosť, pseudo hrdinovia a celebrity. Aj 
v nasledujúcich rokoch sa budeme, podľa možnosti, zúčastňovať predstavení „Divadelného Centra“, keďže 
nenáročnou a zábavnou formou uvádzajú deti do anglicky hovoriaceho prostredia a zároveň vo svojich 
predstaveniach riešia aktuálne problémy. Zodpovedná za organizáciu bola Mgr. Marcela Hlbočanová.

7.3.2018 navštívilo 90 žiakov školy Knižnicu v Oponiciach, kde jej pracovníci pripravili prehľad historických kníh od 
Tycha de Brahe, Giordana Bruna. Prehľad bol spojený aj s krátkym predstavením, kde sa hovorilo o životných 
osudoch týchto fyzikov.

31.5. 2018  sa výber žiakov školy zúčastnil akcie FUTURIKON3, ktorú poriadala Žilinská univerzita. Celý program 
prehliadky sa niesol v znamení technológií, ktoré sa stávajú našou každodennou súčasťou. Žiaci mali možnosť 
stretnúť sa a priamo komunikovať s ľuďmi, ktorí s technológiami pracujú a snažia sa ich rozvíjať. Pre žiakov bolo 
pripravených 25 technologických workshopov. Každý mal možnosť naprogramovať si vlastného robota. Nakoľko sa 
exkurzie zúčastnili prevažne žiaci tretieho ročníka, mali možnosť obohatiť si svoj rozhľad v oblasti vysokých škôl.

Žiaci, ktorí navštevujú seminár z biológie a chémie sa zúčastnili 2 prednášok. Prednášky pripravila Mgr. 
Katarína Kováčova v spolupráci s Fakultou technológii UTB v Zlíne . Z ponuky projektu Veda na prianie 
žiaci absolvovali prednášky s témami: Geneticky modifikované organizmy, Chiralita v prírode.

Víťazná trieda (kvinta) v zbere papiera a najúspešnejší jednotlivci z tried príma, sekunda, tercia a kvarta sa 
6.6.2018 zúčastnili exkurzie do vodného zdroja  „Vrchovište“ v Slatinke nad Bebravou.

Ďalej sme v školskom roku 2017/2018  uskutočnili tieto exkurzie: 

Tercia + kvarta

- 31. 5. 2018 sa žiaci tercie a kvarty zúčastnili exkurzie do Banskej Štiavnice a Kremnice.
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1.roč. + kvinta

- 28. mája 2018: prírodovedno – fyzikálna exkurzia do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch  a Energolandu v 
atómovej elektrárni Mochovce.   V jadrovej elektrárni v Mochovciach navštívili interaktívne vzdelávacie centrum 
Energoland, kde získali množstvo informácií o rôznych energiách, o ich využití, o spôsoboch výroby elektriny, ...... 
Mnohí si vyskúšali rôzne dotykové aplikácie a hry, elektrickú supermotorku a iné zaujímavé aplikácie. V poobedných 
hodinách pod vedením sprievodcu objavovali krásy a zaujímavosti parku v Tesárskych Mlyňanoch, kde mali 
možnosť vidieť najstaršie stromy, ohrozené druhy rastlín a živočíchov. Náklady na exkurziu boli hradené 
z prostriedkov, ktoré poskytol zriaďovateľ, Trenčiansky samosprávny kraj na podporu prírodovedného vzdelávania.

2.roč. + sexta

- 23 . 11. 2017 sa konala exkurzia pre druhý ročník a sextu  do Viedne.

Cieľom exkurzie bolo okrem  utvrdenia jazykových schopností a zručností aj spoznávanie rozmanitosti  kultúr 
v praxi. Žiaci navštívili Prírodovedné múzeum,  v ktorom sa zoznámili s expozíciami rôznych oddelení, napríklad 
mineralógia, paleontológia, antropológia a iné. Získané vedomosti môžu využívať v prírodovedných predmetoch. 
Pravú vianočnú atmosféru zažili na vianočných trhoch pred radnicou.

Pozoruhodne zdobené stromčeky, radnica, rozprávkové bytosti ich okúzlili. Zlákali ich najmä nádherné vianočné 
ozdoby, pečivo, punč a rôzne darčeky. Tým získali inšpirácie a nápady pre tvorbu vlastných darčekov. 

V dňoch 12. – 13. júna 2018 sme zorganizovali už tradičnú dvojdňovú exkurziu na Oravu. Žiaci mali možnosť 
kráčať po stopách života veľkých realistov – Martina Kukučína a Pavla O. Hviezdoslava, ale spoznali aj viaceré 
historické, kultúrne a prírodné zaujímavosti Oravy. 

3.roč. + septima

- 16.10. 2017 - exkurzia Myjava - Bradlo – Košariská, zodpovedná za exkurziu bola PaedDr.Elena Košíková. 
Študenti boli s touto exkurziou veľmi spokojní, páčilo sa im nielen náukové jadro, ale i prekrásna okolitá príroda. 
Exkurzie sa zúčastnilo 57 študentov + 3 pedagógovia.

- 17. 5. 2018 - jednodňová exkurzia do Viedne. Exkurzia splnila svoj účel, pretože sa žiaci oboznámili s novými 
skutočnosťami. Oboznámili sa s dejinami, o čom svedčí návšteva zámku Schönbrunn – letná rezidencia 
Habsburgovcov. Zámok je obklopený rozsiahlym udržiavaným parkom, kde v súčasnosti sa nachádza aj zoo, krásne 
fontány, labyrinty, skleníky či botanická záhrada. Žiakov uchvátila prehliadka starého mesta, kde  videli 
zámok Belvedere,  Schwarzenbergovo námestie, Štefánsky dóm, hlavné ulice či iné pamätihodnosti.  Program 
nadväzoval na druhácku vianočnú Viedeň. 

4. roč. 

- 11. októbra 2017 – A&V (AKADÉMIA & VAPAC), medzinárodný študentský veľtrh štúdia a kariéry v Bratislave. 
Každoročne túto udalosť absolvujú žiaci maturitného ročníka spolu s triednymi učiteľmi a výchovnými poradcami. 
Veľtrh je miestom stretávania zástupcov vzdelávacích inštitúcií a potenciálnych študentov. Cieľom veľtrhu je 
informovať študentov o možnosti štúdia na vysokých školách u nás na Slovensku i v zahraničí. Pre návštevníkov sú 
pripravené brožúry s informáciami o kritériách prijatia na univerzity, o zoznamoch fakúlt a ponuka študijných 
odborov, ktoré možno na daných vysokých školách študovať. Každý návštevník môže využiť poradenstvo 
poskytované zástupcami vysokých škôl, ktorí sa snažia odpovedať na každú otázku a podeliť sa aj o osobné 
skúsenosti. Je možné zúčastniť sa aj prednášok o programe štúdia na  konkrétnych školách. 

- 26.septembra 2017 –  exkurzia do Osvienčimu a Krakova, zodpovední za exkurziu boli PaedDr. E. Košíková, 
PaedDr. M. Dobiašová a Ing. J. Žemberová. Exkurzie sa zúčastnilo 57 študentov. Osvienčim je synonymom bolesti a 
utrpenia. Študenti v tomto tábore hrôzy navštívili množstvo miest, blokov a videli kopu fotografií, ktoré chytali za 
srdce aj tie najpevnejšie nátury. Dojem z tohto miesta dotváralo aj sychravé počasie a aj hmla, ktorá obaľovala 
jednotlivé bloky, pridala celému zážitku na vážnosti. Druhou zastávkou bol tábor Birkenau, vzdialený len niekoľko 
kilometrov od Osvienčimu. Na tomto mieste sa toho veľa nezachovalo, pretože keď sa Nemci dozvedeli o blížiacej sa 
armáde protivníkov, začali mazať stopy zločinu a ničiť dôkazy. Z domov, ktoré svojím zovňajškom pripomínali 
drevené stajne, zostala len hŕstka. Tretím miestom, ktoré študenti navštívili, bol Krakov. Po hrozných myšlienkach z 
koncentračných táborov si mohli trochu prevetrať hlavu a potešiť sa pohľadom na pekné mesto s krásnou 
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architektúrou a pamiatkami. V tomto školskom roku podporil exkurziu sumou 500 eur náš zriaďovateľ, Trenčiansky 
samosprávny kraj.

Naďalej sme podporovali návštevnosť školskej knižnice, individuálne aj hromadné čítanie povinných či 
odporúčaných diel. Podporou fungovania školskej knižnice sa budoval v žiakoch celkový záujem o čítanie, literatúru, 
umenie a kultúru. Knižný fond školskej knižnice sme obohatili o nové tituly. Išlo prevažne o beletriu zo zoznamu diel 
povinnej literatúry, ale aj o tituly odbornej literatúry, ktoré sa využijú pri výučbe jazykovej a slohovej zložky. 

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

V školskom roku 2017/2018 boli otvorené nasledovné záujmové krúžky:

Športovo-turistický Mgr. Janáčová

Matematika pre maturantov Mgr. Masárová

Diferenciálny počet Mgr. Masárová

Turistický krúžok Ing. Gerbelová

Zdravotnícky krúžok sl. Števanková

Fyzikálny krúžok PaedDr. Žitňanský

Výtvarný krúžok Mgr. Dúcka

Kultúrny krúžok - ŽŠR Mgr. Dúcka

Školský časopis PaedD. Košíková

DofE Mgr. Filová

DofE Mgr. Hlbočanová

Zmaturuj z nemeckého jazyka Mgr. Sedláková

Francúsky PhDr. Schmidtová

Geografický Mgr. Žitňanská

Psychologický PhDr. Novotná

Športové hry Mgr. Ďuračka

Žiaci v nich podľa svojich možností a záujmov mohli rozvíjať talent, nadobúdať nové vedomosti, získať 
nové skúsenosti. 

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je vynikajúca a patrí medzi veľmi silné stránky školy. Výbor rodičovskej rady 
pracoval v nasledovnom zložení:

Predseda: Mgr. Denisa Kočišová

Hospodárka: p.Dana Kristianová

Členovia: 

p. Alena Soporská

Page 41 z 43

23.10.2018file:///C:/aScAgenda/temp/201810230814.html



p.Štefan Adamka

p.Pavel Vališ

Mgr. Denisa Kočišová

JUDr.Zuzana Čížová - predseda revíznej komisie

Ing. Ivana Ďuricová 

Ing. Juraj Kollár

p. Dana Kristiánová

Ing. Alena Zdychavská

Andrea Galuštáková 

p. Katarína Žatková

p. Viera Petrušová

Ing. Daniela Mináriková

Ing. Rudolf Botka

Mgr. Ivan Lobotka

PharmDr.Gabriela Zitová

Rodičovské združenie úzko spolupracuje so školou. Finančne dotuje akcie, organizované školou pre 
študentov ( imatrikulácia, stužková slávnosť, príspevky na exkurzie, kultúrne podujatia, cestovné na 
súťaže, ap.). Odmenami za súťaže, olympiády, študijné výsledky a celkové zviditeľňovanie školy pomáha 
pri motivácii študentov k dosahovaniu úspechov pri reprezentácii školy. Prispieva na nákup nových 
učebných pomôcok a zariadenie odborných učební. Hradí prenájom posilňovní a plavárne.

Združenie rodičov pri Gymnáziu Bánovce nad Bebravou sa zaslúžilo o príjem 2% z daní, ktoré tomuto 
občianskemu združeniu poukazovali právnické a fyzické osoby. Získané prostriedky boli použité na 
vybavenie nákup ďalšieho vybavenia školy modernými učebnými pomôckami. 

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Študenti i zamestnanci školy sa aktívne podieľajú na verejnom živote mesta a kraja. Študenti sú členmi 
Mládežníckeho parlamentu mesta Bánovce nad Bebravou. Sme účastníkmi a spolutvorcami mnohých 
kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa konajú na pôde mesta. Výbornú spoluprácu máme i s obcou 
Uhrovec. Pretože obec nemá strednú školu, prizýva nás k spolutvorbe a realizácii svojich projektov. 

Záver

Vypracoval: RNDr. Elena Kacvinská

V Bánovciach nad Bebravou, 3. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 9. októbra 2018

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Trenčianskemu samosprávnemu kraju v Trenčíne schváliť správu o 
výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad 
Bebravou za školský rok 2017/2018. 
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V Bánovciach nad Bebravou, dňa 22.10.2018

Predseda rady školy: Bc. Ivana Škultétyová

Schválenie zriaďovateľom školy

Trenčiansky samosprávny kraj v Trenčíne

schvaľuje – neschvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad 
Bebravou za školský rok 2017/2018.
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