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I. POSLANIE  A VÍZIA  
 
SWOT analýza školy: 

SILNÉ STRÁNKY 

 vysoká odbornosť a kvalifikovanosť peda-

gogických zamestnancov a manažmentu 

školy 

 záujem o školu 

 existencia súčastí školy–JŠ , CVČ, ŠK, ŠJ 

 schopnosť čerpať prostriedky EÚ –OP vzde-

lávanie, ROP 

 snaha zamestnancov zvyšovať svoje kom-

petencie 

 dobre vybavený areál školy 

 prepracovaný program školy 

 pravidelná aktualizácia školských predpi-

sov 

 vysoká úspešnosť prijatia žiakov na VŠ 

 vybavenosť IKT a ich využívanie vo vyučo-

vaní 

 lektor cudzieho jazyka (ANJ)  

SLABÉ STRÁNKY 

 nedostatočné finančné ohodnotenie zamest-

nancov školy 

 nevhodné sociálne zázemie niektorých rodičov 

školy 

 nedostatok nových učebných pomôcok 

 pasívny prístup niektorých žiakov k štúdiu 

 chýbajúce zhromažďovacie priestory pre učite-

ľov a žiakov 

 nedostatočné priestory pre telocvičňu 

a jedáleň 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 skĺbenie činnosti školy a jej súčastí 

 zvýšenie záujmu o školu 

 zvýšenie motivácie žiakov pre štúdium 

 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 

RIZIKÁ 

 migrácia vzdelaného obyvateľstva z regiónu 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj 

 vysoká nezamestnanosť obyvateľov regiónu 

 nevhodný vplyv médií na žiakov 

 negatívne spoločenské javy 

 neprimerane vysoký počet stredných škôl 

v regióne 
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Motto školy: GYMTV - kvalitná, otvorená a moderná škola. 
 

„ Najväčším bohatstvom školy sú žiaci –sme povinní formovať ich rozmanitosť, vzájomný rešpekt, jasne im 

určovať ciele v súlade s rozvojom spoločnosti a požiadavkou trhu práce.“ 

 
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 stabilné  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  2015 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  po-

núka svoje služby pre verejnosť, je pre ňu otvorenou. Manažment školy pripravil marketingový plán na pro-

pagáciu školy. V oblasti modernizácie priestorov školy spolu so zriaďovateľom školy sme vypracovali a zrea-

lizovali 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 dostup-

nými  pomôckami a technikou. Zlepšila sa ochrana majetku školy, lebo každý vyučujúci si dohliada na poria-

dok vo svojej učebni. 

 V rámci výzvy Premena tradičnej školy na modernú manažment školy  sme zrealizovali projekt za-

meraný 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.  Hlavné aktivity projektu boli zrealizované do 

konca júna 2015. Výsledkom projektu sú inovované odborné učebne biológie, fyziky a chémie. Tieto učebne 

boli vybavené novým nábytkom a interaktívnou technikou. V rámci projektu boli vytvorené učebné materiá-

ly a interaktívne testy a cvičenia. 

 

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. 
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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 98,89 % , čo je o 2,02 % vyššia oproti 

predchádzajúcemu roku. V  sledovanom období – posledných 5 rokov, v školskom roku 2015/2016 nastal 

nárast počtu prijatia žiakov na vysoké školy. Aj napriek tomu rezervy vidíme vo vytváraní vlastného názoru 

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 predmetov (ché-
mie, biológie, fyziky ) inovovaním laboratórií a odborných učební. Odborné učebne chémie, biológie a fyziky 
sú vybavené interaktívnym dataprojektorom, vizualizérom a počítačovou technikou. V rámci rekonštrukcie 
sa vytvorili dva pavilóny cudzích jazykov. Každý vyučujúci má svoju učebňu CJ. V dvoch učebniach anglické-
ho jazyka a v jednej učebni nemeckého jazyka sú nainštalované interaktívne tabule. Tieto učebne sú využí-
vané aj v jazykovej škole. Zriadili sme  učebne s možnosťou využitia prezentačnej  techniky pre spoločen-
skovedné predmety. Na škole pribudla učebňa kontinuálneho vzdelávania, ktorá slúži na vzdelávanie  peda-
gogických pracovníkov školy a blízkeho okolia a videokonferenčná miestnosť. Komplexnou rekonštrukciu 
školy sa zlepšili podmienky pre vzdelávanie. Zapojením do národných projektov škola získala interaktívnu 
tabuľu a tablety. Zlepšili sa podmienky vzdelávania v jazykovej škole, ktorá získala tiež v rámci národného 
projektu IT tabuľu a notebook. Pre žiakov a zamestnancov školy slúži k športovému vyžitiu vonkajší areál 
školy s multifunkčným ihriskom, tenisovým kurtom, zeleným ihriskom a ihriskom s umelou trávou. 
 
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. Prostredníctvom dochádzkového terminálu pre žia-
kov sú rodičia informovaní o dochádzke žiaka na vyučovanie. Využívame dotazníkovú metódu pri hospitá-
ciách na hodnotenie kvality vyučovania jednotlivých predmetov. Poznatky z procesu komunikácie so žiakmi 
a ich rodičmi sú zahŕňané do plánu zlepšovania procesov.  

 
3. Efektívny proces vzdelávania zamestnancov školy so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov 
a tímovú spoluprácu na obdobie rokov 2011 -2016. 

Vyhodnotenie plnenia zámeru:  

Zámer postupne napĺňaný. Každoročne pripravujeme plán kontinuálneho vzdelávania, pričom učitelia ab-

solvujú vzdelávanie zamerané na využitie inovatívnych metód vo vyučovaní. Na základe zákona 

o pedagogických a odborných zamestnancoch bol vypracovaný plán vzdelávania pedagogických zamestnan-
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cov.  V 10 PT sú dvaja učitelia a poberajú 6% kreditový príplatok. V 11 PT je osem učiteľov. Dvaja poberajú 

6% KP a 6 učiteľov 12 % KP. V 12 PT je 18 učiteľov. Traja poberajú 6 % KP a 15 učiteľov poberá 12 % KP.  

 

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

Vyhodnotenie plnenia zámeru:  

Oproti minulému roku nastal v jazykovej škole pokles počtu záujemcov. Jazykovú školu navštevovalo v 2. 

polroku 65 žiakov ( 54 žiakov ANJ, 11 žiakov NEJ ),  prevažne žiaci nášho gymnázia. V JŠ pracovalo  5 skupín, 

z toho 1 skupina NEJ a 4 skupín ANJ. Všetci  vyučujúci sú plne kvalifikovaní.  Na konci školského roka získalo 

osvedčenie o ukončení ročníka 51 žiakov -  78,46 % (v minulom šk. roku 72,4 %). 

Osvedčenia nezískali žiaci, ktorí sa: 

a) nezúčastnili záverečného testovania,  

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

Žiaci sa zapájajú do krúžkovej činnosti, pričom odovzdávajú VP do CVČ pri Gymnáziu, Komenského 32, Tre-

bišov. Na škole činnosť útvarov prebieha v priestoroch  školy a vonkajšieho areálu, zároveň využívame prie-

story 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 reflekto-

vať na požiadavky materiálneho zabezpečenia  jednotlivých vedúcich krúžkov.  

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

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

Počet žiakov zapojených do činnosti krúžkov je: 437 žiakov, z toho 374  žiakov školy je v jednom krúžku a 63 

žiakov navštevuje viac ako jeden krúžok  v CVČ. 

      Počet záujmových útvarov: 24  krúžkov (7 krúžkov zameraných na telovýchovu a šport,  2 krúžky 

venované spoločenským vedám,  na kultúru a umenie  bolo zameraných 7 krúžkov a 8 krúžkov bolo zame-

raných na prírodné vedy ). 

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

ničné služby 356 žiakov, čo je 86,19 %.  Vo väčšej miere žiaci využili vypožičanie kníh, ktoré sú určené na 

mimočítankové čítanie. Knižničné služby využívalo aj 27 zamestnancov školy. Do školskej knižnice bolo do-

plnených 31 titulov kníh v slovenskom jazyku. Celkový počet výpožičiek bol 1183. V priebehu roka bolo 

uskutočnených 43 kultúrno -spoločenských podujatí. 

Počet stravníkov stúpol z 483 na 497 aj napriek poklesu žiakov  na škole. V minulých rokoch sa skvalitnili 

priestorové a materiálno-technické podmienky uskutočnením rekonštrukčných prác v ŠJ. V ŠJ sa stravovalo 

330 žiakov gymnázia, 86 žiakov obchodnej akadémie, 45 zamestnancov školy, 22 zamestnancov OA, 14 cu-

dzích stravníkov  - Slovenskej sporiteľne, Sociálnej poisťovne, NsP Trebišov, súkromní podnikatelia.  

Na doplnkové stravovanie žiakov a zamestnancov školy slúži školský bufet. Zlepšil sa sortiment to-

varu- 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  
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Splnenie cieľa: Cieľ je dlhodobý. V novom ŠkVP sme posilnili prírodovedné predmety, spoločenskovedné 

predmety, slovenský jazyk a cudzie jazyky.  Každý učiteľ má pridelenú učebňu, ktorú si zariadil dostupnými  

pomôckami a technikou. Zlepšila sa ochrana majetku školy, lebo každý vyučujúci si dohliada na poriadok 

vo svojej učebni. V rámci OP Vzdelávanie sme získali projekt. Finančné prostriedky boli využité na inováciu 

troch odborných učební prírodovedných predmetov. 

 

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 2015 

bol vykonaný dozorný audit. 

  Hlavným procesom je výchovno-vzdelávací proces. Sledovali sme tieto ukazovatele v rámci hlavné-

ho procesu: 

 

Prospech a dochádzka žiakov    

Neprospievajúci žiaci 

 Nasledujúca tabuľka vyjadruje počty neprospievajúcich žiakov za posledných päť rokov: 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

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

NP 13 7 7 6 17 3 8 0 5 2 

NK 5 7 6 9 2 2 2 2 4 3 

 

Oproti predchádzajúcemu školskému roku sa počet neprospievajúcich žiakov  v 1.polroku znížil. Pri-

jatím opatrení v 2.polroku sa počet neprospievajúcich  žiakov znížil.  V budúcnosti je potrebné viac sa veno-

vať 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 rodičmi.  

Dochádzka žiakov   

So študijnými výsledkami úzko súvisí dochádzka žiakov. 

Dochádzka žiakov za posledných päť rokov –percento zameškaných hodín 

 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 

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

pol. 

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

Os. hodi-

ny 

7,03 9,57 4,96 6,32 7,67 8,27 8,31 9,14 6,89 7,44 

Neos. 

hodiny 

0,05 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,05 0,06 0,02 0,01 
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1. Percento ospravedlnených a neospravedlnených hodín sa znížilo v porovnaní s predchádzajúcim škol-

ským rokom. 

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

matickú kontrolu zo strany vyučujúcich, TU a vedenia školy. 

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

prostredníctvom elektronickej žiackej knižky a dochádzkového systému. 

 

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   

 2010-2011 2011-2012 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

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

Stupeň 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

Stupeň 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

 

1. V tomto školskom roku nebol zaznamenaný znížený počet známok zo správania. Aj napriek tomu je 

potrebné zlepšiť prácu TU, VP a koordinátorov prierezových tém a zlepšiť aj komunikáciu so žiakmi a ich 

rodičmi.  

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

 
2. 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.  Prostriedky štátneho rozpočtu  využívame na 

bežnú prevádzku  školy a čiastočnú modernizáciu. Finančné prostriedky Občianskeho združenia  za rok  

2015 vo výške 3336,45 € sme využili na opravu skriniek v sume 1558,80 € a nákup žiackych lavíc a stoličiek 

v sume 1797,12 €.  Rodičovský príspevok v sume 7 955,00 € sme použili na podporu aktivít žiakov ( predme-

tové olympiády a súťaže, ocenenie najlepších žiakov na konci šk. roku, príspevok na exkurzie –Viedeň,  prí-

spevok na LK - ocenenie, KOŽaZ, kurz pohybových aktivít). 

 

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 

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 s finančnou odmenou. Na propagáciu školy sme zorganizovali uvedené 

aktivity: 

http://www.stránke/
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Plenárne zhromaždenie RZ pri Gymnáziu, Komenského 32, Trebišov - 21.09.2015 

Účasť na RZ na základných školách  - september  2015 - január 2016 

Burza informácií - organizátor akcie bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre okres Trebišov - 15.10.2015 

Na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle... - kultúrny program pre verejnosť mesta v Divadelnej sále MsKS v  Trebi-

šove - 13.12.2015  

Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ - 11.12.2015 

Sekunda baví budúcu prímu – DOD pre žiakov 5.ročníka ZŠ a ich rodičov – 21.3.2016 

Propagačné aktivity – letáky, skladačky,  informácie prostredníctvom Infokanálu mesta Trebišov- október 

2015-  január  2016 

 
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. 

 

3. 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 2015 

Splnenie cieľa:   Cieľ bol splnený.  Podarilo sa nám zrekonštruovať  tenisový kurt. Areál školy je udržiavaný 

vlastnými zamestnancami. 

 

4. 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 

Splnenie cieľa:   V tomto školskom roku 2015/2016 bolo percento prijatých žiakov o 2,02 % vyššie oproti 

predchádzajúcemu roku. 

Počet žiakov : 90   

Hlásiaci sa na VŠ: 89   

Prijatí na VŠ: 88 

Percento úspešnosti :  98,89 % 

 
 
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 2015/2016 sme dosiahli v predmete anglický jazyk druhý najnižší percentil a v predmete 

matematika najnižší percentil v sledovanom období. V SJL to bol najvyšší percentil v sledovanom období.  

Z  90 žiakov  20  maturantov napísalo testy EČ MS na menej ako 33%, t.j. nesplnili podmienku, ktorá im za-

ručuje, aby zmaturovali, ak by na ÚF IČ MS boli klasifikovaní stupňom dostatočný. Počet žiakov, ktorí nespl-
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nili podmienku úspešnosti viac ako 33% , bol v matematike - 7 žiakov a v ANJ 12 žiakov a NEJ 1 žiak. Na zá-

klade týchto výsledkov maturitných skúšok sme prijali nasledovné opatrenia vo VO CUJ na zlepšenie prípra-

vy 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, 

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   V predmetoch SJL , 

ANJ, NEJ a MAT boli pripravené testy vyučujúcimi. Na základe dosiahnutých výsledkov boli prijaté opatrenia 

v predmete slovenský jazyk a literatúra : na hodinách viac pracovať s literárnym umeleckým a vecným 

textom, zamerať sa na úlohy na čítanie s porozumením, 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. 

 
1.1 Výsledky  testovania na škole v.šk.roku 2015/2016 

Výsledky ročníkovej previerky  Maturitná  matematika   -   3. ročník  

     Výsledky jednotlivých skupín 
   

     

 
Úspešnosť Pr. známka z testu Klasifikácia Rozdiel 

MAM-  1.skupina 63,50% 2,88 2,20 0,68 

MAM-  2.skupina 54,42% 3,23 2,08 1,15 

 
59% 3,06 2,14 0,92 

 
Prijaté opatrenie z výsledkov :  

- naďalej systematická príprava,  

- vedenie k samostatnosti , 

- zaradzovať viac úloh kde sa prelínajú tematické celky , 

- zaradzovanie testových úloh s výberom odpovede, ako aj s doplnením krátkej odpovede (len vý-

sledku) – výber zo starších ročníkov EČ MS z MAT , 

- dbať na všeobecné riešenia úloh (dosadzovanie číselných hodnôt čo najneskôr aby sa zabránilo ne-

presným výsledkom dosiahnutým viacnásobným zaokrúhľovaním čiastkových výpočtov .     
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Vyhodnotenie ročníkového testu zo SJL pre 2. ročník  

Trieda Úspešnosť Známka z testu 

II. A 81,85% 2,05 

II. B 71,68% 2,52 

II. D 74,28% 2,40 

 
Opatrenia vyplývajúce z výsledkov 
V písomných prácach z literatúry viesť žiakov k dôslednému čítaniu literárneho textu s porozumením, apli-
kovaniu literárnovedných termínov v texte. V pravopisných rozcvičkách upevniť učivo o číslovkách 
a znelostnej asimilácii. V ústnych prejavoch dbať na prozodické vlastnosti slovenčiny a rozvíjať kultivovaný 
prejav študentov. 
 
Správa z ročníkového testu  - SJL – 3. Ročník  
 

Trieda Úspešnosť známka 

III. A (26 ž) 73,76% 2,50 

III. B (24 ž) 64,83% 2,75 

III. C  (21 ž) 74,76% 2,52 

III. D (19 ž) 57,36% 3,36 

 
Opatrenia vyplývajúce z výsledkov 
Na základe zistení je potrebné na hodinách SJL viac sa venovať interpretácii literárnych diel (aj čítanie 
s porozumením); zopakovať a precvičovať určovanie slohových postupov, útvarov a jazykových štýlov. 

 
Ročníkový test z anglického jazyka – 1.ročník  

            

Trieda počet 
% úspeš-

nosť 
počúvanie 
(listening) 

jazyk a jeho 
použitie (lan-
guage in use) 

čítanie 
(reading) 

písanie 
(writing) 

    

    1A 18 80% 78,66% 81,15% 76,83% 82,20% 
    1B 18 76% 74,50% 80,54% 56,16% 86,40% 
    1C 13 78% 76,16% 81,81% 59,50% 95,80% 
    kvinta 7 91% 88,16% 95,66% 66,66% 91,40% 
    kvinta 11 87% 92,50% 88,96% 71,16% 87,20% 
    spolu 67 82,40% 82% 85,60% 66% 88,60% 
    

            Ročníkový test na úrovni B1.1 z celkového počtu 68 študentov prvého ročníka písalo 67, nepísal 1 žiak. 
  Test bol zameraný na jednotlivé zručnosti, ktoré sú testované aj na maturitnej skúške a bol zostavený 

z podobných typov úloh, aké sa vyskytujú v testoch EČ MS. 
   OPATRENIA 

        Keďže žiaci nepísali vstupný test, nie je možné porovnať ich progres. 
V Intenzívnejšie sa zamerať na rozvoj zručnosti čítanie s porozumením, najmä na typ úlohy na priraďovanie a  
dopĺňanie. 

          
Ročníkový test z anglického jazyka - 2.ročník 

 II.A II.B 

Počúvanie s porozumením   76 % 61 % 

Language in use   70 % 61 % 

Čítanie a práca s textom 81 % 77 % 

Celková úspešnosť 75,9 % 66,3 % 
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Priemerná známka na 
polrok 

1,61 1,83 

Najúspešnejší študenti Ferenčík(98,3), Kasardová,  
Kovaľ 

Gamrát (90), Iľko,  
Širotník 

 
Vyplývajúce zistenia 

 Študenti II.A dosahujú lepšie študijné výsledky, ak porovnávame priemernú známku za prvý polrok 

(1,61) a dosiahnuté výsledky z testu (75,9).  

 Študenti II.B mali horšie študijné výsledky na polrok (1,83) a dosiahli aj horšie výsledky v teste 

(66,3). V skupine sú študenti, ktorí prišli z výrazne slabým základom zo základnej školy (čo ukazovali 

aj vstupné testy v 1.roč a testovanie SCIO) a pri takto početnej skupine nie je možné sa im individu-

álne počas hodín venovať. Aj napriek tomu progres v tejto skupine bol dosiahnutý. 

 V obidvoch triedach mali študenti najlepšie študijné výsledky v časti Čítanie a práca s textom. 

Na testovanie bol využitý test  NUCEM na maturitnú skúšku na úrovni B1, ktorú mali študenti na konci 
druhého ročníka dovŕšiť s cieľom otestovať všetky testované zručnosti pre maturitnú skúšku.  

 
Ročníkový test z anglického jazyka  - 3. ročník  

Skupina Úspešnosť % 
Priemerná 

známka za 1. 
polrok 

Priemerná 
známka z testu 

III.ABC 71,08% 2,16 2,41 

III.AB 67,64% 2,23 2,76 

III.ABC 72,00% 2,18 2,37 

III.ABC 75,36% 1,63 2,21 

Priemer: 71,52% 2,05 2,43 

 

Na základe dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať: 

 Najlepšie výsledky dosiahli študenti v časti počúvanie – 74,75% 

 Naopak najslabšie výsledky dosiahli študenti v časti čítanie s porozumením – 53,78% 

 

Navrhované opatrenia pre budúci školský rok: 

 
1. V 4. ročníku sa sústrediť na hodinách ANJ na gramatickú správnosť a aspoň 1 vyučovaciu hodinu ve-

novať riešeniu testových úloh z učebníc YES, identických s úlohami EČPMS spojených s rozborom 

riešení.  

2. Rozšíriť množstvo  testovacích úloh zameraných na zvýšenie úrovne práce s textom. Striedať úlohy 

na doplňovanie, úlohy na priraďovanie, úlohy na viacnásobné priraďovanie a úlohy s výberom od-

povede. 

3. Využívať materiály IKT zamerané na upevňovanie a systematizáciu učiva. 

4. V predmete RLA ako súčasť tematických okruhov chápať zabudovanie osvojovania gramatických 

pravidiel, syntaktických štruktúr a súvetí a zaužívaných výrazov. 

5.  Žiakom s priemernými a slabými výsledkami odporučiť prípravný kurz na MS v rámci JŠ. 
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Vyhodnotenie ročníkového testu z ANJ pokročilí  pre 3. ročník - bilingválne zameranie  

Skupina Úspešnosť % 
Priemerná 

známka za 1. 
polrok 

Priemerná 
známka z testu 

III.D 68,50% 1,90 2,60 

III.D 82,66% 1,77 1,88 

Priemer: 75,35% 1,84 2,26 

 
Navrhované opatrenia pre budúci školský rok: 

6. Rozšíriť množstvo  testovacích úloh zameraných na zvýšenie úrovne práce s textom. Striedať úlohy 

na doplňovanie, úlohy na priraďovanie, úlohy na viacnásobné priraďovanie a úlohy s výberom od-

povede. 

7. Zvýšiť využívanie internetových zdrojov na učenie anglického jazyka. 

8. Využívať IKT na hodinách anglického jazyka. 

9. Zaviesť čitateľský denník, v ktorom žiaci okrem beletrie spracujú aj publicistické a odborné články. 

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

 
Výstupný test z NEJ -1. roč. pokročilí 

    
Vstupný 
test % 1(max16)      2(max8) 3(max14) spolu 

Výstupný test 
% 

 Trieda    1C 58,96 52,5% 77,5% 58,5% 60,5 % 60,5 % 

 
Opatrenia : gramatické javy úrovne A2 budú upevňované naďalej v tomto  aj v budúcom školskom roku 
v bežnej komunikácii,  gramatickými cvičeniami, testami a aj v písomnom prejave. 
 
 
Vyhodnotenie ročníkového testu z NEJ – 3. ročník , školský rok  2015/2016 

  
Trieda 1.úloha 2.úloha 3.úloha 

Výstupný 
Priemer. 
známka 

Priemer 

20 b. 10 b.  12 b. test % test 1. polrok 

Vyhodnotenie                     III. A,B, C 39,6 % 28,3 % 61,1 % 43 % 4 3 

 
Ročníkový test z NEJ písala jedna  skupina pokročilých - 6 žiakov ( 1 chýbala) 

Opatrenia :  

 gramatické javy a slovná zásoba úrovne B2 budú upevňované v budúcom školskom roku v bežnej 

komunikácii,  gramatickými cvičeniami a aj v písomnom prejave, 

 na hodinách budeme využívať doplnkové cvičenia zamerané na rozvoj slovnej zásoby  

 budeme využívať materiály IKT zamerané na upevňovanie a systematizáciu učiva. 

   Testovanie  z anglického jazyka úroveň B1 pre gymnáziá 

Test je zameraný na testovanie komunikačných zručností a stratégií počúvania a čítania a  

gramaticko-lexikálnej kompetencie v súlade s inovovaným ŠVP pre ISCED 3.  

Test  bol realizovaný na základe ponuky NÚCEM-u a podporuje aktívne využívanie systému e-Test. 

Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 73.1%. 

Priemerná úspešnosť žiakov Vašej školy bola 69.2%. 
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trieda %  úspešnosť Známka 

II.A  22 71,1 %                1,64 

II.B  24   58,9%                 1,96 

II.D  27 77,3%                 1,67 

Priemer za NUCEM 73,1%  

 

Vnútroškolská kontrola 

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

Hospitácie boli zamerané na:  

a) sledovanie stanovenia výchovno-vzdelávacích cieľov na hodinách, 
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 informá-
cií, 

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 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 žiacka školská  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. 
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5.5 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. 

 
5.6 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 2016 
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. 

5.7 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. 8. Pripravenie Plánu vnútorného vzdelávania zamestnancov školy so zameraním na rozvoj kľúčových 
kompetencií žiakov a tímovú spoluprácu na obdobie rokov 2008 -2015. 
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, ktorý je zverejnený na škole. 

5. 9. 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 
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. 

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

Jazykovú školu navštevovalo v 2. polroku 65 žiakov ( 54 žiakov ANJ, 11 žiakov NEJ ),  prevažne žiaci nášho 

gymnázia. V JŠ pracovalo  5 skupín, z toho 1 skupina NEJ a 4 skupín ANJ. Všetci  vyučujúci sú plne 

kvalifikovaní.  Na konci školského roka získalo osvedčenie o ukončení ročníka 51 žiakov -  78,46 % 

(v minulom šk. roku 72,4 %). 

http://www.stránke/
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Osvedčenia nezískali žiaci, ktorí sa: 

a) nezúčastnili záverečného testovania,  

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

 

Pozitíva:  

a)   v rámci JŠ je realizovaná  príprava na EČ MS,   

b) zlepšenie komunikačných schopností žiakov,  

c) dobre sa pracuje hlavne v malých skupinách s počtom asi 12 žiakov,  

d) pri pravidelnej dochádzke veľmi dobré výsledky. 

 

 

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

a materiálnych podmienok na mimoškolskú činnosť. 

Z: riaditeľ školy, vedúci vychovávateľ CVČ 
T: stále –sledovanie ukazovateľov     jún 2014 
Cieľ splnený. Počet žiakov v CVČ sa podarilo zvýšiť. Žiaci sa zapájajú do krúžkovej činnosti, pričom škole 

odovzdávajú VP. Na škole činnosť útvarov prebieha v priestoroch  školy a vonkajšieho areálu, zároveň vyu-

žívame priestory mestskej športovej haly. Materiálno-technické zabezpečenie pre jednotlivé záujmové út-

vary je na štandardnej úrovni, ale na zvýšenie úrovne činnosti v jednotlivých záujmových útvaroch je nutné 

reflektovať na požiadavky materiálneho zabezpečenia  jednotlivých vedúcich krúžkov.  

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

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

Počet žiakov zapojených do činnosti krúžkov je: 437 žiakov, z toho 374  žiakov školy je v jednom krúžku a 63 

žiakov navštevuje viac ako jeden krúžok  v CVČ. 

      Počet záujmových útvarov: 24  krúžkov (7 krúžkov zameraných na telovýchovu a šport,  2 krúžky 

venované spoločenským vedám,  na kultúru a umenie  bolo zameraných 7 krúžkov a 8 krúžkov bolo zame-

raných na prírodné vedy ). 

 
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 stúpol z 483 na 497. Aj napriek 

poklesu žiakov  na škole. V minulých rokoch sa skvalitnili priestorové a materiálno-technické podmienky 

uskutočnením rekonštrukčných prác v ŠJ. V ŠJ sa stravovalo 330 žiakov gymnázia, 86 žiakov obchodnej aka-

démie, 45 zamestnancov školy, 22 zamestnancov OA, 14 cudzích stravníkov  - Slovenskej sporiteľne, Sociál-

nej poisťovne, NsP Trebišov, súkromní podnikatelia.  

 
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 nevykazuje stratu, zlepšil sa sortiment tovaru- mliečne výrobky, 

ovocie, nesladené nápoje, čerstvé pečivo. Bufet slúži na doplnkové stravovanie žiakov a za-

mestnancov školy. 

September 2015  -  Jún 2016 : 

Náklady = 28 845,24 € 

Výnosy  = 29 827,81 € 

Zisk = 982,57 € 
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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 2016 člen vedenia školy uskutočnil osobný pohovor 
s každým pedagogickým zamestnancom a vyhotovil záznam o hodnotení.  

 
 
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 maturitnej skúšky, ako aj výsledky našich žiakov na predmetových olympiádach 
a ostatných súťaží organizovaných MŠVVaŠ SR a iných súťažiach. K dobre fungujúcemu výchovno-
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, 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 znižuje. Je to spôsobené poklesom žiakov 
na škole a sčasti je to spôsobené veľkou konkurenciou súkromných jazykových škôl. Aby sme zlepšili situá-
ciu v JŠ, navrhujeme nasledujúce opatrenia: 
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 firmy a širokú verejnosť 
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Návrhy opatrení, ktoré by mali pomôcť k zlepšeniu podmienok vzdelávania: 

1. realizácia inovovaného Školského vzdelávacieho programu a jeho ďalšie zlepšovanie, 
2. zrekonštruované priestory školy z prostriedkov Regionálneho operačného programu –infraštruktúra 

školstva a OP Vzdelávanie, 
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 411 

 Z toho dievčat 239 

 Počet tried spolu 19 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 411 

 Z toho dievčat 239 

 Počet tried denného štúdia 19 

 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 3 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 4 

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

0 

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 
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III. ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA STREDNEJ ŠKOLY 
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov – škola prijímala žiakov do 1.ročníka štvorročného štúdia  pre 
školský rok 2015/2016 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 
15.9.2015 kód odbor plán Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

7902J00 gymnázium 60 95 80 0 0 54 54 

 
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov – škola plánovala prijať žiakov do 1.ročníka osemročného štúdia  
pre školský rok 2015/2016 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    
 
Za jednotlivé kritéria boli žiakovi pridelené body. Uchádzači o štúdium, ktorí spĺňajú podmienky prijatia sa 
zoradia podľa počtu bodov. Uchádzačom, ktorí získali podľa kritérií aspoň 60 bodov, bolo zaslané rozhodnu-
tie o prijatí. 
 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 
žiaci 

Stav k 
15.9.2015 kód odbor plán Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

7902J00 gymnázium 30 9 9 0 0 0 0 

  
Keďže prijatých žiakov  do 1.ročníka osemročného štúdia  pre školský rok 2015/2016 bolo len 9, vedenie 
školy sa rozhodlo triedu Prímu pre školský rok 2015/2016 neotvoriť. 
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 
 Snaha zamestnancov zvyšovať svoje kompetencie 
 Dobrá vybavenosť vonkajšieho športového areálu školy 
 Vysoká úspešnosť prijatia žiakov na VŠ 
 Vybavenosť IKT a ich využívanie vo vyučovaní 
 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  
 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Priemerný prospech za 
školu: 

1,78 1,82 1,75 1,75 

Priemerný počet vymeš-
kaných hodín na žiaka za 
školu: 

77,83 84,16 89,09 82,45 

Priemerný počet neospra-
vedlnených vymeškaných 
hodín na žiaka za školu: 

0,17 0,17 0,11 0,29 

Priemerný počet osprave-
dlnených vymeškaných 
hodín na žiaka za školu: 

77,66 83,99 88,99 82,16 

 

 
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 2015/2016 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

em
er

 

n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 

n
a 

ži
ak

a 

1.  55 21 38,2 17 30,9 17 30,9 0 0 3819 69,44 3 0,054 

2.  46 17 37,0 15 32,6 14 30,4 0 0 3488 75,83 4 0,08 

3.  72 18 25,0 31 43,06 23 31,94 0 0 6419 89,15 11 0,15 

4.  69 15 21,74 27 39,13 27 39,13 0 0 4701 68,13 70 1,01 

Spolu 242 71 29,34 90 37,2 81 33,46 0 0 18427 76,14 88 0,36 

 
 
3.  Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/2016 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

er
 

n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

e
m

er
 

n
a 

ži
ak

a 

1. - - - - - - - - - - - - - 

2. 25 17 68 6 24 2 8 0 0 1398 55,92 0 0 

3. 11 4 36,4 4 36,4 3 27,2 0 0 993 90,27 0 0 

4. 18 7 38,9 8 44,4 3 16,7 0 0 1579 87,72 0 0 

5. 18 8 44,4 4 22,3 6 33,3 0 0 1366 72,72 0 0 

6. - - - - - - - - - - - - - 

7. - - - - - - - - - - - - - 

8. 21 12 57,2 5 23,8 4 19 0 0 2157 102,71 22 1,05 
Spolu 93 48 51,62 27 29,03 18 19,35 0 0 7493 80,57 22 0,24 
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4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/2016 v študijných odboroch  s dĺžkou 
štúdia 5 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

em
er

 
n

a 
ži

ak
a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 

n
a 

ži
ak

a 

1. - - - - - - - - - - - - - 

2. 27 6 22,22 15 55,55 6 22,22 0 0 1803 66,73 0 0 

3. 21 4 19,1 11 52,36 6 28,56 0 0 2912 139,09 4 0,19 

4. 28 4 14,29 7 25 17 60,71 0 0 3298 122,15 4 0,15 

5. - - - - - - - - - - - - - 

Spolu 76 14 18,42 33 43,42 29 38,16 0 0 8013 105,43 8 0,105 

 
 
 
 

5.  Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2015/2016  

3.1 Celkové hodnotenie 

Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902500 gymnázium 86 1 4 0 90 1 

7902573 gymnázium-
cudzie jazyky 

- - - - - - 

spolu  86 1 4 0 90 1 

 
3.2 Externá časť MS  
 

Predmet Počet žiakov Úspešnosť % 

Anglický jazyk  B2 83 53,50 

Nemecký jazyk  B2 6 51,10 

Španielsky jazyk B2 1 51,70 

Slovenský jazyk 118 65,10 

Matematika 37 51,80 

 
3.3 Interná časť MS  - písomná forma  
 

Predmet Počet žiakov Úspešnosť % 

Anglický jazyk  B2 83 67,59 

Nemecký jazyk  B2 6 55,83 

Španielsky jazyk B2 1 75,00 

Slovenský jazyk 118 71,76 
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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 
49 37 25 7 0 1,92 

anglický jazyk, 
B2 

39 25 20 1 0 1,85 

nemecký ja-
zyk, B2 

2 1 3 0 0 2,16 

španielsky 
jazyk B1 

0 1 0 0 0 2,00 

biológia 20 1 2 0 0 1,22 

chémia 10 7 2 0 0 1,58 

informatika 13 2 1 0 0 1,25 

matematika 12 15 7 2 0 1,97 

fyzika 6 1 1 0 0 1,38 

dejepis 10 2 8 3 0 2,17 

občianska 
náuka 

16 11 11 8 0 2,24 

geografia 7 0 0 0 0 1,00 
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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 a päťročné štúdium 
 

 
Vzdelávacie  programy 

Školy 
 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých    ročníkoch v školskom 
roku 2015/2016 

1. 2. 3. 4. 5. 
Spolu 

Študijné odbory - 
denné štúdium 

Číslo schvaľova-
cej 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 gymná-
zium 

 ŠVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7902 J gymnázium  3 55 2 46 3 72 3 69 0 0 11 242 

7902 J 74 gymnázium-bilingválne 
štúdium 

0 0 1 27 1 21 1 28 0 0 3 78 

Celkom 3 55 3 73 4 93 4 97 0 0 14 318 

 
Osemročné štúdium 

 

Vzdelávacie  programy 
školy 

 

Počet tried a  počet žiakov  v jednotlivých roční-
koch 

v školskom roku 2015/2016 

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 0 0 0 0 

7902 5 73 gymnázium-cudzie jazyky 0 0 0 0 0 0 0 0 

7902  J gymnázium 0 0 1 25 1 11 1 18 

celkom 0 0 1 25 1 11 1 18 

 

Vzdelávacie  programy 
školy 

 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
v školskom roku 2015/2016 

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 0 0 0 0 1 21 1 21 

7902 5 73 gymná-
zium-cudzie jazyky 

3625/1994-212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7902  J gymnázium 1 18 0 0 0 0 0 0 4 72 

celkom 1 18 0 0 0 0 1 21 5 93 
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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 2015/2016 podiel absolventov na trhu práce 
 

 pokračujú v 
štúdiu na VS 

pokračujú 
v štúdiu 
(iné dru-

hy štúdia) 

vojenská služ-
ba (profesio-

nálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2016 

nezamestnaní 
k 30.9.2016 

celkom 

počet žiakov 
v študijných 

odboroch 
90 

 
0 0 1 0 91 

spolu 
počet žiakov 

90 0 0 1 0 91 

 
 

 
Graf 5 Podiel absolventov na trhu práce za šk. rok 2015/2016 

 
Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov po ukončení školského roku 2015/2016  
 

 

Kód odboru s 
názvom 

pokračujú v 
štúdiu 

vojenská služ-
ba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2016 

Nezamestnaní 
k 30.9.2016 

celkom 

7902 5 gym-
názium 

68 0 1 0 69 

7902 5 73 
gymnázium-
cudzie jazyky 

21 0 0 0 21 
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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 3 9 12 10 1 0 35 44,69 

z toho žien 2 7 9 7 0 0 25  

 Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov 

 z toho externých 3 

 kvalifikovaných 35 

 nekvalifikovaných 0 

 doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

 s 1. kvalifikačnou skúškou 10 

 s 2. kvalifikačnou skúškou 19 

 s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

 Priemerný počet žiakov na učiteľa 11,80 

 
 

1. Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v šk. roku 2015/2016    
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..
..
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35 0 0 0 0 0 0 1 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 1 3 5 9 2 0 20 49,55 

z toho 
žien 

0 3 5 8 1 0 17 
49,88 

Počet nepedagogických 
zamestnancov: 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním 10 
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4. Odbornosť odučených hodín   školský rok 2015/2016 
 
 

 
Predmety 

 

 
Počet hodín 

týždenne 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 
Spoločenskovedné  

186 186 100 0 0 

Cudzí jazyk 247 238 96,36 9 3,64 

Prírodovedné  252 252 100 0 0 

Výchovy 76 76 100 0 0 

Odborné  0 0 0 0 0 

Spolu  
 

761 752 98,82 9 1,18 

 
 
 
VIII. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY V 2015/2016 
  
 

Vzdelávanie 
Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov  osvedčenia, certifikátu 

Počet 
učiteľov 

Počet 
získaných 
kreditov 

na 1 učite-
ľa 

prípravné atestačné 
RP MPC Koši-

ce 

Príprava pedagogického zamestnanca 

na vykonanie atestácie  (I. atestácia) 
1 0 

prípravné atestačné 

Katolícka uni-

verzita Ru-

žomberok 

Príprava pedagogického zamestnanca 

na vykonanie atestácie  (II. atestácia) 
5 0 

atestačné 
RP MPC Koši-

ce 
Vykonanie I. atestácie 1 0 
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IX. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI 
 
 

Súťaže vyhlasované MŠVVaŠ  SR 

P.Č názov súťaže 
pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda 

súťaž 
konaná 

dňa 

krajská 
úroveň 

Celoslovenská úroveň 
medzinárodná 

úroveň 

1. OSL-A Alžbeta  Šantová, oktáva 26.1.2016 5.miesto   

2. OAJ-1B Daniela  Bieleschová, kvarta 10.2.2016 6.miesto   

3. OAJ-2A Igor  Dzuro, I.B 10.2.2016 7.miesto   

4. OAJ-2C1 Soňa Kristína Rusnáková, III.D 10.2.2016 8.miesto   

5. OAJ-2C2 Claudia  Košina, IV.D 10.2.2016 6.miesto   

6. ORJ-A1 Sára  Palenčíková, tercia 11.3.2016 11.miesto   

7. ORJ-A2 Katarína  Tóthová, kvarta 11.3.2016 7.miesto   

8. OĽP Marek  Kohút, kvinta 7.4.2016 5.miesto   

9. ODEJ-E Marína  Ružinská, sekunda 31.3.2016 4.miesto   

10. OGEG-Z Daniel  Babjak, IV.A 10.3.2016 10.miesto   

11. OGEG-Z Tomáš  Babjak, III.A 10.3.2016 11.miesto   

12. OBIO-B Sofia  Gibová, I.C 9.3.2016 13.miesto   

13. OCHE-A Jaroslav  Jacko, IV.C 28.1.2016 1.miesto 13.miesto + úspešný riešiteľ  

14. OCHE-B Dominika  Hetnerovičová, III.D 7.4.2016 6.miesto   

15. OCHE-B Terézia  Kiraľvargová, II.B 7.4.2016 10.miesto   

16. OCHE-C Dávid  Mihálik,  I.A 20.5.2016 8.miesto   

17. OCHE-C Zuzana  Harčárová, I.C 20.5.2016 10.miesto   

18. OFYZ-A Daniel  Babjak, IV.A 9.2.2016 9.miesto   

 
 

Iné súťaže 

P.Č názov súťaže 
pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda 
súťaž kona-

ná dňa 
krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň 

medzi-
národná 
úroveň 

1. 
Ruže mojej duše- vlastná 
literárna tvorba 

Alžbeta  Šantová, oktáva 27.11.2015 1.miesto   

2. 
Ruže mojej duše- vlastná 
literárna tvorba 

Lea  Linerová, IV.B 27.11.2015 2.miesto   

3. 
Štúrovo pero-  školský 
časopis UCHO 

 23.4.2016  3.miesto  
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P.Č. Názov aktivity Termín konania 
Oblasť zamerania 

(v médiách, účasť na konferenciách, 
výstavách) 

Počet  
zúčastnených 

1. 

Letná univerzita pre 
stredoškolákov 

(žiak Daniel Minárik, 
III.A) 

7.- 9.9.2015 
Organizátor -STU Bratislava- 

propagácia technických vied. Príprava 
ambasádarov  pre  stredné školy. 

1 

2. 
Mosty bez bariér- 

Pribeník 
17.9.2015 

Festival tvorivosti a spolupráce 
zdravotne znevýhodnených a zdravých 

detí. 
131 

3. Deň nezábudiek 18.9.2015 
Verejná  finančná  zbierka pri príležitosti 

Svetového dňa duševného zdravia. 
22 

4. 

Účelové  branné  
cvičenie- nižšie triedy 
8-ročného gymnázia- 

Izra 

18.9.2015 
Cvičenie patrí  do  plánu prierezovej 

oblasti  Ochrana života a zdravia. 
54 

5. 
Slávnostné 

celoškolské stretnutie 
rodičov a učiteľov 

21. 9.2015 Komunikácia s rodičmi . 200 

6. Workshop GIRLS DAY 21.9.2015 

Diskusné stretnutie so zameraním na 
propagáciu informatického štúdia pre 

dievčatá a následné možnosti uplatnenia  
na trhu práce. 

30 

7. 

Prednáška - MVDr. 
Urbanová, Úrad 

verejného 
zdravotníctva 

Trebišov 

23.9.2015 
2.10.2015 
6.10.2015 
7.10.2015 

Prednáška o škodlivosti alkoholu pre 
mladého človeka a následky s tým 

spojené. 
125 

8. Európsky deň jazykov 25.9.2015 
Oslava jazykovej rozmanitosti Európy ,   

podpora  kultúrnej a jazykovej 
rôznorodosti. 

50 aktívnych 
/400 

účastníkov 

9. Biela pastelka 25.9. 2015 
Verejná finančná  zbierka s cieľom 

podporiť nevidiacich a slabozrakých 
občanov. 

2 

10. Týždeň športu 28.9.-2.10.2015 
Športové aktivity-netradičné športy na 

hodine TSV. 
100 

11. 
Tatranská Lomnica-  

KPA 
5.-7.10.2015 

Kurz pohybových aktivít so zameraním 
na letné športy- II.A, II.B, II.D. 

74 

12. VAPAC  Bratislava 6.-8.10.2015 
Medzinárodný veľtrh  so zameraním na 

štúdium a profesionálnu kariéru. 
30 

13. 
Zimný štadión  
Trebišov- KPA 

8.-9.10.2015 
Kurz pohybových aktivít so zameraním 

na zimné športy- II.A, II.B, II.D. 
74 

14. 
Prezentačná  návšteva 

firmy Deutschmann 
Trebišov 

8.10.2015 

Spolupráca so zamestnávateľom v 
meste- beseda o možnostiach uplatnenia 

a potrebách pre uplatnenie na trhu 
práce. 

25 

15. 
Kráľ Zemplína- 

divadelné 
predstavenie 

9.10.2015 
XXIII. celoštátny festival divadelných hier 
s dedinskou tematikou- mesto Trebišov. 

24 

16. 
Deň otvorených dverí 

TU Košice 
13.10.2015 Propagácia štúdia technických  vied. 15 

17. Herľany   14.-16.10.2015 Kurz  Ochrany života a zdravia. 94 
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P.Č. Názov aktivity Termín konania 
Oblasť zamerania 

(v médiách, účasť na konferenciách, 
výstavách) 

Počet  
zúčastnených 

Viniansky hrad 
 Mestský park v 

Trebišove 

18. VI. Burza informácií 15.10.2016 

Spolupráca školy GYMTV s Úradom práce 
a sociálnych vecí Trebišov v  oblasti  

informovanosti  žiakov ZŠ 
o možnostiach  štúdia na GYMTV. 

15 

19. 

Konferencia  s 
medzinárodnou 

účasťou  - ukončenie  
národného projektu  
Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na 
základných a 

stredných školách s 
využitím 

elektronického 
testovania- Bratislava 

20.-21.10.2015 

Škola bola zapojená do projektu v rámci 
cieľovej skupiny žiakov, ktorí sa 

zúčastňovali na overovaní testovacieho 
systému e-Test. 

2 

20. Testovanie žiakov IV.D 23.10.2015 
NÚCEM - pilotné testovanie  PFIČ 

jazykovej úrovne C1( príprava na matu-
ritnú skúšku  bilingválne zameranie). 

26 

21. 
Medzinárodný deň 

knižníc 
26.10.2015 

Tvorivé podujatie a výstavka kníh 
umeleckej literatúry. 

250 

22. 
Exkurzia  Osvienčim a 

Krakov 
27.-28.10.2015 

Téma  holocaustu v dejinách 20. storo-
čia.  Stredoveké mesto  Krakov. 

Článok o akcii   zverejnený na www 
stránke školy a v kronike školy. 

45 

23. 

Nás všetkých sa to 
týka-vzdelávanie 

mládeže k ľudským 
právam 

3.11.2015 
Pobytové  školenie pre žiakov SŠ- 

pripravilo  CVČ- RCM  Košice  v Kysaku. 
3 

24. 
Beseda s ministrom 
zahraničných vecí 

Miroslavom Lajčákom 
4.11.2015 

Beseda o najaktuálnejších geopolitických 
problémoch . 

40 

25. 
SCIO- testovanie  

študijných 
predpokladov 

5.-10.11.2015 
Aktivita so zameraním na zisťovanie 

profesionálnej orientácie žiakov pred 
voľbou predmetov zamerania štúdia. 

60 

26. KOMPARO 12.11.2015 
Testovanie žiakov tercie a kvarty 

prostredníctvom  spoločnosti   EXAM. 
30 

27. 
Týždeň vedy a 

techniky  
9.-13.11.2015 

9.-13.11.2015 
Praktické ukážky v prírodných vedách s 

cieľom popularizovať   moderné  
výsledky vedy a techniky. 

100 

28. 
iBobor- informatická 

súťaž 

9.11.2015 
10.11.2015 
11.11.2015 
12.11.2015 

Aktivita v rámci  Týždňa vedy a  techniky 
. 
 

121 

29. 
Exkurzia -Botanická 
záhrada, Technické 

múzeum 
18.11.2015 

Aktivity v rámci  Týždňa vedy a  techniky  
(tercia, kvarta). 

30 

30. Kvapka krvi - 18.11.2015 Verejno-prospešná akcia. 13 
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P.Č. Názov aktivity Termín konania 
Oblasť zamerania 

(v médiách, účasť na konferenciách, 
výstavách) 

Počet  
zúčastnených 

dobrovoľné darovanie 
krvi 

týždeň humanity na škole. 

31. Svetový deň výživy 16.10.2015 Propagácia  zdravej výživy. 400 

32. 
Európsky týždeň boja 

proti drogám 
16.-20.11.2015 Sprievodné akcie počas týždňa 150 

33. 
Workshop pre členov 
žiackych školských rád 

19.11.2015 
Pripravilo Regionálne centrum mládeže 

v Košiciach. 
3 

34. Imatrikulácia- 1.ročník 20.11.2015 Spoločenské podujatie  s tradíciou. 100 

35. 
Prednáška - Drogy , 

prečo radšej nie. 
20.11.2015 

Prednáška- MVDr. Urbanová- Úrad 
verejného zdravotníctva Trebišov. 

50 

36. 

Možnosti  pre štúdium 
v zahraničí a 

uplatnenie mladých 
ľudí  na európskom 

trhu práce. 

20.11.2015 Lektorka z Inštitútu vzdelávania. 25 

37. 
Hudobný  koncert pod 

názvom Trinásta 
komnata 

20.11.2015 

Multimediálny protidrogovo-motivačný 
koncert. V programe sú použité 

výpovede známych i menej známych 
osobností, ktoré svojimi postojmi a 

názormi privedú mladých ľudí k čistému 
životnému štýlu. 

413 

38. 

Otvorená   hodina  
-inovatívne metódy vo 
vyučovaní anglického 

jazyka  -bilingválna 
trieda 

20.11.2015 Spolupráca s vydavateľstvom MacMillan. 25 

39. 

Zbierka kníh , hračiek, 
odevov  pre deti a 
matky v Krízovom 
centre pre týrané 
ženy v Trebišove 

20.11.2015 
Verejno-prospešná akcia- 
týždeň humanity na škole. 

Dobrovoľníci 

40. Gymnaziálny päťboj 26.11.2015 
Regionálna súťaž v prírodovedných 

predmetoch žiakov 3.ročníka SŠ. 
5 

41. Tanečný  venček 27.11.2015 
Slávnostné ukončenie kurzu 

spoločenského tanca žiakov tercie  , 
účasť  rodičov a pozvaných učiteľov. 

10 

42. 

Červené stužky -
sviečkový pochod-  

Svetový deň boja proti 
AIDS 

1.12.2015 
10.ročník celoslovenskej kampane boja 

proti AIDS 
45 

43. 

Poronin- mládežnícka 
aktivita s 

medzinárodnou 
účasťou-  

ČR, Poľsko, SR 

2.-10.12.2015 

Rozvoj jazykových a sociálnych zručností.  

Spolupráca so Slovenským inštitútom 

mládeže Iuventa, neformálne vzdeláva-

nie s rozvojom zručnosti v komunikácii v 

ANJ. 

6 

44. 
Obchod na korze-  

divadelné 
predstavenie 

2.12.2015 
Divadelné predstavenie - Divadlo Jonáša 

Záborského v Prešove. Večerné 
predstavenie- spoločná akcia žiakov a 

40 
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P.Č. Názov aktivity Termín konania 
Oblasť zamerania 

(v médiách, účasť na konferenciách, 
výstavách) 

Počet  
zúčastnených 

učiteľov. 

45. "Sv. Mikuláš na škole" 4.12.2015 Kresťanské tradície . 450 

46. Aktívna angličtina 7.-11.12.2015 

Aktívny kurz anglického jazyka   
s anglickým lektorom. Spolupráca  
s Jazykovou školou  SIDAS Košice. 
Zúčastnené triedy- tercia, kvarta.  

Po ukončení - žiaci získali certifikát  
o nadobudnutých vedomostiach a 

zručnostiach. 

29 

47. 
Kocúrkovo- 
divadelné 

predstavenie 
7.12.2015 

Divadelné predstavenie- Divadlo 
J.Borodáča v Košiciach. Večerné 
predstavenie -  žiaci a učitelia. 

30 

48. 

Mladí v Európe- Prečo 
sa vyplatí mladému 

človeku byť občanom 
EÚ 

9.12.2015 
Prednáška- zabezpečila organizácia 

EUROPE DIRECT. 
35 

49. 
Na skle maľované- 

divadelné 
predstavenie 

10.12.2015 
Divadelné predstavenie- Divadlo J. 

Borodáča v Košiciach. Večerné 
predstavenie -  žiaci a učitelia. 

90 

50. Deň otvorených dverí 11.12.2015 
Verejná propagačná akcia školy pre žia-
kov 9.ročníka, ich rodičov a učiteľov ZŠ. 

150 

51. 

"Na zemi pokoj ľuďom 
dobrej vôle"- 
dramatizácia 

vianočnej tradície 

13.12.2015 
Kultúrne  podujatie s témou vianočných 
tradícií  pre verejnosť mesta Trebišov . 

200 

52. 
Ročníkové projekty 

žiakov 2.ročníka-  
verejná obhajoba 

21.-22.12.2015 

Prezentačná obhajoba vypracovaných  
ročníkových projektov podľa zaradenia 

témy do  predmetových komisií . Postup 
prác na regionálne kolo SOČ. 

100 

53. 

"Na zemi pokoj ľuďom 
dobrej vôle"- 
dramatizácia 

vianočnej tradície 

22.12.2015 
Kultúrne podujatie- spoločná rozlúčka so 
starým rokom pre žiakov a učiteľov ško-

ly. 
450 

54. 
Lyžiarsky kurz- 

sekunda, tercia, kvinta 
10.-15.1.2016 

Výcvikový kurz lyžovania  vo verejnom 
lyžiarskom stredisku. 

53 

55. 
Lyžiarsky kurz- 

1.ročník 
31.1.-5.2.2016 

Výcvikový kurz lyžovania  vo verejnom 
lyžiarskom stredisku. 

53 

56. 
Olympiáda 

nemeckého jazyka- 
okresné kolo 

12.1.2016 GYMTV- organizátor akcie 20 

57. 

Prezentačná 
prednáška o  

podmienkach prijatia 
a  štúdiu na Vojenskej 

akadémii v 
Liptovskom Mikuláši 

29.1.2016 

Prednášku viedol Ing. Piroško z Vojenskej 
akadémie   Liptovský Mikuláš.  Informá-
cie o prijímacích podmienkach a  mož-

nostiach vysokoškolského štúdia . 

24 

58. 

Prednáška o 
spolupráci  s výrobnou 

firmou  Bukóza 
Holding  Hencovce 

3.2.2016 

Možnosť zapojiť žiakov do  súťaže Čaro 
bádania  s témou    Vyrobil som papier ... 
a možnostiach  uplatnenia  absolventov  

VŠ v Bukóze Holding- PaedDr.Ľubica  

25 
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P.Č. Názov aktivity Termín konania 
Oblasť zamerania 

(v médiách, účasť na konferenciách, 
výstavách) 

Počet  
zúčastnených 

Nováková. 

59. 
Za  čiernym slnkom po 

svete 
Potulky  vesmírom 

11.2.2016 
Beseda s cestovateľom Vojtechom 

Rušinom  - spolupráca so Zemplínskou 
knižnicou v Trebišove. 

42 

60. 
Generálna skúška zo 
slovenského jazyka 

23.2.2016 
Dobrovoľná účasť maturantov na e-
testovaní- spolupráca s NÚCEM-om. 

23 

61. 
Generálna skúška  

z matematiky 
24.2.2016 

Dobrovoľná účasť maturantov na e-
testovaní- spolupráca s NÚCEM-om. 

12 

62. 
Lyžiarsky kurz- 

2.ročník-výber žiakov 
28.2.-4.3.2016 

Výcvikový kurz lyžovania  vo verejnom 
lyžiarskom stredisku. 

35 

63. Deň filmu 11.3.2016 Aktívne učenie spojené so zábavou. 90 

64. Aktívna angličtina 14.-18.3.2016 

Aktívny kurz anglického jazyka   
s anglickým lektorom. Spolupráca  
s Jazykovou školou  SIDAS Košice. 
Zúčastnené triedy- kvinta, I.A. Po 
ukončení - žiaci získali certifikát o 
nadobudnutých vedomostiach a 

zručnostiach. 

36 

65. 
Ferko  Urbánek:  

Krutohlavci 
21.3.2016 

Divadelné predstavenie pre GYMTV. 
Pripravil ochotnícky súbor Divadlo G. 

300 

66. Deň vody 22.3.2016 
Aktivita s ekologickým zámerom 
pripravená v spolupráci s VVS v 

Trebišove. 
68 

67. 
Valentínska kvapka 

krvi  dobrovoľné  
darovanie krvi 

23.3.2016 
Verejno-prospešná akcia- 
týždeň humanity na škole. 

16 

68. 
Profesionálna 

orientácia žiakov 
2.ročníka 

22.-23.3.2016 

Príprava na voľbu voliteľných 
predmetov- vlastné zameranie žiaka od 
3.ročníka podľa ŠkVP.Spolupráca s CPPP 

Trebišov. 

68 

69. 
Testovanie  jazykovej 

úrovne  C1  žiakov 
IV.D 

13.4.2016 
Dobrovoľná účasť bilingvalistov ako 

príprava pred  budúcoročnou maturitou ,  
spolupráca s NÚCEM-om. 

27 

70. 
"Záveje"(autor hry 
Vladimír  Hurban 

Vladimírov) 
15.4.2016 

Divadelné predstavenie ochotníckeho 
súboru Janka Borodáča  Plechotice. 
Hra z prostredia dolonozemských 

Slovákov. 

40 

71. Deň narcisov 15.4.2016 
Verejná finančná  zbierka  pod záštitou  

nadácie Liga proti rakovine. 
22 

72. 
Štúrovo pero- 
celoslovenská 

novinárska účasť 
22.-23.4.2016 

Zapojenie školského časopisu UCHO  do 
uznávanej  súťaže školských  časopisov. 

2 

73. 
Genius Logicus s 

meraním času 
22.4.2016 

Zapojenie žiakov  do medzinárodnej 
súťaže v logike . 

21 

74. Mladý Európan 27.4.2016 
11.ročník vedomostnej súťaže pre žiakov 
strených škôl. Organizátor- informačné 

centrum EUROPE DIRECT. 
3 

75. 
GIRLS DAY 

(Informatika pre 
dievčatá) 

28.4.2016 
Akcia pre dievčatá o možnostiach  štúdia  

informatiky - orientácia  VŠ štúdia. 
8 
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P.Č. Názov aktivity Termín konania 
Oblasť zamerania 

(v médiách, účasť na konferenciách, 
výstavách) 

Počet  
zúčastnených 

76. 
Audiencia  

u prezidenta A.Kisku 
2.5.2016 

Ocenenie  za  aktívnu  činnosť  
organizácie FENIX  na škole- žiak Jakub 
Štefanišin a RNDr.Miroslav Telepovský. 

2 

77. 
Živé  múzeum 

holocaustu 
5.5.2016 

Interaktívna dejepisná výstava na 
otvorenej  ulici  v meste Košice 

20 

78. 
Slávnostná rozlúčka s 
maturitným ročníkom 

13.5.2016 
Verejné ocenenie najúspešnejších 

maturantov za školský rok 2015/2016, 
Fotodokumentácia. 

250 

79. 
" Denník alebo v našej 
krajine sa takéto veci 

nedejú" 
13.5.2016 

Inscenácia slávnej knihy Denník Anny 
Frankovej.  

Pripravili DDS Alfa pri CVČ v Trebišove. 
300 

80. " Deň  Európy- 9.máj" 13.5.2016 

Krátke informatívne vystúpenie  lektora 
a odovzdanie symbolu EÚ- žltých ruží 
žiakom a pedagógom  - zabezpečila 

organizácia EUROPE DIRECT TV. 

30 

81. 
Exkurzia Viedeň a 

Bratislava 
17.-21.5.2016 

Článok o akcii   zverejnený na www 
stránke školy. 

40 

82. 
Testovanie  jazykovej 

úrovne  B1 žiakov 
2.ročníka 

16.5.2016 
Dobrovoľná účasť žiakov 2.ročníka  , 

spolupráca s NÚCEM-om. 
68 

83. 
Dobrovoľníctvo pre 

Európu 
18.5.2016 Konferencia EÚ- Košice 4 

84. Aktívna angličtina 23.-27.5.2016 

Aktívny kurz anglického jazyka  
s anglickým lektorom. Spolupráca  
s Jazykovou školou  SIDAS Košice. 

Zúčastnená   trieda -  II.B.  
Po ukončení - žiaci získali certifikát o 

nadobudnutých vedomostiach a 
zručnostiach. 

28 

85. 

Najnovšie informácie 
o dianí v EÚ-  
konferencia k 

Európskemu roku 
rozvoja 2015 a 

súčasným problémom 
s mográciou 

23.6.2016 
Priame stretnutie žiakov a 

europoslankyne  Moniky Smolkovej   -
Penzión   Precedens,   Malý Ruskov 

36 

86. 
Poznávacia exkurzia 

po Slovensku 
1.-4.6.2016 

Exkurzia so zameraním na geografiu 
Slovenska- trieda kvarta 

18 

87. Deň detí 1.6.2016 
Zábavné  podujatie pre triedy sekunda, 

tercia 
36 

88. "Malá maturita" 8.6.2016 
Prezentácia  prác  žiakov kvarty pred 

rodičmi 
17 

89. "Burza pre dobrú vec" 3.6.2016 

Verejnoprospešná akcia, kde žiaci 
ponúkli na predaj vlastnoručne 

zhotovené výrobky.  Výťažok z akcie vo 
výške 450 eur bol odovzdaný verejne na 
konferencii SČK  Krízovému centru pre 

týrané ženy v Trebišove. Akciu 
zorganizovala ŽŠR GYMTV. 

300 
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P.Č. Názov aktivity Termín konania 
Oblasť zamerania 

(v médiách, účasť na konferenciách, 
výstavách) 

Počet  
zúčastnených 

90. 
Zvýšenie právneho 
povedomia žiakov a 

učiteľov 
10.6.2016 

Prednáška  v spolupráci s organizáciou 
EUROPE DIRECT Trebišov. Lektor 

Mgr.Petričko. 
30 

91. Exkurzia Francúzsko 11.-16.6.2016 
Poznávacia  exkurzia- Paríž, Brusel-  his-

torické a kultúrne pamiatky 
12 

92. 
Nočný beh Trebišov 

2016 
11.6.2016 

Beh dobrovoľníkov , z ktorého výťažok 
išiel na operáciu pre  ťažko choré dieťa.  

26 žiakov školy sa aktívne zapojilo. 
26 

93. 
Spolupráca školy na 

výskume SAV a UK BA. 
21.6.2016 

Zapojenie školy do  výskumu, ktorý  
realizuje Ústav výskumu sociálnej 

komunikácie Slovenskej akadémie vied a 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 

Univerzity Komenského. Cieľom je 
vytvoriť a v školskom prostredí overiť 

intervencie na zmierňovanie 
predsudkov. 

46 

94. 

Živá knižnica-  
Extrémizmus a jeho 

podhubie- 
intolerancia, rasizmus, 

xenofóbia a 
antisemitizmus 

23.6.2016 
Diskusia o ľudských právach. Pripravili  

Regionálne centrum mládeže a Verejná 
knižnica Jána Bocatia v Košiciach. 

2 

95. 
Slávnostné ukončenie 

školského roka 
30.6.2016 

Elektronická prezentácia 
o aktivitách školy.  

Verejné  ocenenie najúspešnejších žiakov 
za školský rok 2015/2016. 

310 

 
 
X. ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ  
              
Škola v školskom roku 2015/2016 škola ukončila projekt v rámci OP Vzdelávanie. 
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XI. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE 
V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016  
 
V školskom roku 2015/2016 nebola na škole vykonaná inšpekčná činnosť ŠŠI. 
 
XII. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH ŠKOLY 
 
Gymnázium Trebišov bolo založené v roku 1949. Patrí medzi stabilné vzdelávacie centrá regiónu. 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 2015  - 824 932 EUR 
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov, alebo 

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

ných aktivít – 12 132 EUR 
 Použitie:  7805 EUR – mzdy, 2663 EUR  - fondy, 86 EUR – energie, 1026 EUR – energetické služby, 20 

EUR – prenájom ŠH,  446 EUR – materiál, 86 EUR – údržba 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia 

v členení podľa finančných aktivít – 333 EUR – materiál 
5.  Iné finančné prostriedky získane podľa osobitných predpisov - 0 EUR 
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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 
žiakov 

Rozvoj finanč-
nej gramot-

nosti 

Podľa stano-
vených hodín 

v T VVP v 
určených 

predmetoch  

Gymnázium 
Trebišov 

Vyučujúci ma-
tematiky 

413 
Rozvoj kľúčových 

kompetencií  

IBOBOR 

9.11.2015 
10.11.2015 
11.11.2015 
12.11.2015 

Gymnázium 
Trebišov 

Súťaž v informa-
tike 

121 
Rozvoj kľúčových 

kompetencií 

GIRLSDAY 28.4.2016 Košice TU Košice 30 

Celosvetový deň žien 
v informačno-

komunikačných tech-
nológiách- prezentácia 
odboru IKT dievčatám 
vo veku 14-18 rokov, 

ukázať atraktívnu 
stránku a perspektív-
ne pracovné možnosti 
pre dievčatá, 3.ročník 
sa konal pod záštitou 

prezidenta SR Andreja 
Kisku 

Prednáška o 
výrobe papiera  
a markentingu 

3.2.2016 GYMTV 

Výrobná firma 
Bukóza  
Holding  
Hencove 

25 

Hľadanie možností na 
pracovné uplatnenie v 
regióne trvalého byd-
liska našich žiakov a 
prepojenie na výber 
výrobného odboru 

ďalšieho vzdelávania 
našich žiakov. 

Deň  vody 22.3.2016 Trebišov VVS Trebišov 68 

Prepájanie teórie s 
praktickým uplatne-
ním chemických pro-

cesovpri úprave a 
čistení vody. Ekologic-

ké procesy a  
enviromentalistika.  

Profesionálna podpo-
ra pre výber povolania 

našim žiakom. 
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Koncepcia rozvoja športu   
 

Názov akti-
vity 

Dátum Miesto Organizátor 
Počet zúčast-
nených žiakov 

Prínos resp. ne-
záujem žiakov 

Týždeň   
športu 

28.9.-
2.10.2015 

GYMTV 
VO Zdravie a 

pohyb 
100 

Výchova žiakov k 
aktívnemu po-

hybu počas celé-
ho života 

Športové 
krúžky -CVČ 
pri Gymná-
ziu, Komen-

ského 32, 
Trebišov 

Počas školské-
ho roka 

2015/2016 
GYMTV 

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

124 
Rozvoj športu, 

pohybu 

Kurz pohy-
bových akti-

vít-zimné  
športy 

8.-9.10.2015 
Zimný štadión v 
Trebišove 

VO Zdravie 
a pohyb 

vyučujúci TV 
74 

Posilnenie vplyvu 
školy na aktív-
nom trávení 
voľného času 

Kurz pohy-
bových akti-

vít-letné 
športy 

5.-7.10.2015 
Tatranská 
Lomnica 
  

VO Zdravie 
a pohyb 

vyučujúci TV 
74 

Posilnenie vplyvu 
školy na aktív-
nom trávení 
voľného času 

Lyžiarsky 
kurz 

10.-15.1.2016 
31.1.-5.2.2016 
28.2.-4.3.2016 

Heľpa 
VO Zdravie 

a pohyb 
vyučujúci TV 

147 

Posilnenie vplyvu 
školy na aktív-
nom trávení 
voľného času 

Dlhodobé 
športové 

súťaže 

Školský rok 
2015/2015 

Región  
Trebišov 

VO Zdravie 
a pohyb – vyu-

čujúci TV 
83 

Posilnenie vplyvu 
školy na aktív-
nom trávení 
voľného času 

12-
hodinovka 
basketbal 

11.12.2015 
Gymnázium 

Trebišov 
VO Zdravie a 

pohyb 
30 

Posilnenie vplyvu 
školy na aktív-
nom trávení 
voľného času 

 
 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou  

 

P.Č. Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Prínos, resp. nezáujem  

žiakov 

Počet  
zúčastne- 

ných 

1. 

Letná 
univerzita pre 

stredoškolákov 
 

7.- 
9.9.2015 

Bratislava 
STU  

Bratislava 

Propagácia štúdia  
technických vied. Prí-
prava ambasádarov  
pre  stredné školy. 

1 

2. 
Mosty bez 

bariér 
17.9.2015 Pribeník 

KSK  
 

Festival tvorivosti a 
spolupráce zdravotne 

znevýhodnených a 
zdravých detí. 

131 

3. 
Deň 

nezábudiek 
18.9.2015 Trebišov 

Liga za duševné 
zdravie 

Verejná  finančná  
zbierka pri príležitosti 

22 
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P.Č. Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Prínos, resp. nezáujem  

žiakov 

Počet  
zúčastne- 

ných 

Svetového dňa 
duševného zdravia. 

4. 

Účelové  
branné  

cvičenie- se-
kunda, tercia, 

kvarta 

18.9.2015 Izra GYMTV 

Cvičenie patrí  do  
plánu prierezovej 

oblasti  Ochrana života 
a zdravia. 

54 

5. 

Slávnostné 
celoškolské 
stretnutie 
rodičov a 
učiteľov 

21. 9.2015 
MÚ  

Trebišov 
GYMTV Komunikácia s rodičmi . 200 

6. 
Workshop 
GIRLSDAY 

21.9.2015 GYMTV TU Košice 

Diskusné stretnutie so 
zameraním na 

propagáciu 
informatického štúdia 
pre dievčatá a násled-

né možnosti uplatnenia  
na trhu práce. 

30 

7. 
Prednáška - 

MVDr. 
Urbanová, 

23.9.2015 
2.10.2015 
6.10.2015 
7.10.2015 

GYMTV 
Úrad verejného 
zdravotníctva 

Trebišov 

Prednáška o škodlivosti 
alkoholu pre mladého 
človeka a následky s 

tým spojené. 

125 

8. 
Európsky deň 

jazykov 
25.9.2015 GYMTV 

GYMTV- VO Jazyk 
a komunikácia 

Oslava jazykovej 
rozmanitosti Európy ,   
podpora  kultúrnej a 

jazykovej rôznorodosti. 

50 aktívnych 
/400 

účastníkov 

9. Biela pastelka 25.9. 2015 Trebišov Únia nevidiacich 

Verejná finančná  
zbierka s cieľom 

podporiť nevidiacich a 
slabozrakých občanov. 
Sociálna a spoločenská 

spolupatričnosť. 

2 

10. Týždeň športu 
28.9.-

2.10.2015 
GYMTV 

GYMTV-VO Zdra-
vie a pohyb 

Netradičné športy na 
hodine TSV. 

100 

11. 
Tatranská 

Lomnica-  KPA 
5.-

7.10.2015 
Tatranská 
Lomnica 

GYMTV-VO Zdra-
vie a pohyb 

Kurz pohybových 
aktivít so zameraním 
na letné športy- II.A, 

II.B, II.D. 

74 

12. 
VAPAC  

Bratislava 
6.-

8.10.2015 
Bratislava 

TP 4.ročníka a 
oktávy 

Medzinárodný veľtrh  
so zameraním na 

štúdium a 
profesionálnu kariéru. 

30 

13. 
Zimný štadión  
Trebišov- KPA 

8.-
9.10.2015 

Trebišov 
GYMTV-VO Zdra-

vie a pohyb 

Kurz pohybových 
aktivít so zameraním 
na zimné športy- II.A, 

II.B, II.D. 

74 

14. 
Prezentačná  

návšteva firmy 
Deutschmann 

8.10.2015 Trebišov 
Spolupráca  

školy so zamest-
návateľom 

Spolupráca so 
zamestnávateľom v 

meste- beseda o 
25 
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P.Č. Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Prínos, resp. nezáujem  

žiakov 

Počet  
zúčastne- 

ných 

Trebišov možnostiach 
uplatnenia a potrebách 
pre uplatnenie na trhu 

práce. 

15. 
Kráľ Zemplína- 

divadelné 
predstavenie 

9.10.2015 Trebišov 
Múzeum a  KCJZ 

Trebišov 

XXIII. celoštátny 
festival divadelných 

hier s dedinskou 
tematikou- mesto 

Trebišov. 

24 

16. 
Deň 

otvorených 
dverí TU Košice 

13.10.2015 Košice TU Košice 
Propagácia štúdia 
technických  vied. 

15 

17. 
Kurz  Ochrany 
života a zdra-

via. 

14.-
16.10.2015 

Herľany   
Viniansky 

hrad 
 Mestský 

park v 
Trebišove 

GYMTV- VO 
Zdravie a pohyb 

Pohyb a pestovanie 
návykov k zdravému 

štýlu života 
94 

18. 
VI. Burza 

informácií 
15.10.2016 Trebišov 

ÚPaSVaR  
Trebišov 

Spolupráca školy 
GYMTV s Úradom 

práce a sociálnych vecí 
Trebišov v  oblasti  

informovanosti  žiakov 
ZŠ 

o možnostiach  štúdia 
na GYMTV. 

15 

19. 
Testovanie 
žiakov IV.D 

23.10.2015 GYMTV 
NÚCEM v spolu-
práci s GYMTV 

NÚCEM - pilotné 
testovanie  PFIČ 

jazykovej úrovne C1( 
príprava na maturitnú 

skúšku  bilingválne 
zameranie). 

26 

20. 
Medzinárodný 

deň knižníc 
26.10.2015 GYMTV Školská knižnica 

Tvorivé podujatie a 
výstavka kníh 

umeleckej literatúry. 
250 

21. 
Exkurzia  

Osvienčim a 
Krakov 

27.-
28.10.2015 

Poľsko- 
Krakov, 

Kazimiercz, 
Osvienčim, 
Treblinka 

GYMTV- VO Člo-
vek a spoločnosť 

Téma  holocaustu v 
dejinách 20. storočia.  

Stredoveké mesto  
Krakov. 

Článok o akcii   
zverejnený na www 

stránke školy a v 
kronike školy. 

45 

22. 

Nás všetkých sa 
to týka-

vzdelávanie 
mládeže k 
ľudským 
právam 

3.11.2015 Kysak CVČ-RCM Košice 

Pobytové  školenie pre 
žiakov SŠ s orientáciou 

na nedemokratické 
prejavy spolužitia ľudí v 

Európe. 

3 

23. Beseda s 4.11.2015 GYMTV MZV SR Beseda o 40 
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P.Č. Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Prínos, resp. nezáujem  

žiakov 

Počet  
zúčastne- 

ných 

ministrom 
zahraničných 

vecí 
Miroslavom 

Lajčákom 

najaktuálnejších 
geopolitických 
problémoch . 

24. 
Týždeň vedy a 

techniky  
9.-13.11.2015 

9.-
13.11.2015 

  

Praktické ukážky v 
prírodných vedách s 
cieľom popularizovať   

moderné  výsledky 
vedy a techniky. 

100 

25. 
iBobor- 

informatická 
súťaž 

9.11.2015 
10.11.2015 
11.11.2015 
12.11.2015 

GYMTV 
VO Matematika a 
práca s informá-

ciami 

Aktivita v rámci  Týždňa 
vedy a  techniky . 

Osobnostný rozvoj a  
smerovanie na potreby 

trhu práce . 

121 

26. 

Exkurzia -
Botanická 
záhrada, 

Technické 
múzeum 

18.11.2015 Košice 
GYMTV- VO Člo-

vek a príroda 

Aktivity v rámci  Týždňa 
vedy a  techniky . Eko-

lógia a  uplatnenie 
vedy a techniky pri 
ochrane životného 

prostredia. 

30 

27. 
Kvapka krvi -
dobrovoľné 

darovanie krvi 
18.11.2015 Trebišov 

Slovenský Červe-
ný kríž 

Verejno-prospešná 
akcia. 

týždeň humanity na 
škole. 

13 

28. 
Svetový deň 

výživy 
16.10.2015 GYMTV 

Školská jedáleň 
pri GYMTV 

Propagácia  zdravej 
výživy. 

400 

29. 
Európsky 

týždeň boja 
proti drogám 

16.-
20.11.2015 

GYMTV 
Koordinátorka  

drogovej preven-
cie 

Sprievodné akcie počas 
týždňa- prednášky a  
afektívne ciele na VH 

so smerovaním na pro-
tidrogovú výchovu 

150 

30. 
Workshop pre 

členov žiackych 
školských rád 

19.11.2015 Košice RCM Košice 
Pripravilo Regionálne 

centrum mládeže 
v Košiciach. 

3 

31. 
Imatrikulácia- 

1.ročník 
20.11.2015 GYMTV GYMTV- ŽŠR 

Spoločenské podujatie  
s tradíciou. 

100 

32. 
Prednáška - 

Drogy , prečo 
radšej nie. 

20.11.2015 GYMTV 

Úrad verejného 
zdravotníctva 

Trebišov. 
MVDr. Urbanová 

Následky a dôsledky 
užívania drog. 

50 

33. 

Možnosti  pre 
štúdium v 
zahraničí a 
uplatnenie 

mladých ľudí  
na európskom 

trhu práce. 

20.11.2015 GYMTV 
Inštitút  vzdelá-

vania 

Možnosti ďalšieho 
štúdia v Dánsku, pod-

mienky zapojenia sa do 
projektu. 

25 

34. 
Hudobný  

koncert pod 
20.11.2015 

Kultúrne 
stredisko 

LetArt-  
hudobná  

Multimediálny 
protidrogovo-

413 
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P.Č. Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Prínos, resp. nezáujem  

žiakov 

Počet  
zúčastne- 

ných 

názvom 
Trinásta 
komnata 

Trebišov agentúra motivačný koncert. V 
programe sú použité 
výpovede známych i 

menej známych 
osobností, ktoré 

svojimi postojmi a 
názormi privedú 

mladých ľudí k čistému 
životnému štýlu. 

35. 

Otvorená   
hodina  

-inovatívne 
metódy vo 
vyučovaní 
anglického 

jazyka  -
bilingválna 

trieda 

20.11.2015 GYMTV 
vydavateľstvo 

MacMillan. 

Uplatnenie inovatív-
nych metód pri výučbe 

anglického jazyka s 
motívom aktívneho 
zapojenia žiaka pre 

vzdelávanie ANJ. 

25 

36. 

Zbierka kníh , 
hračiek, odevov  

pre deti a 
matky v 

Krízovom 
centre pre 

týrané ženy v 
Trebišove 

20.11.2015 GYMTV GYMTV 

Verejno-prospešná 
akcia- 

týždeň humanity na 
škole. 

Dobrovoľníci 

37. 
Gymnaziálny 

päťboj 
26.11.2015 

GPH Mi-
chalovce 

GPH  
Michalovce 

Regionálna súťaž v 
prírodovedných 

predmetoch žiakov 
3.ročníka SŠ. 

5 

38. 
Tanečný  
venček 

27.11.2015 
Reštaurácia 
Mladosť v 
Trebišove 

CVČ pri GYMTV 

Slávnostné ukončenie 
kurzu spoločenského 
tanca žiakov tercie  , 

účasť  rodičov a 
pozvaných učiteľov. 

10 

39. 

Červené stužky 
-sviečkový 
pochod-  

Svetový deň 
boja proti AIDS 

1.12.2015 Trebišov Liga proti AIDS 

10.ročník 
celoslovenskej 

kampane boja proti 
AIDS 

45 

40. 

Mládežnícka 
aktivita s 

medzinárodnou 
účasťou-  

ČR, Poľsko, SR 

2.-
10.12.2015 

Poronin-

Poľsko 

Spolupráca so 

Slovenským inšti-

tútom mládeže 

Iuventa 

Rozvoj jazykových a 

sociálnych zručností , 

neformálne vzdeláva-

nie s rozvojom zruč-

nosti v komunikácii v 

ANJ. 

6 

41. 
Obchod na 

korze-  
divadelné 

2.12.2015 
Divadlo 
Jonáša  

Záborského 

Večerné 
predstavenie- 
spoločná akcia 

Komunikácia pedagó-
gov a žiakov mimo 
vyučovacieho času. 

40 
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P.Č. Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Prínos, resp. nezáujem  

žiakov 

Počet  
zúčastne- 

ných 

predstavenie v Prešove žiakov a učiteľov. 

42. 
Sv. Mikuláš na 

škole 
4.12.2015 GYMTV GYMTV- ŽŠR Kresťanské tradície . 450 

43. 
Aktívna 

angličtina 

7.-
11.12.2015 

14.-
18.3.2016 

GYMTV 
JŠ SIDAS  
Košice 

Aktívny kurz anglického 
jazyka   

s anglickým lektorom. 
Zúčastnené triedy- 

tercia, kvarta.  
Po ukončení - žiaci 

získali certifikát  
o nadobudnutých 
vedomostiach a 

zručnostiach v ANJ. 

65 

44. 
Kocúrkovo- 
divadelné 

predstavenie 
7.12.2015 

Divadlo 
Janka 

Borodáča 
v Košiciach 

Večerné 
predstavenie- 
spoločná akcia 

žiakov a učiteľov. 

Komunikácia pedagó-
gov a žiakov mimo 
vyučovacieho času. 

30 

45. 

Mladí v 
Európe- Prečo 

sa vyplatí 
mladému 

človeku byť 
občanom EÚ 

9.12.2015 GYMTV 
organizácia 

EUROPE DIRECT 

Prednáška. Motívy, 
prečo žiť a pracovať v 

EÚ. 
35 

46. 

Na skle 
maľované- 
divadelné 

predstavenie 

10.12.2015 

Divadlo 
Janka 

Borodáča 
v Košiciach 

Večerné 
predstavenie- 
spoločná akcia 

žiakov a učiteľov. 

Komunikácia pedagó-
gov a žiakov mimo 
vyučovacieho času. 

90 

47. 
Deň 

otvorených 
dverí 

11.12.2015 GYMTV GYMTV 

Verejná propagačná 
akcia školy pre žiakov 

9.ročníka, ich rodičov a 
učiteľov ZŠ.Tímová  

práca žiakov a učiteľov. 

150 

48. 
"Na zemi pokoj 
ľuďom dobrej 

vôle" 
13.12.2015 

Kultúrne 
stredisko 
Trebišov 

GYMTV- 
dramatický 

krúžok pri CVČ 
GYMTV 

Kultúrne  podujatie s 
témou vianočných 

tradícií  pre verejnosť 
mesta Trebišov . 

200 

49. 

Ročníkové 
projekty žiakov 

2.ročníka-  
verejná 

obhajoba 

21.-
22.12.2015 

GYMTV 

GYMTV- koordi-
nátor prezentač-
ných zručností a 
koordinátor SOČ 

na GYMTV 

Prezentačná obhajoba 
vypracovaných  

ročníkových projektov 
podľa zaradenia témy 

do  predmetových 
komisií . Postup prác 
na regionálne kolo 

SOČ. 

100 

50. 

"Na zemi pokoj 
ľuďom dobrej 

vôle"- 
dramatizácia 

vianočnej 
tradície 

22.12.2015 
Kultúrne 
stredisko 
Trebišov 

GYMTV- 
dramatický 

krúžok pri CVČ 
GYMTV 

Kultúrne podujatie- 
spoločná rozlúčka so 

starým rokom pre 
žiakov a učiteľov školy. 

450 
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P.Č. Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Prínos, resp. nezáujem  

žiakov 

Počet  
zúčastne- 

ných 

51. 
Lyžiarsky kurz- 

sekunda, 
tercia, kvinta 

10.-
15.1.2016 

Heľpa 
GYMTV- VO 

Zdravie a pohyb 

Výcvikový kurz 
lyžovania  vo verejnom 
lyžiarskom stredisku. 

53 

52. 
Lyžiarsky kurz- 

1.ročník 
2.ročník 

31.1.-
5.2.2016 

28.2.-
5.3.2016 

Heľpa 
GYMTV- VO 

Zdravie a pohyb 

Výcvikový kurz 
lyžovania  vo verejnom 
lyžiarskom stredisku. 

88 

53. 

Olympiáda 
nemeckého 

jazyka- okresné 
kolo 

12.1.2016 GYMTV GYMTV 

Možnosť prezentovať a  
overiť si znalosti a jazy-

kové zručnosti v ne-
meckom jazyku. 

20 

54. 

Prezentačná 
prednáška o  

podmienkach 
prijatia a  
štúdiu na 
Vojenskej 
akadémii v 
Liptovskom 

Mikuláši 

29.1.2016 GYMTV 

Vojenská 
akadémia 
Liptovský 
Mikuláš 

Prednášku viedol Ing. 
Piroško z Vojenskej 

akadémie   Liptovský 
Mikuláš.  Možnosť pre 
žiakov získať aktuálne 
informácie o prijíma-
cích podmienkach a  

možnostiach vysoko-
školského štúdia v 

Ozbrojených silách SR. 

24 

55. 

Prednáška o 
spolupráci  s 

výrobnou 
firmou  Bukóza 

Holding  
Hencovce 

3.2.2016 GYMTV 

Bukóza Holding- 
PaedDr.Ľubica  

Nováková,  ma-
nažérka 

Možnosť zapojiť žiakov 
do  súťaže Čaro 

bádania  s témou    
Vyrobil som papier ... a 

možnostiach  
uplatnenia  

absolventov  VŠ v da-
nom priemyselnom 

odbore. 

25 

56. 

Za  čiernym 
slnkom po 

svete 
Potulky  

vesmírom 

11.2.2016 Trebišov 
Zemplínska 
knižnica v 
Trebišove. 

Beseda s cestovateľom 
Vojtechom Rušinom  . 

42 

57. 

Generálna 
skúška zo 

slovenského 
jazyka 

23.2.2016 GYMTV 
NÚCEM Bratisla-

va 

Dobrovoľná účasť 
maturantov na e-

testovaní- zodpoved-
nosť v živote mladého 

človeka. 

23 

58. 
Generálna 

skúška  
z matematiky 

24.2.2016 GYMTV 
NÚCEM Bratisla-

va 

Dobrovoľná účasť 
maturantov na e-

testovaní- zodpoved-
nosť v živote mladého 

človeka. 

12 

59. Deň filmu 11.3.2016 GYMTV ŽŠR  pri  GYMTV 
Aktívne učenie spojené 

so zábavou. 
90 

60. 
Ferko  

Urbánek:  
Krutohlavci 

21.3.2016 
Kultúrne 
stredisko 
Trebišov 

Ochotnícky súbor 
Divadlo G. 

Nadčasové témy v 
umeleckom spracova-

ní. 
300 
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P.Č. Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Prínos, resp. nezáujem  

žiakov 

Počet  
zúčastne- 

ných 

61. 

Valentínska 
kvapka krvi  
dobrovoľné  

darovanie krvi 

23.3.2016 Trebišov 
Slovenský Červe-

ný kríž 

Verejno-prospešná 
akcia- 

týždeň humanity na 
škole. 

12 

62. 

Profesionálna 
orientácia 

žiakov 
2.ročníka 

22.-
23.3.2016 

GYMTV 
Spolupráca s 

CPPP Trebišov 

Príprava na voľbu 
voliteľných predmetov- 

vlastné zameranie 
žiaka od 3.ročníka 

podľa ŠkVP.  . 

68 

63. 

Testovanie  
jazykovej 

úrovne  C1  
žiakov IV.D 

13.4.2016 GYMTV NÚCEM 

Dobrovoľná účasť 
bilingvalistov ako 

príprava pred  
budúcoročnou 

maturitou. 

27 

64. 

Záveje (autor 
hry Vladimír  

Hurban 
Vladimírov) 

15.4.2016 
Kultúrne 
stredisko 
Trebišov 

Ochotnícky súbor 
Janka Borodáča 

Plechotice 

Hra z prostredia 
dolnozemských 

Slovákov. 
40 

65. Deň narcisov 15.4.2016 Trebišov 
Liga proti rakovi-
ne-MUDr. Alica 

Malá 

Verejná finančná  
zbierka  pod záštitou  

nadácie Liga proti 
rakovine. 

22 

66. 

Štúrovo pero- 
celoslovenská 

novinárska 
účasť 

22.-
23.4.2016 

 
Bratislava 

MŠ SR 

Zapojenie školského 
časopisu UCHO  do 
uznávanej  súťaže 

školských  časopisov. 

2 

67. 
Genius Logicus 
s meraním času 

22.4.2016 GYMTV 
Institut of educa-

tion Europe 

Zapojenie žiakov  do 
medzinárodnej súťaže 

v logike . 
21 

68. Mladý Európan 27.4.2016 Trebišov 
- informačné 

centrum EUROPE 
DIRECT 

11.ročník vedomostnej 
súťaže pre žiakov 

stredných škôl o dianí v 
Európskej únii. 

3 

69. 
GIRLS DAY 

(Informatika 
pre dievčatá) 

28.4.2016 Košice 
Projekt Európskej 

komisie 

Akcia pre dievčatá o 
možnostiach  štúdia  

informatiky - orientácia  
VŠ štúdia. 

8 

70. 
Audiencia  

u prezidenta 
A.Kisku 

2.5.2016 Bratislava 
Kancelária prezi-

denta SR 

Ocenenie  za  aktívnu  
činnosť  organizácie 
FENIX  na škole- žiak 

Jakub Štefanišin a 
RNDr.Miroslav 

Telepovský. 

2 

71. 
Živé  múzeum 

holocaustu 
5.5.2016 Košice FF UPJŠ Košice 

Interaktívna dejepisná 
výstava na otvorenej  
ulici  v meste Košice 

20 

72. 

Slávnostná 
rozlúčka s 

maturitným 
ročníkom 

13.5.2016 GYMTV GYMTV 

Verejné ocenenie 
najúspešnejších 

maturantov za školský 
rok 2015/2016 

250 
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P.Č. Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Prínos, resp. nezáujem  

žiakov 

Počet  
zúčastne- 

ných 

 

73. 

" Denník alebo 
v našej krajine 
sa takéto veci 

nedejú" 

13.5.2016 
Kultúrne 
stredisko 
Trebišov 

DDS Alfa pri CVČ 
v Trebišove. 

Inscenácia slávnej 
knihy Denník Anny 
Frankovej. Je nevy-

hnutné v rôznej forme 
ukázať nedemokratické 
prejavy totality, naciz-

mu. 
 

300 

74. 
" Deň  Európy- 

9.máj" 
13.5.2016 GYMTV 

EUROPE DIRECT 
TV. 

Krátke informatívne 
vystúpenie  lektora a 
odovzdanie symbolu 

EÚ- žltých ruží žiakom a 
pedagógom  . 

30 

75. 
Exkurzia Viedeň 

a Bratislava 
17.-

21.5.2016 

Viedeň, 
Bratislava, 

Devín 

GYMTV- VO  Ja-
zyk a komuniká-

cia 

História a súčasnosť  , 
život v bývalom hlav-
nom meste Habsbur-
skej monarchie a na-
šom hlavnom meste. 

40 

76. 

Testovanie  
jazykovej 

úrovne  B1 
žiakov 

2.ročníka 

16.5.2016 GYMTV NÚCEM 

Dobrovoľná účasť 
žiakov 2.ročníka  , vý-

chova k  zodpovednos-
ti.  
 

68 

77. 
Dobrovoľníctvo 

pre Európu 
18.5.2016 Košice EÚ 

Konferencia EÚ- Koši-
ce.  Príprava na pred-
sedníctvo Slovenska v 

EÚ. 

4 

78. 
Aktívna 

angličtina 
23.-

27.5.2016 
GYMTV 

Jazyková škola  
SIDAS 

Aktívny kurz anglického 
jazyka  

s anglickým lektorom. 
Zúčastnená   trieda -  

II.B.  
Po ukončení - žiaci 
získali certifikát o 
nadobudnutých 
vedomostiach a 

zručnostiach. 

28 

79. 

Najnovšie 
informácie o 
dianí v EÚ-  

konferencia k 
Európskemu 
roku rozvoja 

2015 a 
súčasným 

problémom s 
mográciou 

23.6.2016 

Penzión 
Precedens 
Malý Rus-

kov 

Kancelária 
europoslankyne 

Moniky 
Smolkovej 

Priame stretnutie 
žiakov a 

europoslankyne  
Moniky Smolkovej 

36 

80. Poznávacia 1.- Slovensko GYMTV- VO Člo- Exkurzia so zameraním 18 
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P.Č. Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Prínos, resp. nezáujem  

žiakov 

Počet  
zúčastne- 

ných 

exkurzia po 
Slovensku 

4.6.2016 vek a spoločnosť na geografiu 
Slovenska- trieda 

kvarta 

81. 
"Malá 

maturita" 
8.6.2016 GYMTV Trieda kvarta 

Samostatná 
prezentácia  prác  
žiakov kvarty pred 
rodičmi a učiteľmi. 

17 

82. 
"Burza pre 
dobrú vec" 

3.6.2016 GYMTV ŽŠR  pri GYMTV 

Verejnoprospešná 
akcia, kde žiaci ponúkli 
na predaj vlastnoručne 

zhotovené výrobky.  
Výťažok z akcie vo 
výške 450 eur bol 

odovzdaný verejne na 
konferencii SČK  

Krízovému centru pre 
týrané ženy v 

Trebišove. Akciu 
zorganizovala ŽŠR 

GYMTV. 

300 

83. 

Zvýšenie 
právneho 

povedomia 
žiakov a 
učiteľov 

10.6.2016 GYMTV 
EUROPE DIRECT 

Trebišov 

Prednáška  v spolupráci 
s. lektor 

Mgr.Petričkom. A to 
hlavne z toho dôvodu, 

že právny systém sa 
neustále dynamicky 

vyvíja, chýbajú nielen 
základné právnické 

vedomosti, ale aj po-
znatky z oblasti európ-
skeho a medzinárod-

ného práva. 
 
 

30 

84. 
Exkurzia 

Francúzsko 
11.-

16.6.2016 
Francúzsko GPH Michalovce 

Poznávacia  exkurzia- 
Paríž, Brusel-  historic-

ké a kultúrne pamiatky. 
12 

85. 
Nočný beh 

Trebišov 2016 
11.6.2016 Trebišov 

Dobrovoľníci v 
meste Trebišov 

Beh dobrovoľníkov , z 
ktorého výťažok išiel na 

operáciu pre  ťažko 
choré dieťa.  

26 žiakov školy sa 
aktívne zapojilo. 

26 

86. 

Spolupráca 
školy na 

výskume SAV a 
UK BA. 

21.6.2016 GYMTV 

Ústav výskumu 
sociálnej 

komunikácie SAV 
a Fakulta 

sociálnych a 
ekonomických 
vied Univerzity 

Cieľom je vytvoriť a v 
školskom prostredí 

overiť intervencie na 
zmierňovanie 
predsudkov. 

46 
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P.Č. Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Prínos, resp. nezáujem  

žiakov 

Počet  
zúčastne- 

ných 

Komenského. 

87. 

Živá knižnica-  
Extrémizmus a 
jeho podhubie- 

intolerancia, 
rasizmus, 

xenofóbia a 
antisemitizmus 

23.6.2016 

Verejná 
knižnica 

Jána 
Bocatia  

v Košiciach 

Regionálne 
centrum mládeže 

a Verejná 
knižnica Jána 

Bocatia v 
Košiciach 

Verejná  diskusia 
o ľudských právach. 

2 

88. 
Slávnostné 
ukončenie 

školského roka 
30.6.2016 

Zasadačka 
MÚ  

Trebišov 
GYMTV 

Verejné  ocenenie 
najúspešnejších žiakov 

za školský rok 
2015/2016. 

310 

 

Dlhodobé súťaže:  najlepšie výsledky  

P.č. súťaž umiestnenie kolo dátum 

1. volejbal dievčatá 2.miesto krajská olympiáda 9.6.2016 

2. volejbal  chlapci 4.miesto finále regiónu 10.12.2015 

3. basketbal  chlapci 2.miesto regionálne  finále 12.4.2016 

4. nohejbal  chlapci 3.miesto regionálne  finále 21.4.2016 

5. bedminton  chlapci 2.miesto krajská olympiáda 9.6.2016 

6. hádzaná  chlapci 3.miesto krajská olympiáda 7.6.2016 

 
 
Vzdelávacie a kultúrne poukazy  2015/2016 
 

Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet prijatých 
Počet zriadených 

krúžkov 

Vzdelávacie poukazy 412 375 24 

Kultúrne poukazy žiakov 414 414  

Kultúrne poukazy učiteľov 34 34  

 
Využitie kultúrnych poukazov:    

1.     Trinásta komnata -   20.11.2015 - realizované  .  

Trinásta komnata je ďalším pokračovaním našej úspešnej série protidrogových multimediálnych výchovných 
koncertov. 

Svet drog v programe prirovnávame ku trinástej komnate, do ktorej túži zo zvedavosti nazrieť pravdepo-

dobne každý mladý človek. Napriek tomu, že nás na ňu upozorňujú a vystríhajú pred jej nástrahami, pokiaľ 

neucítime jej zlo na vlastnej koži neveríme, že je v nej až taký chlad a tma. V tejto „čiernej diere“ môže zlo 

nebadane udierať, podrážať a mlátiť, no my netušíme odkiaľ údery prichádzajú.  

Pripravila  LETart production -  2 KP 
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2.  Peter Black-    1.11.2016 -  naplánované 

Činoherné anglické divadelné predstavenie, koncipované ako inscenovaná učebná pomôcka. Zaujímavý 

príbeh, anglický prejav s použitím atraktívnych dialektov. Hlavný hrdina na vlastnej koži zažije, aké je mať po 

svojom boku priateľov a blízkych ľudí, ktorým to správne myslí. 

Pripravilo  Divadelné centrum, A. Kmeťa, Martin.    

Vstupné -2,30 eur- uhradené formou KP. 

 
Krúžková činnosť:  
Na škole pracovalo 24 krúžkov. Všetkých 24 krúžkov pracovalo v rámci CVČ. Do krúžkovej činnosti bolo zae-
vidovaných  443 žiakov, niektorí navštevovali viac krúžkov a vzdelávací poukaz odovzdalo 375 žiakov. 
 

P.č. Názov krúžku Vedúci krúžku 
Zameranie 

krúžku - žiaci 
Charakteristika krúžku - struč-

ná 

1. 
Hravá slovenči-

na 
Mgr. E. Balová všetky triedy 

GYM 
Príprava na OSJ a súťaže; zdo-

konaľovanie čitateľskej gra-
motnosti. 

2. 

Bedmintonový 
krúžok 

Mgr. M. Begala MIX Príprava na osvojenie si ZHČ, 

úspešná účasť na OK, KK, DŠS. 

 

3. 
Volejbalový 

krúžok 
Mgr. M. Begala 1.-4., 

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

 

4. 

Basketbalový 
krúžok - 

Mgr. M. Béreš 1.-4., 
chlapci, diev-

čatá 

Príprava na osvojenie si ZHČ, 

úspešná účasť na OK, KK,DŠS 

 

5. 

Volejbalový 
krúžok 

Mgr. M. Béreš 1.-4., 
chlapci 

Príprava na osvojenie si ZHČ, 

úspešná účasť na OK, KK,DŠS 

 

6. 

Literárny krú-
žok 

PhDr. Alica Čekonová 1.-4., roč. Štylisticko- lexikálna analýza 
literárneho textu, interpretá-
cia čitateľského zážitku, pre-
zentácia vybraných autorov a 
literárnych diel, príprava na 

Hviezdoslavov Kubín 

7. 

Krúžok pohy-
bovej aktivity 

Mgr. Ľ. Hrubá KVA - MIX Všestranné športové zamera-
nie. Rozvoj pohybových 

schopností ,zručností 
a pohybovej kultúry. 

8. 
Matematický 

krúžok 
Mgr. R. Janok Žiaci 2. 

a 3.roč. 
Všetko čo nebolo na hodinách 

matematiky 

9. 
Redakčný krú-

žok 
Mgr. L. Janoková Všetci  žiaci 

GYM 
Vydávanie  školského časopisu 

UCHO 

10. 
Krúžok čitateľ-
skej gramot-

nosti 

Mgr. L. Janoková Všetci žiaci 
GYM 

Príprava na OSJ a prijímacie 
skúšky zo SJ 

11. 
Chemické expe-

rimenty 
a výpočty  pre 

Mgr. M. Krivá 3. ročník Činnosť krúžku je zameraná na 
prípravu študentov 

k zvládnutiu maturity 
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P.č. Názov krúžku Vedúci krúžku 
Zameranie 

krúžku - žiaci 
Charakteristika krúžku - struč-

ná 

maturantov II. a pohovorov na vysoké školy 
zamerané na prírodovedné 

predmety. Okrem toho nado-
budnúť zručnosti z praktickej 
činnosti, pracovať s testami 

a riešiť chemické výpočty 

12. 

Mladý chemik Mgr. M. Krivá 2. roč. a II.A Prehĺbenie a upevnenie učiva 
druhého ročníka. Príprava 

a realizácia efektných pokusov 
v chémii. 

13. 
Aktuálne dianie 

vo svete 
Mgr. S. Kútna 1.-4. roč., 

MIX 
Prehľad aktuálnych politic-

kých, spoločenských udalostí – 
príprava na VŠ 

14. 
Krúžok budú-
cich inžinierov 

RNDr. Lešová 4. r. + oktáva 
Príprava na PČ MS a PP na VŠ 

15. 

Chemické expe-
rimenty a výpo-
čty pre matu-

rantov I. 

RNDr. E.  Macejková 4. ročník Realizácia chemických experi-
mentov a výpočtov z chémie 

na podporu  úspešného absol-
vovania maturitnej skúšky 

a prijímacích pohovorov na VŠ. 

16. 

Zaujímavé 
chemické expe-

rimenty 

RNDr. E. Macejková 1., 2., 3. roč-
ník 

Realizácia jednoduchých a pre 
žiakov atraktívnych chemic-

kých experimentov, exkurzie, 
príprava SOČ, chemická olym-
piáda. Cieľ: zvýšiť záujem štu-

dentov o štúdium chémie 

17. 

Dejepis trochu 
inák(čo nebolo 
v učebniciach) 

Mgr. G. Maruščáková 3. - 4. roč. Krúžok je zameraný na vybra-
né zaujímavé kapitoly dejín od 

staroveku až po súčasnosť v 
širšom rozsahu, než na hodi-

nách dejepisu. Zahŕňa poznat-
ky a zručnosti potrebné pri 

hlbšom štúdiu dejín, prácu s 
historickými prameňmi a pe-
riodikami, sledovanie najnov-

ších výskumov. 

18. 
Slovenčina pre 

4. ročník 
PhDr. H. Oslovičová maturitný 

ročník 
Prepojenie poznatkov  z gra-

matiky a literatúry v praktickej 
činnosti pre maturitný ročník. 

19. 

Živá kultúra 
a umenie 

PhDr. H. Oslovičová 2. a 3. ročník 
GYM 

Spájanie teoretických vedo-
mostí s praxou; návšteva ver-
nisáží, divadelných predstave-

ní a besied. 

20. 
Umelecko-
dramatický 

krúžok 

Mgr. M. Ruttkayová Žiaci školy Príprava kultúrnych progra-
mov 

21. 

Matematický 
krúžok 

RNDr. M. Telepovský 3. – 4. roč. Rozšírenie učiva 

z matematiky potrebné pre 

VŠ - Integrálny a derivačný 

počet, komplexné čísla 
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P.č. Názov krúžku Vedúci krúžku 
Zameranie 

krúžku - žiaci 
Charakteristika krúžku - struč-

ná 

22. 

Cykloturistický 
krúžok 

RNDr. M. Telepovský 1.-4., KVI-
OKT,MIX 

Rekreačnou formou spoznávať 
okolie mesta Trebišov, jeho 
kultúrne pamiatky a krásy 

okolitej prírody, regenerácia 
síl, účelnejšie využívanie voľ-
ného času na čerstvom vzdu-

chu. 

23. 

Prírodovedný 
krúžok 

RNDr J. Treľo 2, 3. roč Pozorovanie prírody, prírodnín 
a preparátov. Práca 

s odbornou literatúrou. Prí-
prava na ročníkové projekty, 

predmetové olympiády a SOČ. 
Zlepšovanie vzťahu k prírode. 

Výstup: pomôcky na BIO 

24. 

Biológia pre 
maturantov 

RNDr J. Treľo 4. roč Príprava na MS, predmetové 
olympiády a SOČ. Výstup: 

úspešné zvládnutie MS 
a prijímacích pohovorov na VŠ 

 

 
Jednotlivé krúžky podľa zamerania sú zaradené do nasledujúcich oblasti: 
 
Oblasť: Kultúra a umenie 
Hravá slovenčina 
Mgr. Eva Balová 
Žiaci pri práci aplikovali jazykové vedomosti na vecné a umelecké texty. Dedukovali z textu a vyvádzali in-
formácie, ktoré neboli uvedené v texte priamo, implicitne, ale z neho vyplývali, teda porozumenie vyžado-
valo uvažovanie, analýzu, porovnávanie, vyvodzovanie. 
Žiaci hodnotili texty aj z hľadiska formy, jazykových prostriedkov, žánru, štýlu, odlišovali texty z hľadiska 
jazykového štýlu, slohových postupov a žánrov. 
Aktivity: 
Medzinárodný deň knižníc – prezentácia obľúbených kníh žiakov 
Projektové vyučovanie – Gystronómia európskych krajín – propagácia EÚ 
Návšteva divadelného  predstavenia v rámci divadelného Trebišov – Čaj u pána senátora 
Výstup: 
Žiaci sa zúčastnili na školskom, okresnom a krajskom kole OSJL. 
 Alžbeta Šantová, oktáva sa umiestnila na 5.  mieste krajskom kole OSJL a získala aj 1. miesto v regionálnom 
kole súťaže Ruže mojej duše. 
 
 
Literárny krúžok 
PhDr. Alica Čekonová 
 Literárny krúžok navštevovalo v školskom roku 2015/2016 24 žiakov . Žiaci na základe analýzy konkrétnych 
literárnych javov vytvárali a jazykovo definovali druhy umenia. Interpretovali estetický zmysel umenia 
a umeleckej literatúry, charakterizovali podstatu umeleckého zážitku. 
 Literárne diela analyzovali v kontexte doby,  pričom zaujali vlastné emocionálne stanovisko a vyslovili svoj 
názor. Primerane reagovali na vyjadrenia iných a svoje tvrdenia podporovali literárno - teoretickými argu-
mentmi. 
Žiaci dbali na jazykovú kultúru a spisovnú normu slovenského jazyka a analyzovali vývoj spisovného jazyka 
od najstaršej doby po súčasnosť.  
 Práca v krúžku prebehla formou  čítania umeleckej literatúry,  sledovaním filmov  recitovaním vybraných 
umeleckých textov.  
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Aktivity: 
22. 4.2016 sme navštívili večerné  divadelné predstavenie  Jana z Arcu v Divadle Jonáša Záborského v Prešo-
ve.   
19.11.2016 na Cirkevnej strednej škole sv. Jozafáta  sme diskutovali s kňazom a spisovateľom Michalom 
Hospodárom na tému duchovnej reflexívnej poézie.  
15.6.2016 sme mali možnosť vidieť  Sväté trojhviezdie Cyril – Gorazd – Metod ako výstavu  výtvarných prác 
na cirkevnej strednej škole  Sv. Jozáfata v Trebišove.  
Výstup: 
Žiačka Dominika Belejová sa zúčastnila na recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín na obvodovom kole 
v Centre voľného času v Trebišove. 
Počas celej doby trvania krúžku sme tiež spolupracovali so školskou knižnicou a Zemplínskou knižnicou v 
Trebišove, ktoré nám poskytli svoj literárny fond mimočítankového čítania. 
 
Redakčný krúžok (školský časopis UCHO) 
Mgr. Lenka Janoková 
Redakčný krúžok sa počas školského roka 2015/2016 stretával viac-menej pravidelne, v utorok popoludní. 
Pred vydaním čísel bolo stretávanie sa „krúžkarov“ častejšie a zhustené. 
Výstupom krúžku sú dve čísla školského časopisu UCHO, ktoré počas roka vyšli. Tretie číslo má rozpracova-
nú obsahovú aj grafickú stránku. Toto číslo by malo vyjsť do začiatku nového školského roka 2016/2017. 
Výstupy: 
Práca redakčnej rady bola počas školského roka ocenená na celoslovenskej súťaži Štúrovo pero 2016 cenou 
Televízie Markíza III. stupňa a hmotnou cenou (externým diskom s kapacitou 1TB). V praxi to znamená, že 
časopis UCHO sa v rámci celého Slovenska zaradil medzi prvú dvadsiatku najlepších časopisov. Patrí mu 14. 
až 16. miesto z najlepších stredoškolských časopisov (tak ako v minulom školskom roku). Udržať sa na špič-
ke je naozaj veľmi náročné. 
 
Krúžok čitateľskej gramotnosti 
Mgr. Lenka Janoková 
Počas jednotlivých stretnutí sme porovnávali umelecké aj neumelecké texty, interpretovali sme umelecké 
ukážky, venovali sme sa príprave na predmetové olympiády (OSJL), vyhľadávali sme texty na Hviezdoslavov 
Kubín, venovali sme sa umeleckému prednesu; precvičovali sme učivo z vyučovacích hodín SJL, najmä sme 
intenzívne pracovali na zvyšovaní čitateľskej gramotnosti žiakov.  
Žiaci sa aj vďaka práci v krúžku úspešne zapojili do mnohých súťaží (najmä Hviezdoslavovho Kubína, OSJL 
a ďalších súťažiach a v maturitnom ročníku aj výborne reprezentovali seba i svoju školu najmä v EČ a PFIČ 
MS SJL.  
Výstup: 
Výstupom v závere školského roka bol záverečný workschop na tému potreby zvyšovania čitateľskej gra-
motnosti u žiakov i potrebu celoživotného vzdelávania sa.  
 
Živá kultúra a umenie 
PhDr.Helena Oslovičová 
Práca v krúžku Živá kultúra a umenie vychádzala z cieľov  a smerovala k tvorivým činnostiam reprodukčného 
charakteru v umeleckej oblasti. Hlavným cieľom bolo prezentovať získané vedomosti  na výstavách, lit. sú-
ťažiach  a spoznávať literárne a umelecké diela v školskej knižnici i mimo nej.  
Aktivity: 
Účasť na akcii Deň Andrássyovcov  - 13 žiakov 
XXIII. Celoštátny festival hier s dedinskou tematikou  - 10 žiakov 
Návšteva mestskej knižnice 
Tvorivá dielňa – Vintage hodiny – 10 žiakov 
Výstava kraslíc – 14 žiakov 
Regionálna výstava neprofesionálnej tvorby – 13 žiakov 
Drevorezba – 10 žiakov 
Najkrajšia kniha – výstava v školských  priestoroch  
 



 57 

Výstupy: 
Príprava projektov (Takáč, Repčík, II.D) a SOČ (Ľudia, ktorí zmenili  svet – V. Godovčinová – KK SOČ, K. Šepe-
ľaková – KK SOČ) 
Účasť  súťaž -  účasť Takáč, II.D Ruže mojej duše  
 
Slovenčina – ťažká a zaujímavá 
PhDr.Helena Oslovičová 
Práca v krúžku smerovala k estetickému rozprávaniu, k prezentácii prečítaných diel, ako aj k vlastnej tvorbe. 
Cieľom bola snaha posilniť jazykovú kultúru, prácu s textom, čítanie  s porozumením a posilniť aj gramatickú 
zručnosť.   
Aktivity: 
Sakrálna tvorba s ThDr. Hospodárom – 8 žiakov 
Zimná nálada Etely Krištofovej – 10 žiakov 
Najkrajšie knihy Slovenska  - 8 žiakov 
Kresťanské symboly – výstava – 9 žiakov 
Suché plstenie – tvorivá dielňa – 9 žiakov 
Les ukrytý v knihe  - 7 žiakov 
XIX. Divadelný Trebišov – Najkrajší príbeh , Čaj u pána senátora, Karolína 
Piesňou vzdávaj chválu – MsKCJZ Trebišov – 7 žiakov 
Výstupy: 
Účasť na súťaží - Ruže mojej duše – Lea Linerová IV.D, Takáč, II.D 
Účasť na súťaží - Literárny Kežmarok – Lea Linerová IV.D 
 
Umelecko-dramatický krúžok  
PhDr. M. Ruttkayová  
Cieľom krúžku je príprava kultúrnych programov do ktorých sú zapájaní žiaci z celej školy podľa potrieb, 
nadania a záujmu. 
Činnosť krúžku sa sústredila na prípravu scenára vianočnej akadémie „Na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle....“ 
V akadémii sme prezentovali zvyky a tradície u nás od Kataríny do Vianoc. Texty boli v spisovnej slovenčine, 
ale i v nárečí, aby boli autentickejšie. 
 Práca na akadémii si vyžaduje nadšenie žiakov, ich záujem o prácu s textom, učenie sa orientácie a pohybu 
na javisku, pilovanie jazykového prejavu, učenie sa textov naspamäť, vzájomnú súhru účinkujúcich na javi-
sku, ale i zodpovednosť a dochvíľnosť. Mnohí účinkujúci, ktorí hovoria iba spisovnou slovenčinou, sa práve 
kvôli možnosti účinkovať v akadémii učili hovoriť v nárečí. V tohtoročnej akadémii účinkovalo 42 žiakov. 
Mnohí z nich okrem účinkovania  v scénkach aj spievali a tancovali. 
     K realizácii predstavenia patria aj kostýmy, rekvizity, príprava scény, javiska, práca so svetlom, zvukom. 
Pri zabezpečení tejto stránky vystúpenia pomáhali všetci účinkujúci, pretože vo väčšine scénok boli potreb-
né kroje a netradičné oblečenia, ktoré si zháňali prevažne sami. I rekvizity si vyžadovali viac námahy na zho-
tovenie i zháňanie. Hovorené slovo a jednotlivé sviatky boli stmeľované vianočnými piesňami. Nacvičovaniu 
hudobného sprievodu a spevu boli venované osobitné hodiny. Nácvik piesní si vyžaduje čas a zosúladenie 
termínov hudobníkov a spevákov. Súčasťou akadémie bol aj ľudový tanec, ktorý nacvičovala Annamária 
Fragnerová z kvarty a scénický tanec, ktorý nacvičili dievčatá, ktoré navštevujú balet v ZUŠ. 
 Okrem vystúpenia v rámci Dňa otvorených dverí a pre žiakov školy sme zorganizovali v sobotu 
13.decembra 2014 aj vystúpenie pre rodičov a verejnosť.   Aktivity krúžku sa v druhom polroku zamerali na 
prácu s umeleckými textami. Práca v krúžku si vyžaduje často individuálny prístup, prácu s jednotlivcom 
hlavne v počiatočných fázach nácviku programu (pochopenie textu a prístup k obsahu textu, správna spi-
sovná výslovnosť). Učí žiakov vystupovaniu pred verejnosťou, mnohých zbavuje trémy a vypĺňa zmysluplne 
ich voľný čas. 
 
Výstup: 
Vianočná  akadémie „Na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle....“ 
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Oblasť spoločenských vied 
 
Dejepis trochu inak - čo nebolo v učebniciach 
Mgr. Gabriela  Maruščáková 
Krúžok Dejepis trochu inak – čo nebolo v učebniciach bol obsahovo zameraný na zaujímavé témy z histórie, 
s ktorými sa žiaci nestretávajú na vyučovacích hodinách. Počas školského roku 2015/2016 mali študenti 3. 
a 4. ročníka možnosť rozšíriť svoje vedomosti o celú škálu informácií z obdobia praveku, staroveku, stredo-
veku, novoveku až po najnovšie dejiny. 
Jednotlivé témy sa realizovali cez inscenačné hry, situačné metódy a brainstorming. Cieľom bolo pomôcť 
študentom, aby sa dokázali zorientovať v každodenných situáciách a reagovať v prípade uplatnenia svojich 
práv.  
Výstupy:  
Marek  Kohút – vedomosti z dejepisu a informácie z medzinárodnej situácie využil na celoštátnom kole 
Olympiády ľudských práv 
Študenti 3. Ročníka pripravili projekt – prierez krajinami Európskej únie od minulosti po súčasnosť 
Účasť na súťaži Mladý Európan -  Rastislav Širotník 
Príprava  projektov, ktoré sa prezentovali  v učebni dejepisu 
 
Aktuálne dianie vo svete 
Mgr. Slavomíra  Kútna 
Krúžok bol zameraný na aktuálne udalosti v SR alebo vo svete – politika, ekonomika, náboženstvo, ľudské 
práva, životné prostredie, kultúra. Krúžok prebieha vo forme diskusie na aktuálne témy, čo sú v posledných 
dňoch najmä témy ohľadom utečencov, EÚ, celkovo dianie v SR a vo svete a témy ohľadom ohrozenia ži-
votného prostredia. Jednotlivé témy sú predstavované cez prezentácie alebo filmy, prípadne  návštevy vý-
stav.  
Výstup: 
Účasť na súťaží Olympiáda ľudských práv  a súťaži Mladý Európan.  
Dejepisná olympiáda obvodné kolo 6.miesto – Alexandra Čižmárová tercia 
 
Oblasť prírodovedných vied 
 
Zaujímava  matematika  
Mgr. Janok Róbert 
Riadili sme sa vopred vypracovaným plánom, v ktorom boli zahrnuté témy, ktoré mali za úlohu rozšíriť po-
znatky žiakov  o histórii matematiky, výnimočných matematikoch, o metódy a postupy riešenia, ktorým sa 
na hodinách matematiky z časových dôvodov nevenuje veľká pozornosť a sú potrebné v ďalšom vysoko-
školskom štúdiu technického zamerania(napr. riešenie sústav pomocou matíc a determinantov).  
Dostatočný počet hodín sme venovali aj zábavným, logickým úlohám, ktoré majú rozvíjať tvorivé myslenie 
žiakov a zároveň ukázať krásu matematického myslenia. 
Na matematickom krúžku sme pracovali aj s výpočtovou technikou, pomocou ktorej sme sa oboznámili s 
možnosťami využitia matematického softvéru ako napr. Geogebra, Cabri geometria, MS Excel, Rezy koc-
ky,...Využívali sme aj motivačné prezentácie so zaujímavosťami z matematiky ako napr. rady čísel, násobilka 
na prstoch, tajomstvo čísla 11, optické klamy apod. 
Výstup 
Účasť na postupových kolách matematickej olympiády kategórie A – Jaroslav Jacko 4.C 
Účasť 12 žiakov v matematickej súťaži  Génius Logicus 
 
Chemické experimenty a výpočty I. a II. 
RNDr. Erika Macejková  a Mgr. Michaela Krivej 
Chemický krúžok na našej škole po vedením funguje pomerne v stabilizovanej zostave. Venujeme sa širo-
kému spektru vhodných aktivít z oblasti  chémie podľa záujmu členov krúžku. Jeho činnosť bola zameraná 
na náročnejšie chemické výpočty, výpočty z chemických rovníc, úlohy súvisiace s chemickým dejom, elek-
trónovou štruktúrou a vzorcami. Obohatené prednášky z biochemických tém: Sacharidy, Lipidy, Bielkoviny 
a Nukleové kyseliny.  
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Časť činnosti krúžku bola zameraná na praktické chemické experimenty. Merateľným výstupom bolo 
úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a prijímacie pohovory na vysoké školy. Výsledok maturitnej skúšky 
zodpovedal prístupu študentov k dochádzke na krúžok. 
 
 
Zaujímavé chemické experimenty 
RNDr. Erika Macejková 
Jeho cieľom bolo prostredníctvom praktickej realizácie efektných chemických experimentov podnietiť záu-
jem mladých ľudí o prírodné vedy, experimentovanie a skúmanie. Nemenej dôležitou súčasťou krúžku je aj 
príprava na olympiády z chémie a SOČ. 
Aktivity:  
Jednou z úloh krúžku bolo uskutočnenie exkurzií, čo sa nám tento rok nepodarilo, nakoľko sa sprísnili bez-
pečnostné opatrenia firiem- ROKOSAN – rekonštrukcia V rámci plánovaných výstupov/ podujatí sme pri-
pravili: 
A/ Chemický cirkus – deň študenstva / deň vedy a techniky/ 
B/ Chemický vianočný stromček 
C/ Farebná chémia – deň otvorených dverí 
D/ Deň vody  2016 – pri príležitosti dňa vody apríl 
Výstupy: 
 Účasť na chemických olympiádach: Jacko Jaroslav úspešný riešiteľ v celoštátnom kole CHO kat.A, Mihálik 
Dávid – 8. miesto KK CHO kat.C, Hetnerovičová Dominika -6. miesto KK CHO kat.B, Juhás Dávid - 14. miesto 
KK CHO kat.B, Kiraľvargová - 10. miesto KK CHO kat.B,  Pokrivňák Miroslav – účasť na KK CHO kat. B, Pipa 
Matej, Sidor Tomáš – účasť na KK CHO kat.C, Zuzana Harčáová -10. miesto KK CHO kat.C  
 
 
Mladý chemik 
Mgr. Michaela Krivá 
     Krúžok bol vytvorený k inšpirácií na zlepšenie výsledkov a zvýšenie motivácie žiakov, lebo školské 
chemické experimenty a samostatná bádateľská práca z predmetu chémia najviac priťahuje žiakov.  Išlo 
o individuálne tematické a časovo ohraničené doplnenie učiva v oblasti človek a príroda, vysvetlenie počas 
neprítomnosti na hodinách z dôvodu nemoci. Konzultácie k aktuálne preberanému  učivu s ohľadom na 
možnosti a čas študenta. Poprípade riešenie úloh, ktoré boli motivačné k danej problematike. V rámci krúž-
ku boli realizované aj charitatívne aktivity. 
Aktivity:  
Pochod AIDS – červené stužky 1.decembra 
Deň narcisov 2016.  
Návšteva krízového centra pre týrané ženy a deti a odovzdanie finančného daru pre centrum 
Beseda Bukóza Holding, a.s. a možnosťou zapojenia sa do výroby papiera. 
 
Matematika je krásna veda 
RNDr. Miroslav Telepovský 
Cieľom krúžku bolo : 
1. poskytnúť žiakom informácie o študijnej problematike z oblasti diferenciálneho a integrálneho počtu 
2. ukázať študentom historický postup vývoja diferenciálneho a integrálneho počtu 
3. Naučiť ich derivovať a integrovať 
4. poskytnúť im lepší pohľad na využitie matematiky v iných odvetviach napr. vo fyzike, technike. 
Obsah prebratého učiva určite pomôže študentom urobiť si lepší pohľad na niektoré kapitoly matematiky, 
umožní im lepšie pochopiť niektoré súvislosti v matematike a vo fyzike, naučí ich počítať základné jednodu-
ché príklady z danej problematiky, ukáže im využitie v praxi, pomôže pri  
ďalšom výbere štúdia, uľahčí štúdium danej problematiky na vysokej škole. 
Výstupy: 
 Účasť na školskom kole MO: Matej Frič, Martin Bogdányi, Adam Gubanič, Jana Maťašová, Klaudia Székely-
ová – I.C 
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Biológia – živá veda  
RNDr. Ján Treľo 
Na krúžku sme pozorovali rôzne prírodniny, biologické preparáty, mikroskopovali sme a pracovali sme 
s odbornou biologickou literatúrou. Pozerali sme rôzne videofilmy, prezentácie v Power pointe 
a internetové stránky s biologickou tematikou. 
Preberali sme najmä učivo z ekológie, environmentalistiky, systematickej botaniky, mykológie a zoológie. 
Aktivity: 
Pozorovanie prírody v areáli školy a v mestskom parku počas 4 ročných období. 
Príprava biologických preparátov .  
Príprava  aktivít na Deň otvorených dverí  
 
Výstupy:  
Účasť na BIO - školské a krajské kolo – Treľo Filip – 17.miesto KK BIO kat.A, Vaško Fillip – 19. miesto KK BIO 
kat.A, Adriana Kasardová – 26.miesto KK BIO kat.A 
Súťaž Poznáj a chráň – Sára Parasková – 5.miesto obvodné kolo 
 
Prírodoveda  
RNDr. Ján Treľo 
Náplňou práce žiakov na danom krúžku bola aj genetika.  
Aktivity: 
Praktické zručnosti získavané pri presádzaní okrasných črepníkových rastlín a údržbe zeleného areálu. 
Výstupy: 
Študenti vytvorili projekty – postery na rôzne biologické témy.  
Spoločne sme vytvorili aj trojrozmernú pomôcku – modely bezstavovcov z modelovacej hmoty. Tvorba  
násteniek, najmä na ekologické a environmentálne témy . 
 
KBI – Matematika budúcich Inžinierov 
RNDr. Miriam Lešová 
Venovali sme sa aj iným metódam a postupom riešenia, ako boli bežne používané  na hodinách matemati-
ky. Boli to postupy , ktoré sú potrebné v ďalšom vysokoškolskom štúdiu (napr. riešenie sústav pomocou 
matíc , determinantov, obsahy a objemy telies pomocou integrálneho počtu, vyšetrovanie priebehu funkcií 
pomocou diferenciálneho počtu , určovanie vzájomných polôh analytickou geometriou a iné ) alebo  metó-
dy ktoré skrátia čas riešenia úloh, nakoľko na testoch sa nehodnotí postup, ale iba správna odpoveď. 
Výstupy: 
Účasť na KK MO – Daniel Babjak, Jakub Polák, Peter Kovaľ, Matej Kuriško   
 
Oblasť telovýchovy a športu 
 
Bedminton  
Mgr. Martin  Begala  
Aktivity: 
Účasť na súťažiach organizovaných  MŠ a dlhodobých súťažiach  
Organizácia Vianočného turnaja, ktorého sa zúčastnilo 7 hráčov ,študentov školy  23.12.2015          
Výstupy: 
11. miesto  na KK - chlapci  súťaž MŠ 
2.miesto na krajskej olympiáde DŠS.  
2.miesto dievčatá na OK súťaž MŠ 
Reprezentovali  Dušan Petreň, Viliam Jílek, Samuel Ferko 
Otília Vaňová, Michaela  Červeňáková, Katarína Gedrová 
 
Volejbal dievčatá 
Mgr. Martin  Begala  
Aktivity: 
Účasť na súťažiach organizovaných  MŠ a dlhodobých súťažiach  
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Výstupy: 
4.miesto KK v SNV - súťaž MŠ 
2.miesto na krajskej olympiáde - DŠS 
 
Basketbal – dievčatá, chlapci 
Mgr. Miroslav Béreš 
Cieľom krúžku bolo oboznámiť žiakov s touto športovou hrou, s pravidlami a hernými činnosťami. Pravidel-
nou činnosťou krúžku dochádza k rozvoju pohybových schopností a v nemalej miere aj k upevňovaniu vý-
chovných cieľov , ako je výchova ku kolektívnosti , disciplíne a k fair play.   
Najdôležitejšie je však vytvoriť celoživotný trvalý vzťah k pohybu a športovaniu , preto je veľmi dôležité 
pokračovať v činnosti krúžku aj v budúcich rokoch.  
Aktivity: 
Účasť na súťažiach organizovaných  MŠ a dlhodobých súťažiach  
Výstupy: 
Dievčatá 2. miesto OK v Trebišove - MŠ 
Chlapci 2. miesto – základné kolo DŠS 
Volejbal – dievčatá 
Mgr. Miroslav Béreš 
Výstupy: 
4. miesto KK – MŠ 
2.miesto krajská olympiáda DŠS 
 
Krúžok pohybovej aktivity 
Mgr. Ľudmila Hrubá 
Krúžok pohybovej aktivity je určený pre  žiakov nižších tried gymnázia. Hlavným cieľom je vytvoriť pozitívny 
a trvalý vzťah k športu a telesnej výchove, viesť žiakov k účelnému využívaniu voľného času, rozvíjať pohy-
bové schopnosti. Krúžok má význam pri formovaní kladného vzťahu k prírode, pri osvojovaní turistických 
zručností.  
Aktivity: 
Tradične realizujeme výstup formou stanovania v prírode na školskom ihrisku. 
Výstupy: 
Žiaci z tohto krúžku reprezentovali školu na iných súťažiach – stolný tenis,futbal,volejbal a streľba. 
 
Cykloturistický krúžok   
RNDr. Miroslav Telepovský 
Cieľom krúžku bolo vo voľných chvíľach po vyučovaní spoznávať okolie mesta Trebišov a jeho prírodu zo 
sedla bicykla.  
Aktivity: 
Bicyklovanie je pekný fyzický šport, ktorý zlepšuje kondíciu každého človeka. Naším cieľom bolo kondične 
zlepšovať svoje telesné schopnosti a spoznávať čo najširšie okolie mesta Trebišov.  
Výstupy: 
Na cykloakciách sme postupne navštívili tieto lokality : mestský park, Nový Majer, Olšina, Ondava, Bisce, 
rybník pri Ruskove, Hraň, Zemplínske Hradište, Michaľany, Veľké Ozorovce, Plechotice, Egreš, Nižný Žipov, 
Byšta . Najväčším úspechom bolo zvládnutie 140 km dvoch členov na cykloakcii Trebišov-Hejce-Trebišov.  
Našimi úspechmi teda boli jednak najazdené kilometre, ktorých sme v tomto školskom roku najazdili  stovky 
a spoznanie obcí v okrese Trebišov.  Činnosť krúžku skončením školského roka ešte neskončila, pretože 
veľká časť členov sa zúčastní cez letné prázdniny tradičného cyklistického tábora, ktorý sa tohto roku usku-
toční v Čechách v Police nad Metují – Adršpaško-Teplické skaly. 
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Žiacka školská  rada 

Žiacka školská rada reprezentuje záujmy žiakov gymnázia a zastupuje ich záujmy vo vzťahu 

k riaditeľovi školy a vedeniu školy. Jej členstvo tvorí 23 žiakov zvolených v tajnom hlasovaní nadpolovičnej 

väčšiny žiakov gymnázia. ŽŠR je štruktúra, ktorá poskytuje možnosť získania praktických skúseností v oblasti 

demokratizácie a samosprávy školy. 

Biela kniha o mládeži EÚ považuje za hlavné piliere mládežníckej politiky v Európe najmä podporu 

mládežníckeho dobrovoľníctva, informácií o mládeži  pre mládež a v neposlednom rade podporu občianskej 

participácie mladých ľudí. Demokratická výchova a výchova k aktívnemu občianstvu je prvým predpokla-

dom k neskoršiemu zodpovednému prístupu mladých ľudí k veciam verejným. Fungovanie ŽŠR žiakom uka-

zuje, že ich názory a problémy sú dôležité. Zároveň požaduje od mladých ľudí zodpovednosť a spoločné 

riešenie problémov.  

Základné úlohy členov žiackej školskej rady :  

- Vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania 

- Podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku 

- Predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli 

- Organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností študentov 

- Členovia ŽŠR môžu zastupovať žiakov školy aj na komunálnej úrovni v regióne v spolupráci s ďalšími 

mládežníckymi subjektmi 

Ďalšie úlohy :  

- Načúvanie študentom, získavanie ich názorov 

- Konzultácie a rady novým študentom 

- Komunikačný kanál medzi študentmi, učiteľmi a vedením školy 

- Vytváranie a podpora príležitostí na neformálne vzdelávanie 

- Vytváranie pozitívnej atmosféry v škole 

- Boj proti šikanovaniu v škole 

- Sociálne problémy študentov 

- Zlepšovanie podmienok pre študentov v škole 

- Pomoc pri vylepšovaní školského prostredia 

- Zvyšovanie kvality podmienok na vzdelávanie 

Žiacka školská rada pracuje na základe štatútu ŽŠR, ktorý sa vydáva v zmysle ustanovenia §26 záko-

na NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení doplňujúcich 

zmien.  

 

Úlohy splnené v období školského roka 2015/2016 :  

Cieľ : Aktívna mládež zapájajúca sa do diania na gymnáziu, do spoločenského a politického diania 

Vytvorenie žiackej školskej rady 

Termín : november 2015 - voľby 

Výstup : aktívna žiacka rada s pravidelnými stretnutiami 

 

Realizácia aktivít v oblasti ľudských práv  

Termín : priebežne 

Výstup : účasť na  „Školení členov  ŽŠR, realizácia programov pre nižšie ročníky osemročného štúdia 

 

Propagácia ŽŠR, školy 

Termín : október 2015 

Výstup : zhotovenie nástenky ŽŠR, informačné materiály 

Výstup: účasť na príprave propagácie školy na „Burze informácií“ 
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Realizácia osláv Dňa študentstva 

Termín : november 2015 

Výstup :  príprava rozhlasového vysielania, aktivity na vzbudenie záujmu študentov o danú problematiku 

 Imatrikulácia študentov 1.ročníka 

 

Deň otvorených dverí 

Termín: december 2015 

Výstup: sprevádzanie žiakov 9.ročníka, príprava prezentácie školy 

 

Akcie pri príležitosti sviatkov  

December 2015 – .Mikuláš na gymku“ 

Február 2016 – „Valentínka“ 

Marec 2016 – „Deň filmu“ 

Výstup : konkrétne aktivity podporujúce „život a aktivitu na škole“ 

 

„Burza za dobrú vec“ 

Termín: Jún 2016  

Výstup: burza výrobkov študentov zameraná na charitatívnu činnosť. Vyzbieraná suma vo výške 400 EUR sa 

poskytla Červenému krížu na pomoc pre  centrum pre týrané ženy a deti.  

 
 
 

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 2015/2016 

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

Dňa 17.10.2016 
  

 

 
                               Prerokované a schválené v rade školy 

Dňa 17.10.2016 

 
Vyjadrenie rady školy:  

        Rada školy odporúča zriaďovateľovi  
Košickému samosprávnemu kraju 
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s c h v á l i ť 
Hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2015/2016 

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

    predseda Rady školy pri Gymnáziu,  
              Komenského 32, Trebišov 

 


