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I. POSLANIE  A VÍZIA  
 
SWOT analýza školy: 

Silné stránky: 
 vysoká odbornosť a kvalifikovanosť pedago-

gických zamestnancov a manažmentu školy 
 dostatočný záujem o školu 
 existencia súčastí školy –JŠ , CVČ, ŠK, ŠJ,  
 schopnosť čerpať prostriedky EÚ –OP vzde-

lávanie, ROP 
 snaha zamestnancov zvyšovať svoje kompe-

tencie 
 dobre vybavený areál školy 
 prepracovaný program školy 
 pravidelná aktualizácia školských predpisov 
 vysoká úspešnosť prijatia žiakov na VŠ 
 vybavenosť IKT a ich využívanie vo vyučo-

vaní 
 vlastníctvo certifikátov ECDL,  
      City & Guilds, ÖSD 

Slabé stránky: 
 nedostatočné finančné ohodnotenie za-

mestnancov školy 
 nevhodné sociálne zázemie niektorých rodi-

čov školy 
 nedostatok nových učebných pomôcok 
 zastarané materiálno-technické vybavenie 
 pasívny prístup niektorých žiakov k štúdiu 
 chýbajúce zhromažďovacie  priestory pre 

učiteľov a žiakov 
 nedostatočné priestory pre telocvičňu 

a jedáleň 
 

Príležitosti: 
 skĺbenie činnosti školy a jej súčastí 
 zvýšenie záujmu o školu – bilingválne štú-

dium, osemročné štúdium 
 zvýšenie motivácie žiakov pre štúdium 
 začlenenie využitia certifikátov do ŠKVP 
 zvyšovanie odborného potenciálu zamest-

nancov školy 
 zlepšovanie podmienok pre vzdelávanie žia-

kov 
 zlepšovanie využívania  informačno-

komunikačných technológií vo vyučovaní 
 efektívne využívanie MTZ školy a jej súčastí 
 väčšia otvorenosť školy miestnej komunite 
 zlepšenie spolupráce so zahraničnými 

a miestnymi školami 
 vhodné dopĺňanie zamestnancov školy 
 čerpanie prostriedkov EÚ na rekonštrukciu 

a modernizáciu školy 

Ohrozenie: 
 migrácia vzdelaného obyvateľstva z regiónu 
 nepriaznivý demografický vývoj 
 nedostatok finančných prostriedkov na roz-

voj 
 vysoká nezamestnanosť obyvateľov regiónu 
 nevhodný vplyv médií na žiakov 
 negatívne spoločenské javy 
 neprimerane vysoký počet stredných škôl 

v regióne 
 neprimerané požiadavky žiakov a ich zá-

konných zástupcov 
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Motto školy: GYMTV - kvalitná, otvorená a moderná škola. 
 
 
Vízia školy : 

Škola plná pohody,  radosti, tvorivosti a úsilia. Škola kvalitná a otvorená, kde sa žiak učí, ako sa učiť, 
ako premýšľať, ako sa stať manažérom vlastnej  plnohodnotnej budúcnosti, ako sa stať svetoobčanom pod-
porujúcim trvalo udržateľný rozvoj ľudí a okolitej prírody. Škola moderná nielen vybavením, ale aj schop-
nosťou prispôsobovať  moderné prostriedky, metódy a formy našim podmienkam a schopnostiam.  

Vyhodnotenie:  

Naša škola patrí medzi najväčšie, najstabilnejšie a najuznávanejšie  vzdelávacie centrá regiónu. Ako 

jedna z prvých škôl na Slovensku získala certifikát systému manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 

9001:2001. Na škole   bol vykonaný v decembri  2013 dozorný audit.  

 Naša škola patrí medzi kvalitné slovenské školy aj svojimi výsledkami vo výchovno-vyučovacej činnosti. 

Začali sme zlepšovať procesy informovanosti  žiakov a rodičov o činnosti školy. Spolu so  svojimi súčasťami 

jazykovou školou (JŠ), centrom voľného času (CVČ), školskou knižnicou (ŠK),  školskou jedálňou (ŠJ)  

a Akreditovaným testovacím centrom ECDL (ATC ECDL ) ponúka svoje služby pre verejnosť, je pre ňu otvo-

renou. Manažment školy pripravil marketingový plán na propagáciu školy . V oblasti modernizácie priesto-

rov školy spolu so zriaďovateľom školy sme vypracovali a zrealizovali projekt celkovej rekonštrukcie školy 

v rámci Regionálneho operačného programu –infraštruktúra školstva. Táto rekonštrukcia bola ukončená 

v auguste 2011. Kolaudácia školy prebehla 10.októbra 2011. Touto rekonštrukciou sa čiastočne vyriešili aj 

priestorové problémy školy. Zrekonštruovali sa laboratória fyziky, chémie, biológie, pribudli učebne 

a kabinety. Zároveň sa premostili budovy školy. Priestory školy sa zväčšili, lebo pribudli nové učebne 

a kabinety. Každý učiteľ mal pridelenú učebňu, ktorú si zariadil dostupnými  pomôckami a technikou. Zlepš i-

la sa ochrana majetku školy, lebo každý vyučujúci si dohliada na poriadok vo svojej učebni. 

 V rámci výzvy Premena tradičnej školy na modernú manažment školy pripravil projekt zameraný na 

inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce. Projekt bol schválený 

a  v marci 2014 sme začali s realizáciou projektu. Výsledkom projektu budú inovované odborné učebne 

biológie, fyziky a chémie. Tieto učebne budú vybavené novým nábytkom a interaktívnou technikou. V rámci 

projektu budú vytvorené učebné materiály a interaktívne testy. 

 

Poslanie školy: 

Vychovať žiaka vzdelaného, s vlastným názorom na dianie vo svete i v jeho najbližšom okolí, 
s pozitívnym prístupom  k životu, pripraveného na štúdium na akejkoľvek vysokej škole podľa jeho záujmu 
a cieľavedomého výberu, pripraveného na život v spoločnosti, s pochopením a dodržiavaním práv 
a povinností, schopného prijať zodpovednosť za svoje konanie a rozhodnutia. Žiaka, ktorý pozná sám seba, 
svoje schopnosti a ktorý chce a dokáže rozvíjať svoje spôsobilosti. 

Vyhodnotenie:  

Z formulácie poslania školy je zrejmé, že sa zameriavame na žiakov. Organizáciu štúdia sa snažíme 

prispôsobiť ich potrebám a záujmom. Profiláciu žiakov presúvame na tretí ročník. Podľa nášho názoru žiaci 

v treťom ročníku už majú vyhranený záujem o ďalšie štúdium  a s tým súvisí aj výber voliteľných predmetov.  

Úspešnosť prijatia na vysokú školu bola v minulom školskom roku 96,21 % , čo je o 4,76 % vyššia oproti 

predchádzajúcemu roku. V  sledovanom období – posledných 5 rokov, v školskom roku 2013/2014 nastal 

nárast počtu prijatia žiakov na vysoké školy. Aj napriek tomu rezervy vidíme vo vytváraní vlastného názoru 
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žiakov, zodpovednejšieho prístupu žiakov k štúdiu a samoštúdiu. Snažíme sa o to začleňovaním projektovej 

metódy a  kooperatívneho vyučovania .  

 
 
 Zámery: 

1. Vhodné podmienky pre poskytovanie vzdelávania a zabezpečovanie trvalej spokojnosti interných 
a externých zákazníkov školy (študentov, zamestnancov, verejnosť, rodičov, štát, sociálne inštitúcie, orgány 

verejnej správy a ďalšie subjekty) prostredníctvom plnenia ich požiadaviek. 

Vyhodnotenie plnenia zámeru:   

Zámer postupne napĺňaný. Podarilo sa zlepšiť podmienky pre vyučovanie prírodovedných predme-
tov (chémie, biológie, fyziky ) inovovaním laboratórií. Odborná učebňa chémie a biológie je vyba-
vená interaktívnou tabuľou, vizualizérom a počítačovou technikou. V rámci projektu Moderná ško-
la sa zlepší vybavenie odborných učební prírodovedných predmetov IKT technikou. V rámci rekon-
štrukcie sa vytvorili dva pavilóny cudzích jazykov. Každý vyučujúci má svoju učebňu CJ. V dvoch 
učebniach anglického jazyka a v jednej učebni nemeckého jazyka sú nainštalované interaktívne 
tabule. Tieto učebne sú využívané aj v jazykovej škole. Zriadili sme  učebne s možnosťou využitia 
prezentačnej  techniky pre spoločenskovedné predmety. Na škole pribudla učebňa kontinuálneho 
vzdelávania, ktorá slúži na vzdelávanie  pedagogických pracovníkov školy a blízkeho okolia. Kom-
plexnou rekonštrukciu školy sa zlepšili podmienky pre vzdelávanie. Zapojením do národných pro-
jektov škola získala interaktívnu tabuľu a tablety. Zlepšili sa podmienky vzdelávania v jazykovej 
škole, ktorá získala tiež v rámci národného projektu IT tabuľu a notebook. 
 
 
2. Efektívny model komunikácie so žiakmi a ich rodičmi. Zámerom je zisťovanie ich názorov na fungovanie 
školy a  ich motivovanie  pre aktívny prístup pri vylepšovaní edukačných procesov na škole. 

Vyhodnotenie plnenia zámeru:  

Zámer postupne napĺňaný. Využívanie elektronickej žiackej knižky umožňuje pravidelnú informáciu 
rodičov o výsledkoch výchovno-vyučovacieho procesu. Využívame dotazníkovú metódu pri hospitáciách na 
hodnotenie kvality vyučovania jednotlivých predmetov. Poznatky z procesu komunikácie so žiakmi a ich 
rodičmi sú zahŕňané do plánu zlepšovania procesov. V tomto školskom roku sme zaviedli dochádzkový ter-
minál  pre žiakov, prostredníctvom ktorého sú rodičia informovaní o dochádzke žiaka na vyučovanie.  

 
3. Efektívny proces vzdelávania zamestnancov školy so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov 
a tímovú spoluprácu na obdobie rokov 2010 -2014. 

Vyhodnotenie plnenia zámeru:  

Zámer postupne napĺňaný. Každoročne pripravujeme plán kontinuálneho vzdelávania, pričom učite-
lia absolvujú vzdelávanie zamerané na využitie inovatívnych metód vo vyučovaní. Na základe zákona 
o pedagogických a odborných zamestnancoch bol vypracovaný plán vzdelávania pedagogických zamestnan-
cov.  8 učiteľov poberá kreditový príplatok vo výške 6% a 25 učiteľov vo výške 12 %.  

4. Efektívny spôsob využitia súčastí školy: Jazykovej školy (JŠ), Centra voľného času  (CVČ), školskej knižnice 
(ŠK) a školskej jedálne (ŠJ). 

Vyhodnotenie plnenia zámeru:  
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Zámer je postupne napĺňaný.  Z celkového počtu maturantov  získalo jazykový certifikát 39,39 %.  

Niektorí žiaci školy si zlepšujú svoje jazykové schopnosti v JŠ a využívajú možnosť získať certifikáty City & 

Guilds a ÖSD. V minulom školskom roku 2013/2014  jazykový certifikát City & Guilds získalo 44 študentov a 

certifikát ÖSD 8 študentov našej školy. Žiaci využili tieto jazykové certifikáty ako náhradu maturitnej skúšky. 

Jazykovú školu navštevovalo v 2. polroku 97 žiakov,  prevažne žiaci nášho gymnázia. V JŠ pracovalo  6 sku-

pín, z toho 1 skupina NEJ a 5 skupín ANJ. Všetci  vyučujúci sú plne kvalifikovaní a sú to učitelia našej školy.  

Na konci školského roka 2013/2014 získalo osvedčenie o ukončení ročníka 84,5 % žiakov ( v minulom šk.r. 

81 %.) – zlepšenie stavu.  Kvôli dochádzke neukončilo ročník 15,5 % (v minulom šk. r. 19 %) – zlepšenie sta-

vu. 

Žiaci sa zapájajú do krúžkovej činnosti, pričom škole odovzdávajú VP. Na škole činnosť útvarov pre-

bieha v priestoroch  školy a vonkajšieho areálu , zároveň využívame priestory mestskej športovej haly. Ma-

teriálno-technické zabezpečenie pre jednotlivé záujmové útvary je na štandardnej úrovni, ale na zvýšenie 

úrovne činnosti v jednotlivých záujmových útvaroch je nutné reflektovať na požiadavky materiálneho za-

bezpečenia  jednotlivých vedúcich krúžkov. Mimoškolské priestory, ktoré využívajú záujmové útvary na 

realizáciu svojich cieľov, sú : mestská športová hala, zimný štadión, mestské kultúrne a spoločenské stredi-

sko. Z celkového počtu žiakov bolo do krúžkovej činnosti zapojených 559 žiakov, pretože niektorí žiaci na-

vštevovali aj dva krúžky. Počet záujmových útvarov, ktoré vyvíjali činnosť v školskom roku 2013/2014 bol  

34 krúžkov.  

Podmienky na výchovno-vyučovaciu činnosť zlepšuje aj ŠK. V minulom školskom roku využilo kniž-

ničné služby 267 žiakov, čo je 52,46%.  Vo väčšej miere žiaci využili vypožičanie kníh, ktoré sú určené na 

mimočítankové čítanie. Knižničné služby využívali aj 20 zamestnanci školy. Do školskej knižnice boli doplne-

né ďalšie tituly kníh v slovenskom jazyku a knihy vydavateľstva Oxford v  anglickom jazyku. Celkový počet 

výpožičiek bol 712. V priebehu roka bolo uskutočnené 1 kultúrno – spoločenské podujatie. 

V ŠJ sa stravovalo 571 stravníkov -  385 žiakov gymnázia, 95 žiakov obchodnej akadémie, 51 za-

mestnancov školy, 40 cudzích stravníkov  - zamestnanci OA, Slovenskej sporiteľne, Sociálnej poisťovne, NsP 

Trebišov, súkromní podnikatelia. Upravili sme priestory školskej jedálne – nová podlaha, upravil sa povrch 

stien a stropu, zakúpili sa regály do školskej jedálne a skladu. Tieto práce a nákup vybavenia sme uskutočnili 

z vlastných príjmov a z finančného príspevku zriaďovateľa. Na doplnkové stravovanie žiakov 

a zamestnancov školy slúži školský bufet. Zlepšil sa sortiment tovaru- mliečne výrobky, ovocie, nesladené 

nápoje, čerstvé pečivo, zošity a písacie potreby. 

 
Ciele a aktivity v oblasti vzdelávania a výchovy 
 
1. Ciele zamerané na produkt 

1. 1 Vytváranie stále lepších podmienok pre poskytovanie vzdelávania a zabezpečovanie trvalej spokojnosti 
interných a externých zákazníkov školy (študentov, zamestnancov, verejnosť, rodičov, štát, sociálne in-
štitúcie, orgány verejnej správy a ďalšie subjekty) prostredníctvom plnenia ich požiadaviek. 

Z:  riaditeľ školy, zamestnanci školy 
T: Sledovanie ukazovateľov v  júni  
 
Splnenie cieľa: Cieľ je dlhodobý. V novom ŠkVP sme posilnili prírodovedné predmety, spoločenskovedné 

predmety, slovenský jazyk a cudzie jazyky.  Zrealizovali sme komplexnú rekonštrukciu školy, 

ktorou sa zlepšili podmienky pre vzdelávanie. Boli zrekonštruované laboratória prírodoved-

ných predmetov, učebne cudzích jazykov. Priestory školy sa zväčšili, lebo pribudli nové 

učebne a kabinety. Každý učiteľ má pridelenú učebňu, ktorú si zariadil dostupnými  pomôc-

kami a technikou. Zlepšila sa ochrana majetku školy, lebo každý vyučujúci si dohliada na po-
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riadok vo svojej učebni. V rámci OP Vzdelávanie sme získali projekt. Finančné prostriedky 

budú využité na inováciu troch odborných učební prírodovedných predmetov. 

 

2. Ciele zamerané na procesy 

2. 1 Optimalizácia procesného modelu školy 
Z:   riaditeľ školy, ZRŠ pre VaV 
T: Sledovanie ukazovateľov v  júni  
Splnenie cieľa: Cieľ bol splnený. Zavedenie SMK presne identifikovalo prebiehajúce procesy na škole. Popí-
saním procesov bola stanovená zodpovednosť za jednotlivé procesy a sledované hodnoty. V decembri 2013 
bol vykonaný dozorný audit. 
  Hlavným procesom je výchovno-vzdelávací proces. Sledovali sme tieto ukazovatele v rámci hlavné-

ho procesu: 

 

Vzdelávanie učiteľov: 8 učiteľov poberá kreditový príplatok vo výške 6% a 25 učiteľov vo výške 12 %. Jeden 

učiteľ vykonal 2.atestáciu.  

 

 

Prospech a dochádzka žiakov    

Neprospievajúci žiaci 

 Nasledujúca tabuľka vyjadruje počty neprospievajúcich žiakov za posledných päť rokov: 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Polroky I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. 

pol. 

II. 

pol. NP 11 8 18 8 13 7 7 6 17 3 

NK 4 2 7 7 5 7 6 9 4 2 

 

Pri porovnaní polrokov v  školskom roku  2013/2014 sa počet neprospievajúcich žiakov  znížil 

v 2.polroku. V budúcnosti je potrebné viac sa venovať žiakom, ktorí vykazujú slabšie študijné výsledky aj 

pred klasifikáciou. Snažiť sa o ich motiváciu k štúdiu a prijať preventívne opatrenia aj v spolupráci s ich ro-

dičmi. V auguste 2014 traja žiaci úspešne vykonali opravné skúšky a postúpili do vyššieho ročníka. Neklasifi-

kovaní žiaci – 1 žiačka, ktorá časť štúdia absolvovala v zahraničí, v auguste  2014 úspešne vykonala komisio-

nálnu skúšku a ukončila  oktávu. Maturitnú skúšku vykonala v Nemecku a požiadala o ekvivalenciu  celej 

maturitnej skúšky.  

Dochádzka žiakov   

So študijnými výsledkami úzko súvisí dochádzka žiakov. 

Dochádzka žiakov za posledných päť rokov –percento zameškaných hodín 

 2009-2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013-2014 

I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. 

pol. 

II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. 
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Os. hodi-

ny 

7,79 9,95 6,96 8,72 7,03 9,57 4,96 6,32 7,67 8,27 

Neos. 

hodiny 

0,017 0,05 0,03 0,041 0,05 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 

 

1. Zvýšilo sa však percento ospravedlnených hodín. 

2. Uvedené výsledky ukazujú , že je potrebné venovať väčšiu pozornosť spolupráce TP, žiak a rodič, syste-

matickú kontrolu zo strany vyučujúcich, TP a vedenia školy. 

3. Je potrebné zvýšiť informovanosť zákonných zástupcov žiakov o prospechu, dochádzke a správaní aj 

prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. 

4. Našou snahou bolo zaviesť elektronický terminál pre dochádzku žiakov, čo sa nám v januári 2014 poda-

rilo. 

 

Správanie žiakov   

Dôležitou zložkou výchovno-vyučovacieho procesu je správanie žiakov. Je ovplyvňované rodinou, 

školou, masovo-komunikačnými prostriedkami, ale aj vplyvmi, ktoré často znehodnocujú výchovnú prácu 

školy. Je ťažko nájsť exaktné ukazovatele, ktoré by charakterizovali správanie žiakov. Za takéto ukazovatele 

môžeme považovať znížené známky zo správania a výchovné opatrenia. 

 Znížené známky zo správania za posledných päť rokov   

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. 

pol. 

II. 

pol. Stupeň 2 0 0 4 5 2 2 1 0 0 0 

Stupeň 3 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 

 

1. V tomto školskom roku nebol zaznamenaný znížený počet známok zo správania za sledované obdobie. 

Aj napriek tomu je potrebné zlepšiť prácu TU, VP a koordinátorov prierezových tém a zlepšiť aj komuni-

káciu so žiakmi a ich rodičmi.  

2. Aj v budúcnosti je potrebné sa venovať správaniu žiakov v trojuholníku učiteľ –rodič –žiak.  

 
3. Marketingové ciele  

3. 1 Pripravenie modelu financovania činnosti školy so stanovením dlhodobých priorít  využívania mimo-
rozpočtových zdrojov. 

Z:  riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy pre TEČ 
T: Sledovanie ukazovateľov v decembri 
Splnenie cieľa: Cieľ splnený. Finančné prostriedky na činnosť školy získavame zo štátneho rozpočtu a 

z mimorozpočtových zdrojov: ESF, Občianskeho združenia,  Rodičovskej rady, prenájmu 
športového areálu. Prostriedky štátneho rozpočtu  využívame na bežnú prevádzku  školy 
a čiastočnú modernizáciu. Finančné prostriedky Občianskeho združenia vo výške 2 171,00 € 
sme využili na zavedenie internetu – kabeláž do odborných učební a kabinetov a príspevok 
Rodičovskej rady vo výške 9 680,00 € sme využili  na podporu žiakov ( predmetové olympiá-
dy a súťaže, ocenenie najlepších žiakov na konci šk. roku, príspevok na exkurzie –Viedeň, 
príspevok na LK, KOŽaZ, kurz pohybových aktivít, školy v prírode). 

 
3. 2 Zlepšovanie imidžu našej školy informovaním verejnosti o dosahovaných výsledkoch a cieľoch školy 

prostredníctvom dostupných médií, vlastnej www stránky a osobným kontaktov so zákazníkmi školy 
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Z: riaditeľ školy, zástupca riaditeľa pre VVČ 
T: Sledovanie ukazovateľov v júni  

Splnenie cieľa: Cieľ bol splnený. V médiách, na www- stránke, pri osobnom kontakte na TA 

sme informovali o dosahovaných výsledkoch školy. Boli vydané 3 čísla školského časopisu. 

Zúčastnili sme sa súťaže školských časopisov, a získali cenu Markízy. Na propagáciu školy 

sme zorganizovali uvedené aktivity: 

Plenárne zhromaždenie RZ pri Gymnáziu, Komenského 32, Trebišov - 30.09.2013 

Účasť na RZ na základných školách  - október 2013 - január 2014 

Burza informácií - organizátor akcie bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre okres Tre-

bišov - 5.11.2013 

Láska v srdci, pokoj v duši... - kultúrny program pre verejnosť mesta v Divadelnej sále MsKS 

v  Trebišove - 15.12.2013  

Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ - 19.12.2013 

Propagačné aktivity – Letáky, skladačky,  informácie prostredníctvom Infokanálu mesta Tre-

bišov október 2013-  január  2014 

 
3. 3. Vytvorenie inovovaných propagačných materiálov školy 
Z: riaditeľ školy, komisia na tvorbu materiálov 
T: Sledovanie ukazovateľov v decembri  
Splnenie cieľa: Cieľ splnený, každoročne inovujeme propagačné materiály, ktoré využívame na prezentáciu 

školy na TA na základných školách. 
 
4. Ciele v oblasti infraštruktúry 

4. 1 Vylepšovanie vonkajšieho areálu školy z prostriedkov KSK, EÚ a vlastných zdrojov. 

Z: riaditeľ školy, zástupca riaditeľa pre TEČ 

T: do konca roku 2014 

Splnenie cieľa: Cieľ bol splnený.   

Realizované aktivity: projekty žiakov prostredníctvom  Iuventy- program KOMPRAX 

Spríjemnime si každý deň – 18.6.2014 – farebné úpravy priestorov vstupu do školskej jedálne  

Učme sa v krajšom prostredí - maľovanie lavíc – 13.6.2014 – triedy Gymnázia 

Estetizácia jazykových učební – maľba – 6.6.2014 

Aby sa nám lepšie cvičilo – maľba oplotenia areálu – 20.5.2014 

Šikovné ručičky – Vytvorenie podsedákov na stoličky do školského bufetu – 20.5.2014 

Farbím, farbíš, farbíme – oživenie priestorov bufetu farbami  

Living Art – zviditeľnenie mladých umelcov na škole  

V rámci projektu KOMPRAX žiaci naniesli nové nátery na zábradlí pri ihriskách. Podarilo sa nám zrekonštru-

ovať  tenisový kurt. 

5. Špecifické ciele 

5. 1  Dosiahnutie takej úspešnosti prijatia našich absolventov na VŠ, aby  v nasledujúcich piatich rokoch 

neklesla pod priemer za posledných 5 rokov.  

Z: Vedenie školy a všetci vyučujúci 

T: Sledovanie ukazovateľov v septembri 

http://www.stránke/
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Splnenie cieľa:   V tomto školskom roku 2013/2014 bolo percento prijatých žiakov vyššie o 4,76 % oproti 

predchádzajúcemu roku. 

Počet žiakov : 132   

Hlásiaci sa na VŠ: 130   

Prijatí na VŠ: 127 

Percento úspešnosti :  96,21 % 

 
 
5. 2 Dosiahnutie lepších, alebo porovnateľných výsledkov na maturitných skúškach našimi študentmi 

s predchádzajúcimi školskými rokmi.  
Z: Vedenie školy a všetci vyučujúci 
T: Sledovanie ukazovateľov  v júni  

Splnenie cieľa: Cieľ čiastočne splnený.  
V  školskom roku 2013/2014 sme dosiahli najnižší percentil v  ANJ, NEJ a MAT za sledované obdobie. Mož-

nosť náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka využilo 44 žiakov z ANJ a 8 žiaci z NEJ. Zo 132 žiakov  14  

maturantov napísalo testy EČ MS na menej ako 33%, t.j. nesplnili podmienku, ktorá im zaručuje, aby zmatu-

rovali, ak by na ÚF IČ MS boli klasifikovaní stupňom dostatočný. Oproti predchádzajúcemu roku sa  počet 

žiakov znížil o 8 žiakov. Najvyšší počet žiakov, ktorí nesplnili podmienku úspešnosti viac ako 33% , bol 

v anglickom jazyku- 12 žiakov. Na základe týchto výsledkov maturitných skúšok sme prijali nasledovné opat-

renia vo VO CUJ na zlepšenie prípravy žiakov na EČ MS:  

 do kontrolných testov zahrnúť všetky zručnosti, ktoré sú   obsiahnuté v MS : čítanie 

s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie aj ústnu  komunikáciu,  

 v EŽK vyznačiť pre známky z týchto kontrolných prác a ústnych odpovedí  samostatné stĺpce ,  

 v 4. roč. a oktáve  venovať  jednu vyučovaciu hodinu v týždni príprave na EČ MS, 

  presvedčiť žiakov o potrebe návštevy JŠ -  maturitný cudzí jazyk, 

 v JŠ zriadiť oddelenie na prípravu k EČ MS, 

 na hodinách RLA používať učebnicu Yes! , 

 na hodinách CUJ využívať didaktickú techniku ( interaktívnu tabuľu) a motivujúce vyučovacie 

metódy . 

 V ročníkových testoch pripravovať žiakov na skúšobné testy –voliť podobné formy a metódy 

testovania ako v  EČ. 

  Pri ich zostavovaní vychádzať zo schválených štandardov pre jednotlivé predmety. 

 Tohtoročné testy a testy z minulých rokov používať pri príprave žiakov na EČ MS. 

 Pre školský rok 2013/2014 sme upravili maturitné zadania pre osemročné a štvorročné štú-

dium  na konanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pre jednotlivé predmety podľa 

katalógu cieľových požiadaviek platnom pre gymnáziá so štvorročným štúdiom ( posledný rok 

aj pre oktávu). Podrobná analýza je uvedená v pláne prace školy. 

 
5.3 Pokračovanie v kontrole vyučovacieho procesu hospitáciami, ročníkovými previerkami a externým tes-

tovaním 
Z: vedenie školy 
T: stále –sledovanie ukazovateľov júni  
Splnenie cieľa: Cieľ pre tento školský rok splnený.  

 

Ročníkové  testy boli realizované podľa harmonogramu  v 1.týždni po ukončení ÚF MS . Testy pripravili ur-

čení koordinátori, administráciu a opravu vykonali vyučujúci predmetov , ktorí v danej triede či jazykovej 
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skupine nevyučujú. Správy o výsledkoch ročníkových testov boli prerokované na najbližšom zasadnutí prí-

slušných VO. 

Na základe dosiahnutých výsledkov boli prijaté opatrenia v predmete slovenský jazyk a literatúra : na hodi-

nách viacej pracovať s literárnym umeleckým a vecným textom, zamerať sa na úlohy na čítanie s porozu-

mením, zaoberať sa vonkajšou i vnútornou kompozíciou literárneho diela, rozvíjať slovnú zásobu u žiakov, 

viac pracovať so slovníkmi, v ústnych prejavoch rozvíjať kultivovaný ústny aj písomný prejav. 

V testoch z CJ ( AJ , NJ)  boli úlohy zamerané na zistenie dosiahnutej úrovne SERR  v jednotlivých ročníkoch. 

Úlohy overili  zvládnutie gramatického učiva, zručnosti čítania s porozumením, lexiku, konverzačnú situáciu.  

 

1.1 Výsledky  testovania na škole v.šk.roku 2013/2014  

Vyhodnotenie ročníkového testu zo SJL  pre prvý ročník – šk. rok 2013/2014 
 

Trieda Vyučujúci 
Úspešnosť 
% 

Priemerná 
známka za 
2.polrok 

Priemerná 
známka z 
testu 

rozdiel 

I.A PhDr. Čekonová 60,65% 2,19 2,88 0,69 

I.B Mgr. Balová 52,13% 2,30 2,73 0,43 

I.C Mgr.Janoková 75,80% 1,59 2,23 0,64 

I.D PhDr.Oslovičová 59,11% 1,80 3,04 1,24 

Priemer: 61,92% 1,97 2,72 0,75 

 
Zameranie testu: 

čítanie s porozumením 31 úloh 

literatúra 5 úloh 

gramatické javy 4 úlohy 

 
Vyhodnotenie ročníkového testu zo SJL pre tretí ročník – šk. rok 2013/2014 

 

Trieda Vyučujúci Úspešnosť % 
Priemerná 

známka za 2. 
polrok 

Priemerná 
známka z testu 

Rozdiel 

III.A Mgr. Kovaliková 55,50% 2,48 3,22 0,74 

III.B PhDr. Ruttkayová 60,11% 2,46 3,00 0,46 

III.C PhDr. Čekonová 56,29% 2,39 3,13 0,74 

Septima PhDr. Oslovičová 58,69% 1,85 3,13 1,28 

Priemer: 57,65% 2,30 3,12 0,81 

 

Odporúčania a návrhy na zlepšenie súčasného stavu: 
1. zdôrazňovať  žiakom potrebu znalosti pojmov, ktoré je nutné ovládať podľa ŠVP (napr. termín di-

dakticko-reflexívna poézia) 

2. dôsledne kontrolovať pripravenosť žiakov na hodinu (pravidelné skúšanie a opakovanie nových 

tém) 

3. pracovať sa literárnymi ukážkami a analyzovať ich z literárnovedného, jazykového aj štylistického 

hľadiska – viac takýchto ukážok a cvičení sa nachádza v alternatívnych učebniciach a cvičebniciach 

slovenského jazyka a literatúry od kolektívu autorov Polakovičovej, Caltíkovej a kol. (vydavateľstvo 

Orbis Pictus Istropolitana); odporúčam ich zakúpiť aspoň pre vyučujúcich, aby v prípade potreby 

mohli z nich pre žiakov rozmnožiť úlohy a cvičenia 
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4. neustále zdôrazňovať žiakom potrebu čítania (nielen povinnej) literatúry (rozvoj slovnej zásoby, 

väčší kultúrny aj spoločenský prehľad) 

5. v písomných prácach viesť žiakov  k dôslednej práci s literárnym textom 

6. osvojeniu si  termínov z teórie literatúry 

7. v ústnych prejavoch dbať na prozodické vlastnosti slovenčiny  

8. rozvíjať kultivovaný prejav  študentov 

9. trvať na dôslednejšej príprave žiakov na záverečný test 

10. aby žiaci čítali diela odporúčané na povinné čítanie 

11. študovali teóriu literatúry 

12.  teoretické časti jazykovej a slohovej zložky jazyka 

     

Vyhodnotenie ročníkového testu z ANJ pokročilí  pre prvý ročník – šk. rok 2013/2014 
 

skupina vyučujúci 
Úspešnosť %  
výstupného testu 

Úspešnosť % 
vstupného testu 

I.A Mgr. Majerníková 62,00% 43,90% 

I.BC PhDr. Žajáková 70,45% 55,10% 

I.BC Mgr. Štovková 67,00% 46,70% 

I.C Mgr. Bogdányiová 66,50% 50,10% 

Priemer: 66,49% 50,10% 

 
Na základe dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať: 

 Najlepšie výsledky dosiahli študenti v časti gramatika – 74,6% 

 Naopak najslabšie výsledky dosiahli študenti v časti jazyk a jeho použitie – 49% 

 Vzhľadom na zlé výsledky dosiahnuté vo vstupnom teste v časti čítanie a práca s textom môžeme 

konštatovať mierne zlepšenie  

  V niektorých prípadoch výsledky dosiahnuté v teste nekorešpondujú s hodnotením študenta 

v prvom polroku   

 

Navrhované opatrenia pre budúci školský rok: 

 Práca s doplnkovým materiálom na zvýšenie úrovne práce s cvičeniami zameranými na používanie 

jazyka a na zvýšenie úrovne práce s textom 

 Odporučiť študentom a zdôrazniť potrebu návštevy jazykovej školy 

 Do budúcna zvážiť zníženie počtu študentov v skupinách – uplatňovanie individuálneho prístupu pri 

počte žiakov 18 je veľmi náročné 

 
 
Vyhodnotenie ročníkového testu z ANJ pokročilí  pre druhý ročník – šk. rok 2013/2014 

skupina Vyučujúci Úspešnosť   -   
výstupný test   

SEX Mgr.Bogdányiová 77,03 

II.A Mgr.Bogdányiová 56,78 

II.BC Mgr.Bogdányiová 71,04 

II.BC Ing. Klubert 56,20 

II.BC Mgr.Majerníková 58,74 

II.BC Mgr.Žajáková 75,00 
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Celková úspešnosť 65,80% 

 
V teste boli rôzne typy úloh zamerané na gramatické javy, slovnú zásobu a čítanie s porozumením.    

Oprava a hodnotenie testov v jednotlivých kategóriách sa uskutočnili podľa jednotného kľúča.           

Test písalo 77 žiakov v 6 skupinách. Testu sa nezúčastnili 7 žiaci.  
Celková úspešnosť je 65,8% a priemerná známka je 2,59.  
Priemerná polročná známka žiakov, ktorí písali test bola 2,28. Rozdiel je 0,31. 
 
 

Vyhodnotenie ročníkového testu z ANJ pokročilí  pre tretí ročník – šk. rok 2013/2014 

skupina Vyučujúci Úspešnosť   -   
výstupný test   

III.ABC Mgr.Bogdányiová 51,33% 

Septima Mgr.Kičinková 69,09% 

III.AB Ing. Klubert 54,21% 

septima Mgr. Tudjová 76,75% 

III.BC Mgr. Tudjová 64,16% 

III.ABC Mgr. Vojtušová 66,00% 

Celková úspešnosť 63,59% 

 
Navrhované opatrenia pre budúci školský rok: 

 
1. V 4. ročníku sa sústrediť na hodinách ANJ na gramatickú správnosť a aspoň 1 vyučo- 

  vaciu hodinu venovať riešeniu testových úloh z učebníc YES, identických s úlohami 

  EČPMS spojených s rozborom riešení.  

2. V predmete RLA ako súčasť tematických okruhov chápať zabudovanie osvojovania 

   gramatických pravidiel, syntaktických štruktúr a súvetí, zaužívaných výrazov a idiómov. 

3. Žiakom s priemernými a slabými výsledkami odporučiť prípravný kurz na MS v rámci 

  JŠ / do plánu práce kurzu zahrnúť odporúčania bodu 2/.   

 
Vyhodnotenie ročníkového testu z NEJ pokročilí  pre prvý  ročník – šk. rok 2013/2014 

Vyučujúca, skupina Úspešnosť % vstupného testu Úspešnosť % výstupného testu 

PhDr. J.Serbinová 
1.ročník - 7 žiakov 

42,11% 70,60% 

 

Ročníkový test z NEJ písala jedna  skupina pokročilých - 7 žiakov 

V porovnaní so vstupným testom nastalo zlepšenie.  

Úspešnosť stúpla  zo 42,11 % na 70,60 %. 

Opatrenia :  

1. gramatické javy a slovná zásoba úrovne A2 budú upevňované v budúcom školskom roku v bežnej komu-

nikácii,  gramatickými cvičeniami a aj v písomnom prejave, 

2. na hodinách budeme využívať doplnkové cvičenia zamerané na rozvoj slovnej zásoby  

3. budeme využívať materiály IKT zamerané na upevňovanie a systematizáciu učiva. 

 
 

 

Vyhodnotenie ročníkového testu z NEJ pokročilí  pre druhý  ročník – šk. rok 2013/2014 
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Vyučujúca, skupina 
Úspešnosť % 
testu 

Priemerná známka 

Mgr. Hazugová 
2.ročník - 9 žiakov 

50,60% 3,6 

 
 
 

 
Vyhodnotenie ročníkového testu z NEJ pokročilí  pre druhý  ročník – šk. rok 2013/2014 

Vyučujúca, skupina Úspešnosť % testu 

PhDr. Jana Serbinová 
3.ročník - 15 žiakov 

52,2% 

 
Opatrenia :  

1. v budúcom školskom roku venovať jednu hodinu týždenne testovaniu- príprave na EČ MS 

2. využívať materiály IKT zamerané na upevňovanie a systematizáciu učiva 

3. odporučiť budúcim maturantom návštevu JŠ – prípravný kurz na MS 

 

Záver:  Na overenie úrovne pripravenosti sú vhodnejšie NÚCEM testy, aj keď sú náročnejšie. Pozitívny prí-

nos predstavuje výsledok posluchu, t. j. je potrebné venovať mu maximálnu pozornosť a maximalizovať aj 

testovanie tejto formy overovania vedomostí a zručností . 

 
Matematika 

Trieda Vyučujúci Úspešnosť % 
Priemerná 

známka z testu 

3.R -MMA Mgr. Jalčoviková 61,11% 3,06 

3.R-MMA RNDr. Telepovský 60,03% 2,88 

Priemer: 60,54% 2,97 

 

1. Ročníkový test z matematiky u sledovaných žiakov ukázal, že by mali zvládnuť internú aj exter-
nú časť MŠ, so žiakmi bola prevedená analýza testu. 
 Medzi najdôležitejšie zistenia patria:  

 žiaci majú problém čítať s porozumením a vybrať  z výsledkov to, na čo majú odpovedať. 

 Záver: 
o nechať žiakov rozobrať úlohu a diskusiou ich viesť k odpovediam na rôzne podo-

tázky, ktoré s úlohou súvisia  
o preriešenie väčšieho množstva testov ako prípravu na MŠ. 

 
Výsledky E-testovania v skúšobnom testovaní 

Projekt:  Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania 

NÚCEM  Bratislava 

 

Testovanie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2.ročník a sextu  

Termín: 5.5.-6.6.2014.  

Celkovo sa ho zúčastnili 5840 žiakov zo 78 škôl. Výsledky testovania sú v nasledujúcej tabuľke: 

 Naša škola Testovaný súbor zapoje-
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ných  

Počet testovaných žiakov 118 5840 

Z toho dievčat 73 3396 

Z toho chlapcov 45 2444 

Priemerná úspešnosť testu 53,2% 52,8% 

Percentil školy 57. (dobrý výsledok) - 

 
Test zo SJL obsahoval 40 úloh, na vypracovanie mali žiaci čas 60 minút. Test bol zložený z 25 úloh s výberom 

odpovede, 15 úloh s krátkou odpoveďou.  

 

Cieľom testu bolo preveriť kompetencie žiakov v týchto oblastiach: 

Číslo a názov tematickej 
oblasti 

Počet po-
ložiek 

 % polo-
žiek 

Naša škola 

I. Čítanie s porozumením 8 20% Veľmi dobrý výsledok 

II. Jazyková zložka 22 55% Dobrý výsledok 

III. Literárna zložka 10 25% Dobrý výsledok 

 
Poznámka: 

1. percentil 90. a viac - vynikajúci výsledok 

2. percentil 70.-89. -  veľmi dobrý výsledok 

3. percentil 50.-69. - dobrý výsledok 

Dosiahnutá úspešnosť našich testovaných žiakov zo SJL: 

Nadpriemerná úspešnosť-
najúspešnejší žiaci 

Priemerná 
úspešnosť 

Podpriemerná 
úspešnosť 

25% 52% 24% 

 
 

Testovanie z matematiky pre 2.ročník a sextu sa konalo v termíne 5.5.-6.6.2014.  

Celkovo sa ho zúčastnili 5707  žiakov zo 78 škôl.  

Výsledky testovania sú v nasledujúcej tabuľke: 

 Naša škola Testovaný súbor zapojených  

Počet testovaných žiakov 85 5707 

Z toho dievčat 44 3300 

Z toho chlapcov 41 2407 

Priemerná úspešnosť testu 37,3% 38,9% 

Percentil školy 43. - 

 
Test z MAT obsahoval 30 úloh, na vypracovanie mali žiaci čas 120 minút. Test bol zložený  z 10 úloh s výbe-

rom odpovede, 20 úloh s krátkou odpoveďou.  Cieľom testu bolo preveriť kompetencie žiakov v týchto ob-

lastiach: 

 

Číslo a názov tematickej oblasti Počet 
položiek 

 % polo-
žiek 

Naša škola 

Čísla, premenné a počtové výkony s číslami 3 10% Dobrý výsledok 

Vzťahy, funkcie, diagramy, tabuľky 9 30% - 

Geometria a meranie 6 20% Dobrý výsledok 

Kombinatorika, štatistika, pravdepodobnosť 5 17% - 

Logika, dôvodenie, dôkazy 7 23% - 

 



 17 

Poznámka: 

1. percentil 90. a viac - vynikajúci výsledok 

2. percentil 70.-89. -  veľmi dobrý výsledok 

3. percentil 50.-69. - dobrý výsledok 

 

Dosiahnutá úspešnosť našich testovaných žiakov z MAT: 

Nadpriemerná úspeš-
nosť-najúspešnejší žiaci 

Priemerná 
úspešnosť 

Podpriemerná 
úspešnosť 

15% 61% 24% 

 
 

Podľa plánu vnútroškolskej kontroly manažment školy vykonal hospitácie na jednotlivých predmetoch.  

Hospitácie boli zamerané na:  

a) Sledovanie stanovenia výchovno-vzdelávacích cieľov na hodín 
b) Štruktúra hodiny, motivačné prvky, aktivita žiakov, spätná väzba 
c) Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov na VH  
d) Začlenenie prierezových tém  
e) Efektívna, spravodlivá a zdôvodnená klasifikácia 
f) Práca s pomôckami, názornosť na vyučovaní 
g) Odborná úroveň vyučovania, príprava na vyučovanie, primeranosť nárokov a požiadaviek 
h) Zavádzanie prvkov projektovej metódy do vyučovania 
i) Využívanie moderných aktivizujúcich vyučovacích metód –rozhovor, heuristická metóda, riešenie prob-

lémových úloh, práca s učebnicou, s inými materiálmi, metódy na spracovanie a vyhodnotenie informácií 
j) Využívanie prostriedkov IKT vo vyučovaní 

Zistené nedostatky: 

a) V písomnej príprave venovať viac pozornosti  didaktickému spracovaniu VH, ešte stále učitelia dávajú 
obsah hodiny  a nie aké metódy a formy v ktorej časti hodiny uplatnia 

b) Zle časovo rozvrhnutá hodina a chýba zhodnotenie hodiny zo strany učiteľa a žiakov 
c) Učiteľ sa niekedy sústredí viac na výklad , menej na žiakov 
d) Hodnotiť viac žiakov na hodine  
e) Zvýšiť aktivitu  žiakov na hodine 
f) Využívať samohodnotenie žiakov 
g) Cvičiť čítanie textu s porozumením 
h) Viac priestoru venovať samostatnej práci žiakov  
i) Nedostatočná disciplína žiakov  na hodinách, ktorá je  potrebná pre  vyučovanie  
j) Na hodinách využívať IKT   
 
5.4 Uskutočňovanie jazykových certifikácií a certifikácie ECDL žiakov školy – City & Guilds, ÖSD, ECDL 
Z: vedenie školy, predsedovia VO cudzie jazyky, vedúca ATC 
T: sledovanie ukazovateľov júli 
Splnenie cieľa: Cieľ splnený. City & Guilds získalo 44 študentov, ÖSD 8 študenti našej školy. Žiaci využili  tieto 

jazykové certifikáty ako náhradu maturitnej skúšky. V tomto školskom roku si mali žiaci 

možnosť poslednýkrát uplatniť získaný jazykový certifikát ako náhradu MS CJ. O testovanie 

ECDL nie je záujem, z toho dôvodu sme neobnovovali licenciu. V prípade záujmu požiadame 

a licenciu a preškolenie učiteľov.. 
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5.5 Uskutočnenie procesu osobnej a internetovej komunikácie so žiakmi a ich zákonnými zástupcami. Cie-
ľom komunikácie je zistenie názoru žiakov a ich zákonných zástupcov na fungovanie školy a  motivovanie  
ich pre aktívny prístup pri vylepšovaní edukačných procesov na škole. 
Z: Vedenie školy, všetci vyučujúci a študentská rada 
T: spracovanie výsledkov do júna  
Splnenie cieľa:  Cieľ splnený čiastočne. Začali sme komunikáciu so žiakmi aj prostredníctvom dotazníkov, 

v ktorých hodnotili vyučovanie vybraných predmetov. Poznatky z procesu komunikácie so 

žiakmi sú zahrnuté do plánu zlepšovania kvality školy. O výsledkoch žiakov sú rodičia infor-

movaní prostredníctvom  elektronickej žiackej knižky. Zaviedli sme elektronický dochádzko-

vý systém, ktorý je prepojený s ASC agendou. Rodič si má možnosť skontrolovať dochádzku 

svojho dieťaťa do školy priamo z EŽK. 

5.6 Výsledky procesu osobnej a internetovej komunikácii so žiakmi a ich zákonnými zástupcami, hodnotenia 
dosiahnutých ukazovateľov  zhrnúť do Plánu zlepšovania procesov.  
Z: Vedenie školy 
T: formulácia Plánu zlepšovania koniec augusta  
Splnenie cieľa: Cieľ splnený. Výsledky procesu osobnej a internetovej komunikácie so žiakmi a ich rodičmi 

boli spracované a zahrnuté  do plánu zlepšovania procesov. Na www.stránke školy boli 
zverejnené konzultačné hodiny TP, koordinátor primárnej prevencie a výchovnej poradky-
ne. 

 
5.7 Nadviazanie spolupráce s aspoň 3 partnerskými strednými školami z EÚ s cieľom rozšírenia jazykových 
a informačných zručnosti žiakov a zamestnancov školy. 
Z: Tím pre zahraničnú spoluprácu 
T: do konca roka 2012 
Splnenie cieľa: Cieľ zatiaľ nebol splnený. Projekt bol vypracovaný, ale nepodarilo sa nadviazať spoluprácu s  

partnerskými školami z EÚ v rámci projektu Comenius. Hlavným dôvodom neschválenia žia-

dosti bol nedostatok finančných prostriedkov, záujem prevýšil možnosť pokrytia finančnými 

prostriedkami. 

5.8 Efektívne využívanie jazykových učební, zvlášť jazykovej učebne vybavenej informačnou 
a audiovizuálnou technikou v čase vyučovania žiakov aj počas vyučovania v JŠ. 
Z: ZRŠ pre TEČ, tím učiteľov cudzích jazykov, vedúci  JŠ 
T:  stále –sledovanie ukazovateľov júni 
Splnenie cieľa:  Cieľ splnený. V rámci rekonštrukcie sa vytvorili dva pavilóny cudzích jazykov. Každý vyučujú-

ci má svoju učebňu CJ. V dvoch učebniach anglického jazyka a v jednej učebni nemeckého 
jazyka sú nainštalované interaktívne tabule. Tieto učebne sú využívané aj v jazykovej škole.  

 
5. 9. Pripravenie Plánu vnútorného vzdelávania zamestnancov školy so zameraním na rozvoj kľúčových 
kompetencií žiakov a tímovú spoluprácu na obdobie rokov 2008 -2013. 
Z: Vedenie školy a ZRŠ pre TEČ 
T: september príslušný školský rok 
Splnenie cieľa: Cieľ splnený. Na základe zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch bol vypraco-

vaný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov. 8 učiteľov poberá kreditový príplatok vo 

výške 6% a 25 učiteľov vo výške 12 %. Jeden učiteľ vykonal 2.atestáciu. 

 
5. 10. Dopĺňanie školskej knižnice odporúčanou literatúrou pre vyučovanie slovenského jazyka a literatúry.  
Pravidelné obnovovanie informačných zdrojov školskej knižnice aj cudzojazyčnou literatúrou 
a sprístupňovanie  fondu školskej knižnice našim študentom, zamestnancom školy a učiteľom iných škôl 
nášho mesta. 
Z: ZRŠ pre VVČ, vedúca školskej knižnice 

http://www.stránke/
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T: stále –sledovanie ukazovateľov júni 
Splnenie cieľa: Cieľ splnený. Žiaci využívali školskú knižnicu  vo väčšej miere na vypožičanie kníh, ktoré sú 

určené na mimočítankové čítanie, knižničné služby využívali aj zamestnanci školy. Do škol-
skej knižnice boli doplnené ďalšie tituly kníh v slovenskom jazyku a knihy vydavateľstva Ox-
ford v  anglickom jazyku.  

5. 11. Zvyšovanie počtu záujemcov o služby jazykovej školy zlepšovaním ponúkaných služieb. 
Z: riaditeľ školy, vedúca JŠ 
T: stále –sledovanie ukazovateľov júni 
Splnenie cieľa: Cieľ splnený. Oproti minulému roku nastal v jazykovej škole nárast počtu záujemcov o 10 

žiakov .Jazykovú školu navštevovalo v 2. polroku 97 žiakov ( 86 žiakov ANJ, 11 žiakov NEJ ),  prevažne žiaci 

nášho gymnázia. V JŠ pracovalo  6 skupín, z toho 1 skupina NEJ a 5 skupín ANJ. Všetci  vyučujúci sú plne 

kvalifikovaní.  Študentmi JŠ sú  hlavne žiaci nášho gymnázia (92,7%); 6 zo ZŠ (6,18%), 1 žiačka z OA(1,03%). 

Na konci školského roka získalo osvedčenie o ukončení ročníka 82 žiakov -  84,5 % (v minulom šk. roku 81 

%). 

Osvedčenia nezískali žiaci, ktorí sa: 

a) nezúčastnili záverečného testovania,  

b) mali viac ako 30% vymeškaných hodín ( rodičia boli upozornení  o stave  e- mailom),  

Certifikáty :  

ÖSD – získalo 8 žiakov 

City & Guilds :  testovania sa zúčastnilo 46 žiakov, certifikát získali 44 žiaci. 

 

5. 12. Zvyšovanie podielu žiakov, ktorí sa podieľajú na činnosti CVČ, zlepšovaním personálnych 

a materiálnych podmienok na mimoškolskú činnosť. 

Z: riaditeľ školy, vedúci vychovávateľ ŠSZČ 
T: stále –sledovanie ukazovateľov     jún 2014 
Splnenie cieľa: Počet žiakov v CVČ sa nepodarilo zvýšiť. Hlavným dôvodom je poplatok. Žiaci sa zapájajú do 

krúžkovej činnosti, pričom škole odovzdávajú VP. Na škole činnosť útvarov prebieha 

v priestoroch  školy a vonkajšieho areálu , zároveň využívame priestory mestskej športovej 

haly. Materiálno-technické zabezpečenie pre jednotlivé záujmové útvary je na štandardnej 

úrovni, ale na zvýšenie úrovne činnosti v jednotlivých záujmových útvaroch je nutné reflek-

tovať na požiadavky materiálneho zabezpečenia  jednotlivých vedúcich krúžkov.  

Mimoškolské priestory, ktoré využívajú záujmové útvary na realizáciu svojich cieľov, sú : 

mestská športová hala, zimný štadión, mestské kultúrne a spoločenské stredisko. 

Počet žiakov zapojených do činnosti krúžkov je: 559 žiakov, ktorí venovali škole 469 vzdelá-

vacích poukazov,  z toho 62  žiakov v CVČ. 

      Počet záujmových útvarov: 34 krúžkov, z toho  5 krúžkov – tanečný šport (2 krúžky), bed-

minton, futbal a basketbal v rámci CVČ. Nevýhodou CVČ  je mesačný príspevok žiaka. Žiak, 

ktorý odovzdá vzdelávací poukaz do CVČ, by mal byť od poplatkov oslobodený. Zvýšil by sa 

záujem o aktivity CVČ.  

 
5.13. Zlepšovanie služieb poskytovaných ŠJ, skvalitňovaním priestorových a materiálno-technických pod-
mienok. 
Z: riaditeľ školy, vedúca ŠJ 
T: stále –sledovanie ukazovateľov júni 

Splnenie cieľa: Cieľ splnený.  Podarilo sa zlepšiť služby ŠJ. Počet stravníkov sa zvýšil  z 539 na 571, 

napriek nižšiemu počtu žiakov na škole. Skvalitnili sa priestorové a materiálno-technické podmienky 

uskutočnením rekonštrukčných prác v ŠJ. V ŠJ sa stravovalo 385 žiakov gymnázia, 95 žiakov ob-

chodnej akadémie, 51zamestnancov školy, 40 cudzích stravníkov  - zamestnanci OA, Slovenskej spo-
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riteľne, Sociálnej poisťovne, NsP Trebišov, súkromní podnikatelia. Upravili sme priestory školskej je-

dálne – nová podlaha, upravil sa povrch stien a stropu, zakúpili sa regály do školskej jedálne a skla-

du. Tieto práce a nákup vybavenia sme uskutočnili z vlastných príjmov a z finančného príspevku 

zriaďovateľa. V minulom školskom roku boli finančné prostriedky ŠJ využité nasledovne: 

Oprava kanalizácie = 1102,78 € 

Chladnička = 894,00 € 

Pracovné odevy = 609,80 € 

Oprava podlahy a stien  - 3649,32 € 

Čistenie kanalizácie = 118,32 € 

Oprava varného kotla = 276,96 € 

Overenie závažia váh = 263,60 € 

Nerezový stôl = 505,30 € 

Nerezové sito = 215,00 € 

Čistiace prostriedky = 625,78 € 

DKP(poháre, taniere,...) = 425,47 € 

Upgrade softveru = 352,80 € 

 

5. 14. Poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich žiakov –školský bufet. 
Z: riaditeľ školy, pracovníčka školského bufetu 
T: stále –sledovanie ukazovateľov v  júni 
Splnenie cieľa: Cieľ splnený. Školský bufet je výborne zásobovaný a vytvára zisk v rámci podnikateľskej čin-

nosti.  Zlepšilo sa zásobovanie bufetu. Zloženie sortimentu zodpovedá zásadám zdravej vý-
živy. ( ovocie, mliečne výrobky, cereálne výrobky, nesladené nápoje, nápoje so zníženým 
obsahom cukru. ) 

September 2013  -  Jún 2014 : 

Náklady = 36 229,38 € 

Tržby = 37 383, 70 € 

Zisk = 1154,32 € 

 

5. 15. Pravidelne vyhodnocovať prácu pedagógov a odborných zamestnancov. Hodnotenie využiť na zlepše-
nie informovanosti o samotných zamestnancoch, o ich potrebách a záujmoch a o ich možnostiach zlepšiť 
výsledky školy. Hodnotenie zamestnancov školy pretransformovať do  ich finančného ohodnotenia.  
Z: riaditeľ školy, ZRŠ 
T: Vyhodnotenie ukazovateľov v auguste  
Splnenie cieľa: Cieľ splnený. V súlade s § 52 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnan-

cov   sme hodnotili prácu pedagógov školy. Podkladom pre  ich hodnotenie bol Osobný 
plán činnosti na príslušný školský rok, mimoriadne úlohy, výsledky externých a interných 
testovaní, výsledky hospitácii a pozorovaní, výsledky dotazníkových prieskumov spokoj-
nosti žiakov s kvalitou vyučovania predmetu a iných dotazníkových prieskumov uskutoč-
nených na škole. V mesiaci jún 2014 člen vedenia školy uskutočnil osobný pohovor 
s každým pedagogickým zamestnancom a vyhotovil záznam o hodnotení.  

 
5. 16  Poskytovanie služieb verejnosti – testovanie ECDL. Oboznámiť verejnosť s možnosťou získať certifikát 
ECDL na našej škole. V prípade záujmu verejnosti uskutočniť školenia a testovania ECDL. 
Z: riaditeľ školy, vedúci ATC ECDL 
T: Vyhodnotenie ukazovateľov v auguste  
Splnenie cieľa: Cieľ nebol splnený. Nepodarilo sa nám rozbehnúť prípravu a testovanie ECDL pre verejnosť.  
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V tejto časti našej správy vyčleníme oblasti, v ktorých dosahujeme dobré výsledky a tiež tie, ktoré je po-
trebné zlepšiť, uvedieme aj návrhy opatrení: 
 
1. Dobre fungujúci výchovno-vzdelávací systém našej školy - dôkazom toho sú výsledky našich žiakov 
v prijatí na VŠ, výsledky všetkých častí maturitnej skúšky, ako aj výsledky našich žiakov na predmetových 
olympiádach a ostatných súťaží organizovaných MŠVVaŠ SR a iných súťažiach. K dobre fungujúcemu vý-
chovno-vzdelávaciemu systému prispieva: 
 využívanie moderných vyučovacích metód a prostriedkov 
 realizácia nového ŠKVP  
 organizácia vyučovacieho procesu vedením školy 
 ochota zamestnancov školy vzdelávať sa. 
 
2. Do krúžkovej činnosti je zapojené vysoké percento žiakov školy, postupne sa zlepšujú materiálne pod-
mienky pre túto činnosť. Žiaci si môžu vybrať záujmovú činnosť podľa svojich záujmov a potrieb. Ďalšie 
zlepšenie môžeme dosiahnuť napríklad po dobudovaní novej telocvične a lepším zohľadňovaním záujmov 
a potrieb žiakov. 
 
3. Naši žiaci a žiaci blízkej OA využívajú služby ŠJ. O tom, že sú spokojní, svedčí aj počet cudzích stravní-
kov, čo nám umožňuje v spolupráci so zriaďovateľom modernizovať jej priestory a zariadenia a následne 
prispieva k zlepšeniu podmienok. Ideálnym riešením by bola výstavba novej ŠJ pre obe školy.   
 
4. Zlepšenie podmienok pre školskú knižnicu spôsobilo nárast počtu čitateľov a zvýšil sa počet kníh slo-
venských aj cudzojazyčných (poskytuje nám ich bezplatne Oxford University Press), ktoré sú vypožičiavané.  
Aby sme zdroje školskej knižnice mohli využívať aj na vyučovaní, pri rekonštrukcii, ktorá na škole prebehla 
boli vytvorené nové samostatné priestory knižnice a pracovníčka knižnice sa venuje žiakom počas prestávok 
a po vyučovaní. 
 
 

 

Najväčšie problémy v minulom školskom roku sme pociťovali: 

1. V Jazykovej škole sa počet záujemcov o jazykové vzdelávanie stabilizoval. Sčasti je to spôsobené veľkou 
konkurenciou súkromných jazykových škôl. Aby sme zlepšili situáciu v JŠ, navrhujeme nasledujúce opatre-
nia: 

a. Zlepšiť propagačné a informačné procesy v JŠ 
b. Zavádzať moderné metódy vyučovania a lepšie využívať existujúce prostriedky na vyučovanie 
c. Prispôsobovať sa záujmom a potrebám žiakov JŠ 
d. Zlepšiť organizáciu vyučovania v JŠ 
e. Rozšíriť ponuku kurzov –zamerať sa napr. na učiteľov základných škôl, firmy a širokú verejnosť 
 
 
Návrhy opatrení, ktoré by mali pomôcť k zlepšeniu podmienok vzdelávania: 

1. Realizácia nového Školského vzdelávacieho programu a jeho ďalšie zlepšovanie 
2. Zrekonštruované priestory školy z prostriedkov Regionálneho operačného programu –infraštruktúra 

školstva 
3. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov  
4. Vypracovanie projektov a úspešné čerpanie finančných prostriedkov z Operačného programu Vzdeláva-
nie 
5. Vypracovanie a realizácia viac zdrojového financovania aktivít školy a jej súčastí 
6. Uplatňovanie systému manažérstva kvality a jeho začleňovanie do hlavných procesov školy 
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II.  ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY VRÁTANE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI  VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI 
POTREBAMI   

 Počet žiakov školy spolu 505 

 Z toho dievčat 274 

 Počet tried spolu 21 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 505 

 Z toho dievčat 274 

 Počet tried denného štúdia 21 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia   

 Z toho dievčat  

 Počet tried nadstavbového štúdia  

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia   

 Z toho dievčat  

 Počet tried pomaturitného štúdia  

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia  

 Z toho dievčat  

 Počet tried v externej forme štúdia  

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia  

 Z toho dievčat  

 Počet tried večernej formy štúdia  

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia   

 Z toho dievčat  

 Počet tried diaľkovej formy štúdia  

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako slovenským  z 
celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 
žiakov/ z toho dievčat 

 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 0/0 

f) Počet žiakov dištančnej  forme štúdia  

 Z toho dievčat   

 Počet tried v dištančnej  forme štúdia  

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 1 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 8 

k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu vzde-
lávania 

1 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

m) Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 245/2008 
Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov  

0 

n) Iný dôvod zmeny 0 

 



 23 

III. ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA STREDNEJ ŠKOLY    
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov – škola prijímala žiakov do 1.ročníka päťročného štúdia, študijný 
odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium, sekcia  anglicko - slovenská  pre školský rok 2014/2015 
na základe súčtu bodov: 
1. z úspešne vykonanej prijímacej skúšky 
2. získaných za predmetové olympiády  
3. získaných na základe výchovno-vzdelávacích výsledkov 
 Základným kritériom pre prijatie bolo úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Za písomný test overu-
júci špeciálne schopnosti a zručnosti a nadanie študovať jazyky mohol žiak získať 60 bodov. Za výchovno-
vzdelávacie výsledky mohol žiak získať 40 bodov. Profilové predmety boli anglický jazyk a slovenský jazyk. 
Ďalšie body získal žiak za umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach na II. stupni  vyhlasovaných 
MŠ SR. 

Za jednotlivé kritéria boli žiakovi pridelené body. Na  základe výsledkov za jednotlivé kritéria sa 
uchádzačom pridelili body a zostavilo sa poradie úspešných uchádzačov o bilingválne  štúdium.    

 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 
žiaci 

Stav k 
15.9.2014 kód odbor plán Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

79 02 J 
74 

gymnázium-
bilingválne 
štúdium,  

sekcia ang-
licko - slo-

venská 

30 34 30 0 0 25 27 

 
 
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov – škola prijímala žiakov do 1.ročníka štvorročného štúdia  pre 
školský rok 2014/2015 na základe: 
1.  výsledkov písomnej formy prijímacích skúšok z predmetu slovenský jazyk a literatúra  a  z predmetu 

 matematika. Obsah a rozsah prijímacích skúšok z týchto predmetov bol v súlade so ŠVP pre 2. stu-
peň základných škôl ISCED 2 

2.  výsledkov na celoštátnom testovaní zo slovenského jazyka a matematiky 
3.  priemerného prospechu na konci 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka 
4.  umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach na II. stupni  vyhlasovaných MŠVVaŠ  SR 

 
Za jednotlivé kritéria boli žiakovi pridelené body. Uchádzačom boli zaslané rozhodnutia o prijatí bez 

prijímacích skúšok, ak v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahli v každom 
predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.  

Uchádzači o štúdium sa zoradili podľa dosiahnutého počtu bodov. Uchádzačom, ktorí získali podľa 
kritérií aspoň 60 bodov, bolo zaslané rozhodnutie o prijatí. 

 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 
žiaci 

Stav k 
15.9.2014 kód odbor plán Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

7902J00 gymnázium 90 96 74 1 1 46 45 

 
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov – škola prijímala žiakov do 1.ročníka osemročného štúdia  pre 
školský rok 2014/2015 na základe: 

1.  výsledkov písomnej formy prijímacích skúšok z predmetu slovenský jazyk a literatúra  a  z predmetu 
 matematika. Obsah a rozsah prijímacích skúšok z týchto predmetov bol v súlade so ŠVP pre 1. stu
 peň základných škôl ISCED 1 
2.    na osemročné štúdium sa mohli prihlásiť iba žiaci tried 5. ročníka základných škôl     
3.    študijných výsledkov  na konci 4. ročníka a polročných známok 5. ročníka 
4.    umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach vyhlasovaných MŠVVaŠ SR    
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 Za jednotlivé kritéria boli žiakovi pridelené body. Uchádzači o štúdium, ktorí spĺňajú podmienky pri-
jatia sa zoradia podľa počtu bodov. Uchádzačom, ktorí získali podľa kritérií aspoň 60 bodov, bolo zaslané 
rozhodnutie o prijatí. 
 

 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 
žiaci 

Stav k 
15.9.2014 kód odbor plán Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

7902J00 gymnázium 25 25 25 0 0 25 25 

 
 
Záver:  Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu  
 
 Podpora moderných  foriem vyučovania vo všetkých predmetoch 
 Plná kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov a manažmentu školy 
 Existencia súčastí školy - JŠ, CVČ,ŠK,ŠJ,ATC ECDL 
 Snaha zamestnancov zvyšovať svoje kompetencie 
 Dobrá vybavenosť vonkajšieho športového areálu školy 
 Vysoká úspešnosť prijatia žiakov na VŠ 
 Nadpriemerné výsledky v celoštátnych testovaniach (PF EČ MS) 
 Vybavenosť IKT a ich využívanie vo vyučovaní 
 Vlastníctvo certifikátov ECDL, City& Guilds, ŐSD 
 Propagácia školských akcií v tlači a na web stránke školy 
 Rozvoj kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie 
 Zvyšovanie  kvality vyučovania učiteľmi, kvality učenia sa žiakov, ako aj vzájomné 

vzťahy medzi školou, žiakmi a rodičmi  
 Zohľadňovanie výsledkov národného testovanie žiakov na základnej škole pri prijímaní žiakov na gymná-

zium
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IV.  ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV PODĽA POSKYTOVANÉHO STUPŇA 
VZDELANIA  

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Priemerný prospech za školu: 1,83 1,76 1,83 1,78 1,82 

Priemerný počet vymeškaných 
hodín na žiaka za školu: 

81,94 76,84 79,48 77,83 84,16 

Priemerný počet neospravedl-
nených vymeškaných hodín na 
žiaka za školu: 

0,26 0,37 0,22 0,17 0,17 

Priemerný počet ospravedlne-
ných vymeškaných hodín na 
žiaka za školu: 

81,69 76,47 79,26 77,66 83,99 

 

 
Graf 1 Priemerný prospech 

 

 
Graf 2 Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka 
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Graf 3 Priemerný počet neospravedlnených hodín na žiaka 

 

 

 
Graf 4 Priemerný počet ospravedlnených hodín na žiaka 
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2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2013/2014 v študijných odboroch  s dĺžkou 
štúdia 4 roky v dennej forme štúdia   

 
prospech 

počet vymeškaných hodín 
na žiaka za rok 

s vyznamena-
ním 

veľmi 
dobre 

prospeli 
Nepros-

peli 
osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

R
o

čn
ík

 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v 

sp
o

lu
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v 

% 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v 

% 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v 

% 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

e
m

e
r 

n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

e
m

e
r 

n
a 

ži
ak

a 

1.  100 26 26 37 37 37 37 0 0 7211 72,11 24 0,24 

2.  99 14 14,2 32 32,3 53 53,53 0 0 9106 91,97 16 0,16 

3.  72 19 26,38 25 34,72 28 38,88 0 0 7194 99,91 4 0,05 

4.  104 46 44,23 34 32,7 24 23,07 0 0 8501 81,74 3 0,02 

Spol
u 

375 105 28,0 128 34,13 142 37,87 0 0 32012 85,37 47 0,13 

 
 
3.  Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2013/2014 v študijných odboroch  s dĺžkou 

štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia   

 

 
prospech 

počet vymeškaných hodín na 
žiaka za rok 

s vyzname-
naním 

veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

R
o

čn
ík

 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v 

sp
o

lu
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v 

%
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v 

%
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v 

%
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v 

%
 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

e
m

e
r 

n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

e
m

e
r 

n
a 

ži
ak

a 

1. 12 8 66,7 4 33,3 0 0,0 0 0 810 67,50 0 0 

2. 18 7 38,9 8 44,4 3 16,7 0 0 1241 68,94 0 0 

3. 22 9 40,9 8 36,4 4 18,2 0 0 1023 48,71 0 0 

4.              

5.              

6. 22 10 45,5 6 27,3 6 27,3 0 0 1624 73,82 1 0,05 

7. 27 12 44,4 7 25,9 8 29,6 0 0 3560 131,85 2 0,07 

8. 29 7 25,0 12 42,9 10 32,1 0 0 2683 95,82 36 1,29 

Spolu 130 53 40,8 45 34,6 31 24,0 0 0,00 10941 84,16 39 0,3 

 
4.  Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2013/2014   

3.1 Celkové hodnotenie 

Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902500 gymnázium 104  0  104  

7902573 gymnázium-
cudzie jazyky 

26  2  28  

spolu  130 0 2 0 132 0 
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3.2 Externá časť MS  
 

Predmet Počet žiakov Úspešnosť % 

Anglický jazyk  B2 67 57,5 

Nemecký jazyk  B2 14 51,4 

Slovenský jazyk 132 73,2 

Matematika 38 56,2 

 
3.3 Interná časť MS  - písomná forma  
 

Predmet Počet žiakov Úspešnosť % 

Anglický jazyk  B2 67 70,9 

Nemecký jazyk  B2 14 67,86 

Slovenský jazyk 132 70,44 

Ruský jazyk 1 100 

 
3.4   Interná časť MS   - ústna časť  
 

Maturitný 
predmet 

Počet žiakov 
s prospechom 

1 

Počet žiakov 
s prospechom 

2 

Počet žiakov 
s prospechom 

3 

Počet žiakov 
s prospechom 

4 

Počet žiakov 
s prospechom 

5 

Priemerná 
známka 

slovenský 
jazyk a litera-

túra 
74 33 22 3 0 1,65 

anglický jazyk  
,B1 

      

anglický jazyk, 
B2 

28 22 20 1 0 1,83 

nemecký ja-
zyk, B2 

8 3 5 0 0 1,73 

ruský jazyk ,B2 1 0 0 0 0 1,00 

španielsky 
jazyk B1 

2 0 0 0 0 1,00 

biológia 25 11 9 7 0 1,96 

chémia 15 11 5 5 0 2,00 

informatika 14 4 4 1 0 1,65 

matematika 14 13 8 1 0 1,89 

fyzika 2 0 0 0 0 1,00 

dejepis 15 15 8 1 0 1,87 

občianska 
náuka 

31 11 9 5 0 1,77 

geografia 9 7 1 0 0 1,53 
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V.  ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ, V KTORÝCH ŠKOLA 
ZABEZPEČUJE VÝCHOVU A VZDELÁVANIE, ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV  
 

Štvorročné štúdium 
 

 
Vzdelávacie  programy 

Školy 
 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých    ročníkoch v škol-
skom roku 2013/2014 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Študijné odbory - 
denné štúdium 

Číslo schvaľovacej 
doložky MŠ SR tr

ie
d

y 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y 

ži
ac

i 

7902 5 gymnázium  ŠVP 0 0 0 0 3 72 4 104 7 176 

7902 J gymnázium  3 76 3 70 0 0 0 0 6 147 

7902 J 74 gymnázium-bilingválne štúdium 1 25 1 28 0 0 0 0 2 54 

Celkom 4 101 4 99 3 72 4 104 15 375 

 
Osemročné štúdium 

 

Vzdelávacie  programy 
školy 

 

Počet tried a  počet žiakov  v jednotlivých roční-
koch 

v školskom roku 2013/2014 

1. 2. 3. 4. 

Študijné odbory – 
denné štúdium 

Číslo schvaľovacej 
doložky MŠ SR tr

ie
d

y 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y 

ži
ac

i 

7902 5 gymnázium  ŠVP 0 0 0 0 1 22   

7902 5 J gymnázium 1 12 1 18 0 0 0 0 

celkom 1 12 1 18 1 22 0 0 

 

Vzdelávacie  programy 
školy 

 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
v školskom roku 2013/2014 

5. 6. 7. 8. spolu 

Učebné odbory Štu-
dijné odbory – den-

né štúdium 

Číslo schvaľovacej 
doložky MŠ SR tr

ie
d

y 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y 

ži
ac

i 

tr
ie

d
y 

ži
ac

i 

7902 5 gymnázium  ŠVP 0 0 1 22 0 0 0 0 2 44 

7902 5 73 gymná-
zium-cudzie jazyky 

3625/1994-212 0 0 0 0 1 27 1 29 2 56 

7902 5 J gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30 

celkom 0 0 1 22 1 27 1 29 6 130 
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VI.  VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA A UPLATNENIE ŽIAKOV NA 
PRACOVNOM TRHU ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM.  
 

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2013/2014 podiel absolventov na trhu práce 
 

 pokračujú v 
štúdiu na VS 

pokračujú 
v štúdiu 
(iné dru-

hy štúdia) 

vojenská služ-
ba (profesio-

nálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2014 

nezamestnaní 
k 30.9.2014 

celkom 

počet žiakov 
v študijných 

odboroch 
127 

 
0 0 5 0 132 

spolu 
počet žiakov 

127 0 0 5 0 132 

 
 

 
Graf 5   Podiel absolventov na trhu práce za šk. rok 2013/2014 

 
Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov po ukončení školského roku 2013/2014  
 

 

Kód odboru s 
názvom 

pokračujú v 
štúdiu 

vojenská služ-
ba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2013 

Nezamestnaní 
k 30.9.2013 

celkom 

7902 5 gym-
názium 

100 0 4 0 104 

7902 5 73 
gymnázium-
cudzie jazyky 

27 0 1 0 28 
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Graf 6    Monitoring absolventov v obore 7902 5 gymnázium 
 

 
 

Graf 7   Monitoring absolventov v obore 7902 5 73 gymnázium - cudzie jazyky 
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VII. ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU  ZAMESTNANCOV 
ŠKOLY    
1.pedagogickí zamestnanci 

 

 Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek 
do 30 
rokov 

31- 40 41- 50 51- 60 61-65 
nad 65 
rokov 

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek 

Počet 5 8 11 11 7 0 42 46,5 

z toho žien 3 7 8 8 5 0 31  

 Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov 

 z toho externých 3 

 kvalifikovaných 42 

 nekvalifikovaných 0 

 doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

 s 1. kvalifikačnou skúškou 15 

 s 2. kvalifikačnou skúškou 19 

 s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

 Priemerný počet žiakov na učiteľa 11,1 

 
 

1. Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v šk. roku 2013/2014 
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42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
2. Nepedagogickí zamestnanci školy 

 

Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek do nad 65 
rokov 

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek   30 31-40 41-50 51-60 61-65 

Počet 3 2 6 9 1 0 21 47,7 

z toho 
žien 

1 2 6 7 1 0 17 
49,1 

Počet nepedagogických 
zamestnancov: 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním 12 
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4. Odbornosť odučených hodín    
 
 

 
Predmety 

 

 
Počet ho-

dín 
týždenne 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

Spoločenskovedné  211 211 100 0 0 

Cudzí jazyk 317 304 95,9 13 4,1 

Prírodovedné  276 265 96,02 11 3,98 

Výchovy 87 83 95,4 4 4,60 

Odborné  0 0 0 0 0 

Spolu  
 

891 863 96,86 28 3,14 
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VIII. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY V 2013/2014 
  
 

Vzdelávanie 
Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov  osvedčenia, certifikátu 

Počet 
učiteľov 

Poznámka 

prípravné atestačné RP MPC Prešov 
Príprava pedagogického zamestnanca 
na vykonanie atestácie  (II. atestácia) 

2 ukončené 

atestačné RP MPC Prešov Vykonanie II.atestácie 4 prihlásení 

atestačné RP MPC Prešov Vykonanie II.atestácie 1 ukončené 

prípravné atestačné RP MPC Prešov 
Príprava pedagogického zamestnanca 
na vykonanie atestácie  (II. atestácia) 

3 prihlásení 

Inovačné funkčné 
KU v  Ružom-

berku Pedago-
gická fakulta 

Funkčné inovačné vzdelávanie podľa 
paragrafu 40 ods.6 zákona 31//2009 o 
pedagogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch 

1 ukončené 

 
 
Prehľad  o priebehu kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov pedagogickými zamestnancami  
 

Počet ped. za-
mestnancov , ktorí 
ešte nezískali kre-

dity 

Počet ped. za-
mestnancov 

s počtom kreditov 
do 30 

Počet ped. za-
mestnancov 

s počtom kreditov 
30 (priznaný 6% 

kreditný príplatok) 

Počet ped. za-
mestnancov 

s počtom kreditov 
do 60 

Počet ped. za-
mestnancov 

s počtom kreditov 
60 (priznaný 12% 

kreditný príplatok) 

3 3 8 8 25 
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IX. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI, 
 
 

súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.Č názov súťaže 
pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda 
súťaž ko-
naná dňa 

krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1. OSJL-B Alžbeta  Šantová, sexta 7.2.2014 1.miesto 5.miesto  

2. OANJ-1A Daniela  Bieleschová, sekunda 10.2.2014 4.miesto   

3. ONEJ- 2B Viktor  Vozár, III.C 13.2.2014 1.miesto 5.miesto  

4. ONEJ-2C Marco  Richter, sexta 13.2.2014 6.miesto   

5. OSJA Barbora  Hrubovská, IV.B 4.2.2014 1.miesto 3.miesto  

6. OSJA Daniel  Fekete, IV.C 4.2.2014 4.miesto   

7. ODEJ-B Gabriel  Varga, III.A 1.4.2014 2.miesto   

8. OGEG-Z Lukáš  Mihók, IV.D 26.3.2014 6.miesto   

9. OGEG-B Bronislava Kolesárová, septima 26.3.2014 3.miesto   

10. OGEG-A Diana  Vysoká 26.3.2014 5.miesto   

11. OBIO-B Filip  Vaško, II.B 12.2.2014 7.miesto   

12. OCHE-A Dávid  Princík. IV.B 30.1.2014 3.miesto   

13. OCHE-A Matúš  Palenčík, IV.B 30.1.2014 6.miesto   

14. OCHE-B Jaroslav  Jacko, II.C 10.4.2014 2.miesto   

15. OCHE-C Daniel  Litva 15.5.2014 5.miesto   

16. OMAT-B Michaela Brezinová, sexta 8.4.2014 3.miesto   

17. OFYZ Daniel  Babjak, II.A 28.5.2014 9.miesto   

18. SOČ Andrea  Koščíková, II.A 24.4.2014 1.miesto   

19. SOČ Michaela  Brezinová, sexta 24.4.2014 2.miesto 3.miesto  

 
 

Iné súťaže 

P.Č názov súťaže 
pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda 
súťaž kona-

ná dňa 
krajská 
úroveň 

Celoslo-
venská 
úroveň 

medziná-
rodná úro-

veň 

1. Čo vieš o hviezdach 
Samuel Michalanský,  
septima 

25.4.2014 4.miesto   

2. 
Štúrovo pero-  školský 
časopis UCHO 

 26.4.2014  3.miesto  

3. Cezpoľný beh- SŠ  15.10.2013 1.miesto   

4. Volejbal- dievčatá Družstvo- dievčatá 15.4.2014 3.miesto   

5. Hádzaná Družstvo- chlapci 25.3.2014 2.miesto   

6. Futsal Družstvo- chlapci 19.2.2014 5.miesto   

7. Futsal-DŠS Družstvo-dievčatá 4.6.2014 3.miesto   

8. Basketbal- DŠS Družstvo dievčatá 10.12.2013 3.miesto   

9. Basketbal- DŠS Družstvo-chlapci 10.12.2013 4.miesto   

10. Volejbal-DŠS Družstvo-chlapci 11.12.2013 3.miesto   

11. Volejbal- DŠS Družstvo-dievčatá 11.12.2013 1.miesto   

12. Bedminton-DŠS Družstvo -chlapci , dievčatá 24.3.2014 4.miesto   
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P.Č. Názov aktivity 
Termín ko-

nania 

Oblasť zamerania 

(v médiách, účasť na konferenciách, výsta-

vách) 

Počet zú-

častnených 

1. 
Štafetový beh- pri príležitosti 64. 

výročia založenia školy 
6.9.2013 Športové podujatie   6 

2. Mosty bez bariér- Pribeník 18.9.2013 
Festival tvorivosti a spolupráce zdravotne 

znevýhodnených a zdravých detí, 
130 

3. OZaŽ- Bačkovská dolina,  16.9.2013 
Povinné účelové cvičenie pre   1.ročník  

vyplývajúce zo  ŠkVP 
110 

4. OZaŽ- Viniansky hrad 17.9.2013 
Povinné účelové cvičenie pre   nižšie triedy 

8-ročného štúdia  vyplývajúce zo ŠkVP 
51 

5. 
Kurz pohybových aktivít- 

2.ročník a sexta 

19.-

20.9.2013 

Pohybový kurz vyplývajúci zo ŠkVP- korču-

ľovania 
114 

6. Liga pre duševné zdravie 20.9.2013 Verejná zbierka 6 

7. Biela pastelka 25.9. 2013 Verejná zbierka 2 

8. "Tatranská Lomnica"- KOŽaZ 
25.-

27.9.2013 
Povinný  kurz -  žiaci 3.ročníka a septimy 70 

9. 
Slávnostné celoškolské stretnu-

tie rodičov a učiteľov 
30. 9.2013 Komunikácia s rodičmi  200 

10. Deň otvorených dverí- LF UPJŠ 

Košice 
4.10.2013 

Zabezpečenie prístupu k informáciám o 

štúdiu na Vš pre maturantov 
10 

11. Parlament a práca v parlamente 8.10.2013 
Prednáška -riaditeľ parlamentného inštitútu 

JUDr. Fajták 
40 

12. 
Návšteva na farme vo Veľkých 

Raškovciach-  trieda príma 
15.10.2013 Enviromentálna výchova 14 

13. Svetový deň výživy 16.10.2013 Propagácia  zdravej výživy 450 

14. Medzinárodný deň knižníc 22.10.2013 
Tvorivé podujatie a výstavka kníh umeleckej 

literatúry 
100 

15. Exkurzia  Osvienčim- Krakov 
28.-

29.10.2013 

Článok o akcii   zverejnený na www stránke 

školy 
40 

16. V. Burza informácií 5.11.2013 

Slovom a obrazom predstavená škola žia-

kom základných škôl v regióne, aktivita 

pripravená v spolupráci s ÚPSVaR TV 

15 

17. 
Testovanie žiakov tercie- Kom-

paro  
7.11.2013 

Testovanie- prírodovedný blok, spoločen-

skovedný blok, slovenský jazyk a literatúra, 

matematika 

18 

18. IBOBOR 
11. a 

13.11.2013 

Informatická súťaž- zapojení žiaci voliteľné-

ho predmetu maturitná informatika a žiaci 

tercie 

40 

19. 
Deň otvorených dverí na TU v 

Košiciach 
13.11.2013 

Zabezpečenie prístupu k informáciám o 

štúdiu na Vš pre maturantov 
17 

20. 
Demokracia si Ty- mládežnícka 

konferencia 
14.11.2013 

Pracovné stretnutie  zástupcov žiackych 

školských rád 
2 

21. 
Návšteva Ekocentra Tisza v Ma-

ďarsku 
14.11.2013 Enviromentálna výchova 50 

22. 
Potápanie včera  a dnes-  výsta-

va v Múzeu v Trebišove 
14.11.2013 

Akcia  organizovaná v rámci Týždňa vedy a 

techniky na škole 
40 

23. 

Prednáška -Finančná gramot-

nosť v praxi- pre žiakov 

1.ročníka a 3.ročníka 

14.-

15.11.2013 

Prednáška bola pripravená v rámci Týždňa 

vedy a techniky na škole 
130 
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P.Č. Názov aktivity 
Termín ko-

nania 

Oblasť zamerania 

(v médiách, účasť na konferenciách, výsta-

vách) 

Počet zú-

častnených 

24. 
Divadelné predstavenie  

v anglickom jazyku 
15.11.2013 

Spoločenské podujatie, rozvíjanie jazyko-

vých kompetencií žiakov 
450 

25. Imatrikulačný večierok 15.11.2013 
Tradičná  spoločenská akcia pre prímu a 

žiakov 1.ročníka 
250 

26. Mladí v Európe 25.11.2013 
Beseda s témou postavenia mladých ľudí v 

Európe- zabezpečila Europe Direct Trebišov 
50 

27. 
Prírodovedný gymnaziálny päť-

boj 
28.11.2013 

Regionálna súťaž medzi gymnáziami v ob-

lasti prírodovedných predmetov 
5 

28. Englisch Competition  28.11.2013 
Celoslovenská jazyková súťaž v písaní eseje 

v anglickom jazyku 
12 

29. Stužkové slávnosti maturantov 

november-

december 

2013 

Tradičná slávnosť maturantov  130 

30. 
Venček- ukončenie tanečného 

kurzu 
30.11.2013 

Spoločenské podujatie, rozvíjanie spoluprá-

ce školy s rodičmi 
20 

31. 
Putovanie Jirka Máru  po Austrá-

lii-beseda 
4.12.2013 

Zaujímavé rozprávanie uznávaného  české-

ho cestovateľa o Austrálii, na cestách spre-

vádza syna postihnutého svalovou dystro-

fiou 

30 

32. "Sv. Mikuláš na škole" 6.12.2013 Komunikácia na škole  500 

33. 
Červené stužky-  prednáška o 

AIDS  
6.12.2013 

Vzdelávacie podujatie pri príležitosti Sveto-

vého dňa boja proti AIDS 
30 

34. 
Láska v srdci, pokoj v duši- kul-

túrno-propagačná akcia školy 
15.12.2013 

Kultúrne vystúpenie pre verejnosť mesta 

Trebišov- pripravili žiaci školy 
50 

35. 12 NON STOP basketbal 19.12.2013 Rozvoj športu a pohybu žiakov 35 

36. Deň otvorených dverí 19.12.2013 Verejná propagačná akcia školy  150 

37. 

Vianočná akadémia, rozlúčka so 

starým rokom  - dramatizované 

vystúpenie  s  vianočnou   té-

mou 

20.12.2013 
Spoločenské podujatie -pri príležitosti Via-

noc a rozlúčka so starým rokom  
500 

38. Školské kolo SOČ 9.01.2014 
Školská akcia s tradíciou, rozvíjanie kľúčo-

vých kompetencií žiakov 
15 

39. Lyžiarsky kurz 

15.-

20.1.2014 

02. -07.2. 

2014 

Športová akcia vo verejnom lyžiarskom 

stredisku 
90 

40. 
Olympiáda nemeckého jazyka- 

okresné kolo 
24.1.2014 GYMTV- organizátor akcie 20 

41. KOMPRAX- aktivita Iuventy 24.01.2014 

Informačné stretnutie o možnostiach zapo-

jiť sa do KOMPRAX-e  - naši žiaci realizovali 

projekty  

20 

42. 
Profesijná orientácia- testovanie 

žiakov 2.ročníka a sexty 

10.01- 

24.02.2014 
CPPP Trebišov 115 

43. 
Divadelné predstavenie- "Poh-

reb" 
31.01.2014 

Divadelné predstavenie pripravilo miestne 

ochotnícke Divadlo G, divadelná hra sa 

satiricky zamerala na deformáciu medziľud-

ských vzťahov 

450 

44. Deň otvorených dverí na PF 7.2.2014 Zabezpečenie prístupu k informáciám o 10 
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P.Č. Názov aktivity 
Termín ko-

nania 

Oblasť zamerania 

(v médiách, účasť na konferenciách, výsta-

vách) 

Počet zú-

častnených 

UPJŠ Košice štúdiu na VŠ pre maturantov 

45. 
Propagovanie štúdia na Vojen-

skej akadémii 
12.2.2014 

Zabezpečenie prístupu maturantov  k in-

formáciám o štúdiu na VŠ  
4 

46. 

Propagovanie štúdia na Fakulte 

politických vied  a medzinárod-

ných vzťahov v Banskej Bystrici 

19.2.2014 
Zabezpečenie prístupu  maturantom k in-

formáciám o štúdiu na VŠ  
10 

47. 
Elektronické testovanie- žiaci 

1.ročníka- predmety SJL a MAT 

17.-

26.2.2014 

Zapojenie školy do celonárodného projektu  

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ 

zavedením elektronického testovania 

67 

48. 
Elektronické testovanie- žiaci 

2.ročníka- predmet NEJ 
20.2.2014 

Zapojenie školy do celonárodného projektu  

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ 

zavedením elektronického testovania 

9 

49. 

KOMPARO- hromadný dotazní-

kový prieskum medzi žiakmi a 

učiteľmi  

Marec 2014 

Externé testovanie na zisťovanie názorov a 

postojov na proces vzdelávania na škole- 

firma Exam 

45  

50. Simulovaný súdny proces 7.4.2014 

Projekt Právnickej fakulty  UPJŠ v Košiciach- 

zapojenie žiakov  voliteľného predmetu  

maturitná občianska náuka 

10 

51. 
Jeden svet- medzinárodný fil-

mový festival 
10.4.2014 

Boj proti totalite a dodržiavanie ľudských 

práv 
80 

52. Deň narcisov 12.4. 2013 Verejná zbierka 10 

53. Mladý Európan 25.4.2014 Regionálny súťaž o EU 3 

54. Európa a jej  štruktúra  29.4.2014 
Beseda  pre žiakov voliteľného predmetu 

maturitná občianska náuka 
42 

55. 
Exkurzia Vojany a prírodné oko-

lie 
7.5.2014 

Článok o akcii a fotodokumentácia-  zverej-

nené na www stránke školy 
130 

56. 
Slávnostná rozlúčka s maturit-

ným ročníkom  
9.5.2014 fotodokumentácia 250 

57. Exkurzia Viedeň a Bratislava 13-17.5. 2014 
Článok o akcii   zverejnený na www stránke 

školy 
90 

58. 

Exkurzia -Banské mestá na Slo-

vensku, Banská Štiavnica a 

Kremnica 

15.-

16.5.2014 

Poznávanie histórie Slovenska- žiaci  

1.ročníka 
45 

59. Ja a môj bicykel  27.5.2014 
Športovo-dopravná  súťaž organizovaná 

Políciou v  Trebišove 
7 

60. 
Kurz pohybových aktivít- 

2.ročník a sexta 

28.-

30.5.2014 
Rozvoj športu a pohybu u žiakov  120 

61. 
Elektronické testovanie- žiaci 

2.ročníka a sexty - predmet SJL 

26.-

27.5.2014 

Zapojenie školy do celonárodného projektu  

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ 

zavedením elektronického testovania 
88 

62. 
Elektronické testovanie- žiaci 

2.ročníka a sexty - predmet MAT 
3.-5.6.2014 

Zapojenie školy do celonárodného projektu  

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ 

zavedením elektronického testovania 
88 
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P.Č. Názov aktivity 
Termín ko-

nania 

Oblasť zamerania 

(v médiách, účasť na konferenciách, výsta-

vách) 

Počet zú-

častnených 

63. 

Dotazníkový prieskum v oblasti 

HSBC- žiaci prímy, sekundy a 

tercie 

3.6.2014 

Medzinárodný výskum  - (Health Behaviour 

in School-aged Children) realizovaný v spo-

lupráci s WHO a s podporou MŠVaV SR 
51 

64. Škola v prírode- príma  8.-13.6.2014 Fotodokumentácia   14 

65. 

Ako som spoznávala Rím- foto-

grafická výstava miestnej umel-

kyne v Múzeu v Trebišove 

19.6.2014 
Spoznávanie európskych tradícii, životné 

hodnoty 
20 

66. 
Slávnostné ukončenie školského 

roka 
27.6. 2014 

Elektronická prezentácia  

 o aktivitách školy, krátky kultúrny program 

pripravený žiakmi školy 

350 
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X. ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ  
 
                    

Názov projektu Číslo projektu 
Celkový finančný 

príspevok 
Príspevok školy 

(ak bol) 
Poznámka 

Využívanie inovatívnych  
metód pre rozvoj zruč-
ností v prírodovedných 
predmetoch žiakov 
Gymnázia v Trebišove 
 
Aktivity projektu: 

1.1. Tvorba a inovácia 

materiálov a didaktic-

kých prostriedkov   

 

1.2.  Odborné vzdelá-

vanie pedagogických 

zamestnancov v inova-

tívnych formách  

a metódach vyučova-

nia 
 

 

ITMS 
261101300686 

199 321,87 EUR nie 

Tvorba učebných tex-

tov a inovácia metód 

výučby v prírodoved-

ných      predmetoch s 

využitím inovova-

ných didaktických 

prostriedkov a didak-

tickej techniky  

 

 
 
Škola v školskom roku 2013/2014 bola zapojená do projektov zameraných na vzdelávanie.  
Národné projekty 
 

 Názov projektu Aktivita Počet zapojených 
učiteľov 

1. Zvyšovanie kvality vzdelávania na zá-
kladných a stredných školách s využi-
tím elektronického testovania  

1.1. Vytváranie úloh a testov pre prie-
bežné školské testovania a pre ob-
jektívne vyhodnocované testovania 

1 

2. Zvyšovanie kvality vzdelávania na zá-
kladných a stredných školách s využi-
tím elektronického testovania  

1.2. Zavádzanie elektronického testo-
vania na monitorovanie vedomostí, 
zručností a kľúčových kompetencíí žia-
kov, sledovanie trendov kvality škôl 

1 koordinátor, 
 1 IT administrá-
tor, 
určení administrá-
tori 

3. Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho školstva  
( zmluva nadobudla účinnosť 21.11.2013) 

Školenia zamerané na používanie digi-
tálnej techniky 

Učitelia prírodo-
vedných predme-
tov 
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XI. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE 
V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014  
 
V roku 2013/2014 nebola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou 
 
XII. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH ŠKOLY 
 
Gymnázium Trebišov bolo založené v roku 1949. Patrí medzi najväčšie, najstabilnejšie a najuznávanejšie  
vzdelávacie centrá regiónu. Najvážnejšie problémy školy sú nedostatok priestorov pre odborné učebne, 
kabinety, zborovňu (spôsobené nárastom počtu tried zo 16 na 20), ich nevhodné dispozičné umiestnenie 
a usporiadanie. Realizácia projektu odstránila  najvážnejšie problémy školy.  
 
 
 
XIII. ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY  
 
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov na rok 2013    797 649,00 € 
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov, alebo 

inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť          0,00 € 
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich využitia v členení podľa financova-

ných aktivít, 
a) Škola – 14 088,20 € 

- energie, voda     0,00 € 
-    výpočtová technika         739,74 € 
- Rut. a štand.OaU komunikačnej infraštruktúry  602,45 € 
- Odmeny+fondy                 12 746,01 €     
     

 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia 

v členení podľa finančných aktivít 
  a) vlastné príjmy     493,97 € 
 

- Všeobecný materiál    493,94 €(z toho 469,07 € náhradné diely do projektora) 
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XIV. AKTIVITY SÚVISIACE SO SCHVÁLENÝMI  KONCEPCIAMI KSK  

 
 

Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK   
 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Počet   

zúčastnených 
žiakov 

Prínos resp. 
nezáujem žia-

kov 

KOMPRAX Február-jún 2014 
Gymnázium 

Trebišov 
Iuventa   

Bratislava 

14 žiakov,  
9 realizova-
ných projek-

tov 

Rozvíjať moti-
váciu u mladých 

ľudí pracovať 
na sebe a tým 
rozvíjať sociál-

no- osobnostné 
zručnosti 

Rozvoj finanč-
nej gramotnosti 

Podľa stanovených 
hodín v T VVP v ur-
čených predmetoch  

Gymnázium 
Trebišov 

Vyučujúci ma-
tematiky 

505 
Rozvoj kľúčo-
vých kompe-

tencií  

Prednášky so 
zameraním na 
finančnú gra-

motnosť 

14.11.2013 
15.11.2013 

Gymnázium 
Trebišov 

VO MAT a prá-
ca s informá-

ciami 
150 

Deň vedy a 
techniky -

aktivity pre 
žiakov 1.ročníka 

a kvinty, 
3.ročníka a 

septimy 

IBOBOR 13.11.2013 
Gymnázium 

Trebišov 
Súťaž v infor-

matike 
40 

Rozvoj kľúčo-
vých kompe-

tencií 

Myslím ekono-
micky 

Priebežne počas 
šk.roka, 

odber  ekonomicky 
zameraných časopi-
sov TREND a PROFIT 

Gymnázium 
Trebišov 

Nadácia Slo-
venskej spori-
teľne a.s., týž-
denník Trend 

7 
Rozvoj kritické-

ho myslenia 

 
 
Koncepcia rozvoja športu   
 

Názov akti-
vity 

Dátum Miesto Organizátor 
Počet zúčast-
nených žiakov 

Prínos resp. ne-
záujem žiakov 

Športové 
krúžky -CVČ 
pri Gymná-
ziu, Komen-

ského 32, 
Trebišov 

Počas školské-
ho roka 

2013/2014 
škola 

CVČ pri Gymná-
ziu, Komenské-
ho 32, Trebišov-  
vedúci športo-
vých krúžkov 

75 
Rozvoj športu, 

pohybu 

Kurz pohy-
bových akti-

vít-zimné  
športy 

19.-20.9.2013 
Zimný štadión v 
Trebišove 

VO Zdravie 
a pohyb 

vyučujúci TV 
120 

Posilnenie vplyvu 
školy na aktív-
nom trávení 
voľného času 

Kurz pohy-
bových akti-

vít-letné 
28.-30.5.2014 Haligovce 

VO Zdravie 
a pohyb 

vyučujúci TV 
120 

Posilnenie vplyvu 
školy na aktív-
nom trávení 
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športy voľného času 

Lyžiarsky 
kurz 

15.-20.1.2014 
02.-07.2.2014 

Heľpa 
VO Zdravie 

a pohyb 
vyučujúci TV 

40 žiakov,   
37 žiakov 

Posilnenie vplyvu 
školy na aktív-
nom trávení 
voľného času 

Dlhodobé 
športové 

súťaže 

Školský rok 
2013/2014 

Región  
Trebišov 

VO Zdravie 
a pohyb – vyu-

čujúci TV 
80 žiakov 

Posilnenie vplyvu 
školy na aktív-
nom trávení 
voľného času 

12-
hodinovka 
basketbal 

19-20.12.2013 
Gymnázium 

Trebišov 
VO Zdravie a 

pohyb 
50 

Posilnenie vplyvu 
školy na aktív-
nom trávení 
voľného času 

Škola v prí-
rode 

9.-13.6.2014 Vysoké Tatry škola 12 
V zdravom tele 
zdravý  duch- 
kalokagatia 

 
 
Dlhodobé súťaže:  najlepšie výsledky  

cezpoľný beh- 1.miesto na krajskom kole a účasť na celoslovenskom kole 

futsal dievčatá- DŠS-  3.miesto  vo finálovej olympiáde  

hádzaná chlapci - 2.miesto na Krajskom kole 

volejbal dievčatá- DŠS- 1.miesto vo finálovej olympiáde 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou  

P.Č. Názov aktivity 
Termín 

konania 

Prínos, resp. nezáu-

jem žiakov 

Počet zú-

častnených 

Miesto 

 konania 

1. 
Štafetový beh- pri príležitosti 

64. výročia založenia školy 
6.9.2013 Športové podujatie   6 

škola 

2. Mosty bez bariér- Pribeník 18.9.2013 

Festival tvorivosti a spo-

lupráce zdravotne zne-

výhodnených a zdravých 

detí, 

130 

Pribeník 

3. 
Kurz pohybových aktivít- 

2.ročník a sexta 

19.-

20.9.2013 

Pohybový kurz vyplýva-

júci zo ŠkVP- korčuľova-

nia 

114 

Zimný štadión 

Trebišov 

4. Liga pre duševné zdravie 20.9.2013 Verejná zbierka 6 Trebišov 

5. Biela pastelka 25.9. 2013 Verejná zbierka 2 Trebišov 

6. "Tatranská Lomnica"- KOŽaZ 
25.-

27.9.2013 

Národné prírodné dedič-

stvo- spoznávanie hod-

nôt a spolupatričnosti ku 

krajine predkov  

70 

Tatranská  

Lomnica 

7. 
Slávnostné celoškolské stret-

nutie rodičov a učiteľov 
30. 9.2013 Komunikácia s rodičmi  200 

VZ MU  

Trebišov 

8. Deň otvorených dverí- LF UPJŠ 

Košice 
4.10.2013 

Zabezpečenie prístupu k 

informáciám o štúdiu na 
10 

Košice 
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P.Č. Názov aktivity 
Termín 

konania 

Prínos, resp. nezáu-

jem žiakov 

Počet zú-

častnených 

Miesto 

 konania 

Vš pre maturantov 

9. 
Parlament a práca v parlamen-

te 
8.10.2013 

Prednáška -riaditeľ par-

lamentného inštitútu 

JUDr. Fajták 

40 

škola 

10. 
Návšteva na farme vo Veľkých 

Raškovciach-  trieda príma 
15.10.2013 Enviromentálna výchova 14 

Raškovce 

11. Svetový deň výživy 16.10.2013 
Propagácia  zdravej 

výživy 
450 

škola 

12. Medzinárodný deň knižníc 22.10.2013 

Tvorivé podujatie a vý-

stavka kníh umeleckej 

literatúry 

100 

škola 

13. Exkurzia  Osvienčim- Krakov 
28.-

29.10.2013 

Článok o akcii   zverejne-

ný na www stránke školy 
40 

Osvienči a 

Krakov-Poľsko 

14. V. Burza informácií 5.11.2013 

Slovom a obrazom pred-

stavená škola žiakom 

základných škôl v regió-

ne, aktivita pripravená v 

spolupráci s ÚPSVaR TV 

15 

Podnikateľské 

centrum Trebi-

šov 

15. IBOBOR- informatická súťaž 
11. a 

13.11.2013 

Celoživotný rozvoj kom-

petencií- plnenie cieľov   
40 

škola 

16. 
Deň otvorených dverí na TU v 

Košiciach 
13.11.2013 

Zabezpečenie prístupu k 

informáciám o štúdiu na 

Vš pre maturantov 

17 

Košice 

17. 
Demokracia si Ty- mládežnícka 

konferencia 
14.11.2013 

Rozvoj kompetencií- učiť 

sa spoločne žiť a učiť sa 

byť 

2 

škola 

18. 
Návšteva Ekocentra Tisza v 

Maďarsku 
14.11.2013 Enviromentálna výchova 50 

Maďarsko 

19. 

Prednáška -Finančná gramot-

nosť v praxi- pre žiakov 

1.ročníka a 3.ročníka a septimy 

14.-

15.11.2013 

Prednáška bola pripra-

vená v rámci Týždňa 

vedy a techniky na škole 

130 

škola 

20. 
Divadelné predstavenie  

v anglickom jazyku 
15.11.2013 

Spoločenské podujatie, 

rozvíjanie jazykových 

kompetencií žiakov 

450 

Divadelná sála 

MsKS Trebišov 

21. Imatrikulačný večierok 15.11.2013 

Tradičná  spoločenská 

akcia pre prímu a žiakov 

1.ročníka 

250 

Divadelná sála 

MsKS Trebišov 

22. Mladí v Európe 25.11.2013 

Beseda s témou posta-

venia mladých ľudí v 

Európe- zabezpečila 

Europe Direct Trebišov 

50 

škola 

23. Englisch Competition  28.11.2013 

Celoslovenská jazyková 

súťaž v písaní eseje v 

anglickom jazyku 

12 

škola 

24. Stužkové slávnosti maturantov 

november-

december 

2013 

Tradičná slávnosť matu-

rantov  
130 

Trebišov 

25. Venček- ukončenie tanečného 30.11.2013 Spoločenské podujatie, 20 Trebišov 
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P.Č. Názov aktivity 
Termín 

konania 

Prínos, resp. nezáu-

jem žiakov 

Počet zú-

častnených 

Miesto 

 konania 

kurzu rozvíjanie spolupráce 

školy s rodičmi 

26. 
Putovanie Jirka Máru  po Aus-

trálii-beseda 
4.12.2013 

Zaujímavé rozprávanie 

uznávaného  českého 

cestovateľa o Austrálii, 

na cestách sprevádza 

syna postihnutého sva-

lovou dystrofiou 

30 

Zemplínska 

knižnica Trebi-

šov 

27. "Sv. Mikuláš na škole" 6.12.2013 Komunikácia na škole  500 škola 

28. 
Červené stužky-  prednáška o 

AIDS  
6.12.2013 

Vzdelávacie podujatie pri 

príležitosti Svetového 

dňa boja proti AIDS 

30 

škola 

29. 

Láska v srdci, pokoj v duši- 

kultúrno-propagačná akcia 

školy 

15.12.2013 

Kultúrne vystúpenie pre 

verejnosť mesta Trebi-

šov- pripravili žiaci školy 

50 

Divadelná sála 

MsKS Trebišov 

30. 12 NON STOP basketbal 19.12.2013 
Rozvoj športu a pohybu 

žiakov 
35 

škola 

31. Deň otvorených dverí 19.12.2013 
Verejná propagačná 

akcia školy  
150 

škola 

32. 

Vianočná akadémia, rozlúčka 

so starým rokom  - dramatizo-

vané vystúpenie  s  vianočnou   

témou 

20.12.2013 

Spoločenské podujatie -

pri príležitosti Vianoc a 

rozlúčka so starým ro-

kom  

500 

Divadelná sála 

MsKS Trebišov 

33. Školské kolo SOČ 9.01.2014 

Školská akcia s tradíciou, 

rozvíjanie kľúčových 

kompetencií žiakov 

15 

škola 

34. Lyžiarsky kurz 

15.-

20.1.2014 

02. -07.2. 

2014 

Športová akcia vo verej-

nom lyžiarskom stredi-

sku 

90 

Heľpa 

35. 
Olympiáda nemeckého jazyka- 

okresné kolo 
24.1.2014 

Propagácia znalosti cu-

dzieho jazyka 
20 

Škola-

organizátorka 

36. KOMPRAX- aktivita Iuventy 24.01.2014 

Informačné stretnutie o 

možnostiach zapojiť sa 

do KOMPRAX-e  - naši 

žiaci realizovali projekty  

20 

škola 

37. 
Profesijná orientácia- testova-

nie žiakov 2.ročníka a sexty 

10.01- 

24.02.2014 
CPPP Trebišov 115 

škola 

38. 
Divadelné predstavenie- "Poh-

reb" 
31.01.2014 

Divadelné predstavenie 

pripravilo miestne 

ochotnícke Divadlo G, 

divadelná hra sa satiricky 

zamerala na deformáciu 

medziľudských vzťahov 

450 

Divadelná sála 

MsKS Trebišov 

39. 
Deň otvorených dverí na PF 

UPJŠ Košice 
7.2.2014 

Zabezpečenie prístupu k 

informáciám o štúdiu na 

VŠ pre maturantov 

10 

Košice 

40. 
Propagovanie štúdia na Vojen-

skej akadémii 
12.2.2014 

Zabezpečenie prístupu 

maturantov  k informá-
4 

škola 



 46 

P.Č. Názov aktivity 
Termín 

konania 

Prínos, resp. nezáu-

jem žiakov 

Počet zú-

častnených 

Miesto 

 konania 

ciám o štúdiu na VŠ  

41. 

Propagovanie štúdia na Fakulte 

politických vied  a medziná-

rodných vzťahov v Banskej 

Bystrici 

19.2.2014 

Zabezpečenie prístupu  

maturantom k informá-

ciám o štúdiu na VŠ  

10 

škola 

42. 

KOMPARO- hromadný dotazní-

kový prieskum medzi žiakmi a 

učiteľmi  

Marec 

2014 

Prieskum názorov a 

postojov na proces vzde-

lávania na škole- firma 

Exam 

45  

škola 

43. Simulovaný súdny proces 7.4.2014 

Projekt Právnickej fakul-

ty  UPJŠ v Košiciach- 

právny systém republiky 

v praxi 

10 

PF UPJŠ Košice 

44. 
Jeden svet- medzinárodný 

filmový festival 
10.4.2014 

Boj proti totalite a dodr-

žiavanie ľudských práv 
80 

škola 

45. Deň narcisov-verejná zbierka 12.4. 2013 
Komunikačné a sociálne 

kompetencie 
10 

Trebišov 

46. 
Mladý Európan- súťaž v regió-

ne 
25.4.2014 Znalosti o fungovaní EÚ 3 

Vysoké Tatry 

47. Európa a jej  štruktúra -beseda 29.4.2014 
Rozvíjanie znalostí o 

orgánoch EU  
42 

škola 

48. 
Exkurzia Vojany a prírodné 

okolie 
7.5.2014 

Enviromentálna výchova 

a propagácia technic-

kých vied 

130 

Vojany 

49. 
Slávnostná rozlúčka s maturit-

ným ročníkom  
9.5.2014 Úcta k tradíciám 250 

MÚ Trebišov 

50. Exkurzia Viedeň a Bratislava 
13-17.5. 

2014 

Národná a európska 

história 
90 

Viedeň, Brati-

slava 

51. 

Exkurzia -Banské mestá na 

Slovensku, Banská Štiavnica a 

Kremnica 

15.-

16.5.2014 

Poznávanie histórie 

Slovenska- žiaci  

1.ročníka 

45 

Slovensko 

52. Ja a môj bicykel  27.5.2014 

Športovo-dopravná  

súťaž organizovaná Polí-

ciou v  Trebišove- pohyb 

a dopravná výchova 

7 

Trebišov 

53. 
Kurz pohybových aktivít- 

2.ročník a sexta 

28.-

30.5.2014 

Rozvoj športu a pohybu 

u žiakov  
120 

Haligovce 

54. Škola v prírode- príma  
8.-

13.6.2014 

Rozvíjanie sociálnych 

kompetencií 
14 

Vysoké Tatry 

55. 

Ako som spoznávala Rím- foto-

grafická výstava miestnej 

umelkyne v Múzeu v Trebišove 

19.6.2014 
Spoznávanie európskych 

tradícii, životné hodnoty 
20 

Múzeum Tre-

bišov 

56. 
Slávnostné ukončenie školské-

ho roka 
27.6. 2014 

Elektronická prezentácia  

 o aktivitách priprave-

ných pre žiakov školy 

350 

MÚ 

Trebišov 
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Vzdelávacie a kultúrne poukazy  
 

Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet prijatých 
Počet zriadených 

krúžkov 

Vzdelávacie poukazy 510 469 34 

Kultúrne poukazy žiakov 511 511  

Kultúrne poukazy učiteľov 43 43  

 
Využitie kultúrnych poukazov: 

1.   "Dobre, lepšie, najlepšie " -18.03.2014( počas maturitného týždňa  EČ a PFIČ)   - 2 KP-  príspevok k me-

diálnej gramotnosti  a kompetencie čítanie s porozumením 

         

2.     "Peter Black 2" -   14.11.2014- naplánované-  činoherné anglické  divadelné predstavenie koncipované  

ako  inscenovaná  učebná pomôcka-  . Pripravilo  Divadelné centrum Martin-  2 KP 

 
Krúžková činnosť:  
Na škole pracovalo 34 krúžkov. 5 krúžkov pracovalo v rámci CVČ. Do krúžkovej činnosti bolo zaevidova-
ných  559 žiakov, niektorí navštevovali viac krúžkov a vzdelávací poukaz odovzdalo 469 žiakov. 
 

Názov krúžku, 

resp. oblasť Lektor 

Počet 

prihlá-

sených 

žiakov Vyhodnotenie úspešnosti krúžku  

Bedmintonový  

krúžok pre pokroči-

lých 

Mgr. M. Begala  

18 

Príprava na osvojenie si ZHČ, úspešná účasť na OK, KK. 

1. miesto  okresné kolo v Trebišove, postup na krajské kolo, 

kde chlapci obsadili 7. miesto a dievčatá 11. miesto. 

Futbalový krúžok Mgr. M. Begala 19 Príprava na DS, úspešná účasť na krajskom kole. 

1.miesto DŠS na regionálnom kole, 3. miesto vo finále regió-

nu. 1. miesto obvodové kolo (MŠ), postup na krajské kolo 

(4.miesto) 

Basketbalový krú-

žok 

Mgr. M. Béreš 12 Príprava na DS, účasť na OK a KK. Žiaci sa zúčastnili na súťa-

žiach organizovaných MŠ ako aj dlhodobej súťaže 

v basketbale chlapcov, kde obsadili 3. miesto 

Volejbalový krúžok Mgr. M. Béreš 13 Príprava na DS, účasť na OK a KK. Žiaci sa zúčastnili na súťa-

žiach organizovaných MŠ, na okresnom kole obsadili 1. mies-

to  ako aj na dlhodobej súťaži, kde obsadili vo finálovej skupi-

ne  3. miesto. 

Krúžok mladých 

historikov 

PhDr. A. Čekono-

vá 

26 Príprava žiakov na dejepisnú olympiádu(kategória A a B), 

spoznávanie regionálnej histórie. Na KK dejepisnej olympiády 

Samuel Michaľanský obsadil 6 miesto v kategórii A. 

Business Master Mgr. D. Čižmáro- 12 Rozvoj logického myslenia, komunikačných a sociálnych zruč-
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a iné spoločenské 

hry 

vá ností formou spoločenských hier. 

Cieľom krúžku bolo zážitkovou formou vzbudiť u žiakov záu-

jem o vzdelávanie, rozvíjať ich podnikateľské zručnosti 

a ekonomické myslenie prostredníctvom spoločenskej hry 

Business Master. 

Krúžok pohybovej 

aktivity 

Mgr. Ľ. Hrubá 12 Príprava na osvojenie si ZPČ,HČ, rozvoj morálno-vôľových 

vlastnosti. Činnosť krúžku vyvrcholila turnajom trojíc 

v basketbale, volejbale a stanovaním v závere školského roka. 

Čo nebolo v mate-

matike 

Mgr. M. Jalčovi-

ková 

21 MO A kategória, príprava na  PS VŠ. Maturitná skúška 

z matematiky a témy preberané v rámci matematického 

krúžku pomôžu prijatým študentom na vysokých školách 

naštartovať a zvládnuť úspešne štúdium matematiky v rámci 

vysokej školy. 

Matematika - eufó-

ria či fóbia? 

Mgr. R. Janok  

18 

Riešenie zaujímavých úloh, historické poznámky, precvičenie 

učiva 2. ročníka, príprava na matematickú olympiádu sk B, 

konzultácia ročníkových projektov z MAT. Žiaci z I.A postúpili 

na KK MO kategória C. Tomáš Babjak sa umiestnil na 20. 

mieste. V kategórií  B sa Michaela Brezinová zo sexty sa 

umiestnila v KK MO na 3. mieste. 

Redakčný krúžok Mgr. L. Janoková 19 Príprava školského časopisu. Výstupom sú dve čísla školského 

časopisu UCHO. Na celoslovenskej súťaži Štúrovo pero 2014 

bola práca redakčnej rady časopisu UCHO ocenená špeciál-

nou cenou – Nováčik roka a bola mu udelená cena Televízie 

Markíza III. stupňa. Časopis sa zaradil medzi prvú dvadsiatku 

najlepších časopisov. 

Svet literatúry a 

filmu 

Mgr. L. Janoková 20 Interpretácia a analýza Harryho Pottera. Výstupom v závere 

školského roka bol kvíz pre členov aj nečlenov krúžku. Víťazi 

boli ocenení odmenami. 

Zaujímavé chemic-

ké experimenty 

Mgr. M. Krivá        

RNDr. E. Macej-

ková 

 

15 

Realizácia jednoduchých a pre žiakov atraktívnych chemic-

kých experimentov, exkurzie, príprava SOČ. Cieľom bolo zvý-

šiť záujem žiakov o štúdium chémie. 

Street Law – Právo 

na každý deň 

Mgr. Gabriela 

Maruščáková 

 

17 

Spolupráca s PF UPJŠ. Získavanie zručností riešiť právne prob-

lémy, činnosť zameraná na záujemcov o štúdium práva, žur-

nalistiky, policajných postupov. Výstupom bola účasť na simu-

lovanom súdnom procese na Krajskom súde v KE. Naši žiaci si 

v simulovanom súdnom procese pred sudcami Krajského 

súdu v Košiciach úspešne zmerali sily s Gymnáziom Poštová 

Košice a získali certifikát od Právnickej fakulty UPJŠ. 

Chemické experi-

menty pre matu-

rantov 

Mgr. M. Krivá 14  Merateľným výstupom bolo úspešné zvládnutie MS a PP na 

VŠ. 

Krúžok aktívnych 

zdravotníkov 

Mgr.M. Krivá 14 Činnosť krúžku je zameraná na podporu zdravého životného 

štýlu, na prípravu na zdravotnícku stáž, spoluprácu 

s červeným krížom a s tým súvisiacimi aktivitami(Deň nezá-
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budiek – liga pre duševné zdravie, Týždeň humanity, Študent-

ská a Valentínska kvapka krvi, Deň narcisov, Pochod AIDS) 

Dejiny 20. storočia Mgr. S. Kútna 12 Príprava na olympiádu z dejepisu, prepojenie histórie so sú-

časnou medzinárodnou situáciou . Príprava referátov 

a prezentácií, ktoré budú v budúcnosti využívané na hodinách 

DEJ, GEO, OBN. 

Chemické výpočty 

pre maturantov 

RNDr. E.  Macej-

ková 

18 Realizácia chemických experimentov a výpočtov z chémie na 

podporu úspešného absolvovania maturitnej skúšky 

a prijímacích pohovorov na VŠ. Merateľným výstupom bolo 

úspešné zvládnutie MS a PP na VŠ.  

Basketbalový  krú-

žok 

Mgr. J. Mendel 16 Príprava na DS, úspešná účasť na okresnom a krajskom kole. 

Žiaci sa zúčastnili na súťažiach organizovaných MŠ ako aj 

dlhodobej súťaže, kde obsadili 3. miesto 

Stolnotenisový 

krúžok 

Mgr. J. Mendel 16 Príprava na osvojenie si ZHČ, účasť na okresnom a krajskom 

kole. Žiaci sa zúčastnili na súťažiach organizovaných MŠ, na 

okresnom kole obsadili 1. miesto  ako aj na dlhodobej súťaži, 

kde obsadili vo finálovej skupine  3. miesto. 

Krúžok ľudských 

práv 

Mgr. G. Maruščá-

ková 

13 Riešenie problematiky ochrany  ľudských práv v súčasnej 

spoločnosti, príprava na Olympiádu ľudských práv. Vyvrcho-

lením činnosti krúžku bolo národné kolo súťaže Mladý Euró-

pan kde sa zúčastnili študenti G. Varga z III.A, M. Štecáková 

z III.B a D. Siládi z III.B. Gestorstvo nad touto súťažou prevzal 

p. Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie. Naši žiaci 

v konkurencií najlepších gymnázií skončili na 9. mieste. 

Literárny krúžok pre 

4.roč. 

PhDr.H. 

Oslovičová 

21 Analýza diel, návšteva divadla(preberané lit. diela), besedy 

s umeleckými krúžkami. Návštevy kultúrnych inštitúcií. Žiaci 

sa aktívne zapojili do činnosti Zemplínskej knižnice 

v Trebišove a do projektu Vplyv hudby na človeka. Žiaci sa 

zúčastnili aj Festivalu hier s dedinskou tematikou a besied s J. 

Banášom, J. Vysokayom, I. Lukáčovou. Žiačka P. Takáčová 

(IV.B) sa zapojila aj do Dňa knižníc a Z. Jakabová (IV.C) sa 

zapojila do súťaže Literárny Zvolen. 

Živá kultúra a ume-

nie 

PhDr.H. 

Oslovičová 

 

21 

Príprava na SOČ , OSJL  a príprava na iné umelecké súťaže. 

Interpretácia umeleckých diel. Najväčší záujem vyvolali bese-

dy s doc. ThDr.  Hospodárom, Ellou Hajdukovou, výstava Naše 

hrôzyplné dejiny v obrazoch.  Žiaci sa zapojili do literárnych 

súťaží: Medzi riadky (Linerová-II.B,  Ruže mojej duše (Linerová 

1. miesto v III. kategórii próza, Linerová 3. miesto v III. kate-

górii poézia, 4. miesto Michalková v III. kategórii poézia , 

Hviezdoslavov Kubín (Kasardová – 2. miesto). 

Maľovaný svet  Mgr. A. Ostrožo-

vičová 

 

12 

Spoznávanie prírodných, ľudových a kultúrnych krás, príprava 

na GO a MS. Pomoc pri  estetickej úprave interiéru školy. 

Čitateľský Mgr. J.Parihuzová  Zvýšiť čitateľskú gramotnosť a záujem študentov o diela sve-
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 16 tových autorov 

Filmový 

 

Mgr. J.Parihuzová  

16 

Prostredníctvom filmovo spracovaných lit. diel svetových 

autorov zvýšiť vedomostnú úroveň v oblasti filmovej a lit. 

tvorby 

Volejbalový krúžok - 

nižšia úroveň 

Mgr. O. 

 Radomský 

 

15 

Príprava na osvojenie si základných pohybových schopností, 

rozvoj morálno  - vôľových vlastností. 

Volejbalový krúžok 

– vyššia úroveň 

Mgr. O. Radom-

ský 

 

15 

Príprava na DS, účasť na OK a KK. 

Umelecko-

dramatický krúžok 

Mgr. M. Ruttkay-

ová 

 

15 

Príprava kultúrnych programov. Vyvrcholením činnosti krúžku 

bola príprava scenára a nacvičenie vianočnej akadémie “Po-

koj v duši, láska v srdci, ...“ v slovenskom jazyku doplnené o 

anglicky hovorené texty s vianočnou tematikou. Tento prog-

ram bol predstavený v rámci  Dňa otvorených dverí,  aj pre 

rodičov a širokú verejnosť. 

Finančná matema-

tika 

Mgr. Ján Sabovčík  

18 

Príprava žiakov na podnikanie a rozpočtovanie. Žiaci pracovali 

samostatne aj v skupinách, pripravovali projekty zamerané na 

produkty finančných inštitúcií, v oblasti úverov, poistenia 

a investovania, ktoré porovnávali z pohľadu klienta, ale aj 

organizácie. 

Cykloturistický 

krúžok 

RNDr. M. Tele-

povský 

 

14 

Využitie voľného času v blízkom okolí Trebišova. Žiaci si kon-

dične zlepšili svoje telesné schopnosti spoznali širšie okolie 

Trebišova a cez prázdniny sa zúčastnili cyklistického tábora 

pri Sninských rybníkoch. 

Šachy a sudoku RNDr. M. Tele-

povský 

 

19 

Využitie voľného času riešením logických hlavolamov. Zvlád-

nutie logickej hry SUDOKU a jej rôznych variantov (KAKURO, 

Diagonálne SUDOKU, Písmenkové SUDOKU, DOUBLE SUDO-

KU) a základov šachu. 

Biológia pre matu-

rantov 

 

RNDr. J. Treľo 20 

Príprava na MS. Výstup: úspešné zvládnutie MS a prijímacích 

pohovorov na VŠ. Žiaci sa najviac venovali ekológii 

a systematickej botanike a zoológii. Výsledkom bol úspešný 

priebeh MS a prijímacích pohovorov na VŠ. 

Prírodovedný krú-

žok 
RNDr. J. Treľo 23 

Pozorovanie prírody, prírodnín a preparátov. Práca 

s odbornou literatúrou. Príprava na predmetové olympiády. 

Zlepšovanie vzťahu k prírode. Výstup: pomôcky pre BIO- rôz-

ne postery  na rôzne biologické témy. 

Tanečný šport 
p. A. Ligová 25 

Žiaci získali základy tanečného športu, vyvrcholením práce 

krúžku bol tanečný večer  pre rodičov. 
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S p r á v a 

 
o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

Gymnázia, Komenského 32, Trebišov a jeho súčastí za školský rok 2013/2014 

 
 
 
 
 
 
Predkladá:     
Mgr. Mária Kašaiová    
riaditeľka školy      
    
...................................................               Prerokované a schválené v pedagogickej rade 

Dňa 16.10.2014 
  

 

 
                               Prerokované a schválené v rade školy 

Dňa 16.10.2014  

 
Vyjadrenie rady školy:  

        Rada školy odporúča zriaďovateľovi  
Košickému samosprávnemu kraju 

s c h v á l i ť 
Hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2013/2014 

 
        .............................................................. 
            RNDr. Dagmar Ružinská 

    predseda Rady školy pri Gymnáziu,  
              Komenského 32, Trebišov 

 



 
 
 

Obrazová príloha k Hodnotiacej správe 

 
 

 

 

 

 

k ola 

 

 

Gymnázium, Komenského 32, Trebišov -  po  rekonštrukcii  

a pred rekonštrukciou  



 
 
 

 

 

Severný dvor a športový areál   Gymnázia, Komenského 32. Trebišov



 
 
 
  

 

Exkurzia - Vojany  7.mája 2014 

 

 

10.12.2013 -  Košice -  spoločná návšteva hokejového zápasu 

 



 
 
 

 

Deň otvorených dverí na Gymnáziu, Komenského 32, Trebišov -   19.12.2013 

 



 
 
 

 

Deň otvorených dverí na Gymnáziu, Komenského 32, Trebišov -   19.12.2013 

 

 



 
 
 

 

Imatrikulácia  žiakov   prímy  -  november 2013 

 

 

Lyžiarsky  kurz -  január  2014 

 



 
 
 

 

Mladý  Európan- družstvo  nášho gymnázia na regionálnom kole súťaže  pripravenej Europe Direct 

 

Európsky deň jazykov na Gymnáziu, Komenského 32, Trebišov 



 
 
 

 

Víťazná trojica chlapcov na krajskom kole v cezpoľnom behu 

 

Víťazné  družstvo v bedmintone 



 
 
 

 

Vyučovanie informatiky v  odbornej  učebni 

 

Vyučovanie chémie pomocou interaktívnej tabule v chemickom laboratóriu 



 
 
 
 

 

 

 

Vyučovacia  hodina  anglického jazyka -  využívanie interaktívnej tabule  

 

 



 
 
 
 

 

Hodina  výtvarnej výchovy -   žiaci   sekundy 

 

Hodina telesnej výchovy - telocvičňa školy 



 
 
 
 

 

Kurz pohybových aktivít -  žiaci 2.ročníka  a sexty 

 

Kurz pohybových aktivít -  Haligovce -   žiaci 2.ročníka  a sexty 



 
 
 

 

Kurz pohybových aktivít -  Haligovce -   žiaci 2.ročníka  a sexty 

 

Účelové cvičenie Ochrana človeka a prírody 



 
 
 

 

Medzinárodný deň detí na škole -  príma, sekunda, tercia  -   jún 2014 

 

Súťaž  Ja a môj bicykel -  Dopravná výchova v spolupráci s PZ v Trebišove -  27. máj 2014 



 
 
 

 

 

Škola v prírode -  8.-13. júna 2014 -  žiaci  prímy 

 

 

 



 
 
 

 

 

"Noc  v škole"  -  20.júna 2014 

 

 



 
 
 
 

 

Triedny  výlet -  sexta -  20.jún 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


