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I. POSLANIE A VÍZIA
SWOT analýza školy:
Silné stránky:
Slabé stránky:
 vysoká odbornosť a kvalifikovanosť pedago nedostatočné finančné ohodnotenie zagických zamestnancov a manažmentu školy
mestnancov školy
 dostatočný záujem o školu
 nevhodné sociálne zázemie niektorých rodi existencia súčastí školy –JŠ , CVČ, ŠK, ŠJ, ATC
čov školy
ECDL
 nedostatok nových učebných pomôcok
 schopnosť čerpať prostriedky EÚ –OP vzde zastarané materiálno-technické vybavenie
lávanie, ROP
 pasívny prístup niektorých žiakov k štúdiu
 snaha zamestnancov zvyšovať svoje kompe chýbajúce zhromažďovacie priestory pre
tencie
učiteľov a žiakov
 dobre vybavený areál školy
 nedostatočné priestory pre telocvičňu
 prepracovaný program školy
a jedáleň
 pravidelná aktualizácia školských predpisov
 vysoká úspešnosť prijatia žiakov na VŠ
 vybavenosť IKT a ich využívanie vo vyučovaní
 vlastníctvo certifikátov ECDL,
City & Guilds, ÖSD
Príležitosti:
Ohrozenie:
 skĺbenie činnosti školy a jej súčastí
 migrácia vzdelaného obyvateľstva z regiónu
 zvýšenie záujmu o školu – bilingválne štú nepriaznivý demografický vývoj
dium, osemročné štúdium
 nedostatok finančných prostriedkov na roz zvýšenie motivácie žiakov pre štúdium
voj
 začlenenie využitia certifikátov do ŠKVP
 vysoká nezamestnanosť obyvateľov regiónu
 zvyšovanie odborného potenciálu zamest nevhodný vplyv médií na žiakov
nancov školy
 negatívne spoločenské javy
 zlepšovanie podmienok pre vzdelávanie žia neprimerane vysoký počet stredných škôl
kov
v regióne
 zlepšovanie využívania
informačno neprimerané požiadavky žiakov a ich zákomunikačných technológií vo vyučovaní
konných zástupcov
 efektívne využívanie MTZ školy a jej súčastí
 väčšia otvorenosť školy miestnej komunite
 zlepšenie spolupráce so zahraničnými
a miestnymi školami
 vhodné dopĺňanie zamestnancov školy
 čerpanie prostriedkov EÚ na rekonštrukciu
a modernizáciu školy

4

Motto školy: GYMTV -kvalitná, otvorená a moderná škola.
Vízia školy :
Škola plná pohody, radosti, tvorivosti a úsilia. Škola kvalitná a otvorená, kde sa žiak učí, ako sa učiť,
ako premýšľať, ako sa stať manažérom vlastnej plnohodnotnej budúcnosti, ako sa stať svetoobčanom podporujúcim trvalo udržateľný rozvoj ľudí a okolitej prírody. Škola moderná nielen vybavením, ale aj schopnosťou prispôsobovať moderné prostriedky, metódy a formy našim podmienkam a schopnostiam.
Vyhodnotenie:
Naša škola patrí medzi najväčšie, najstabilnejšie a najuznávanejšie vzdelávacie centrá regiónu. Ako
jedna z prvých škôl na Slovensku získala certifikát systému manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO
9001:2001. Na škole bol vykonaný v máji 2013 recertifikačný audit.
Naša škola patrí medzi kvalitné slovenské školy aj svojimi výsledkami vo výchovno-vyučovacej činnosti.
Začali sme zlepšovať procesy informovanosti žiakov a rodičov o činnosti školy. Spolu so svojimi súčasťami
jazykovou školou (JŠ), centrom voľného času (CVČ), školskou knižnicou (ŠK), školskou jedálňou (ŠJ)
a Akreditovaným testovacím centrom ECDL (ATC ECDL ) ponúka svoje služby pre verejnosť, je pre ňu otvorenou. Manažment školy pripravil marketingový plán na propagáciu školy . V oblasti modernizácie priestorov školy spolu so zriaďovateľom školy sme vypracovali a zrealizovali projekt celkovej rekonštrukcie školy
v rámci Regionálneho operačného programu –infraštruktúra školstva. Táto rekonštrukcia bola ukončená
v auguste 2011. Kolaudácia školy prebehla 10.októbra 2011. Touto rekonštrukciou sa čiastočne vyriešili aj
priestorové problémy školy. Zrekonštruovali sa laboratória fyziky, chémie, biológie, pribudli učebne
a kabinety. Zároveň sa premostili budovy školy. Priestory školy sa zväčšili, lebo pribudli nové učebne
a kabinety. Každý učiteľ mal pridelenú učebňu, ktorú si zariadil dostupnými pomôckami a technikou. Zlepšila sa ochrana majetku školy, lebo každý vyučujúci si dohliada na poriadok vo svojej učebni.
V rámci výzvy Premena tradičnej školy na modernú manažment školy pripravil projekt zameraný na inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce. V schvaľovacom procese
sme prešli formálnou kontrolou a čakáme na výsledky vyhodnotenia projektu.
Poslanie školy:
Vychovať žiaka vzdelaného, s vlastným názorom na dianie vo svete i v jeho najbližšom okolí,
s pozitívnym prístupom k životu, pripraveného na štúdium na akejkoľvek vysokej škole podľa jeho záujmu
a cieľavedomého výberu, pripraveného na život v spoločnosti, s pochopením a dodržiavaním práv
a povinností, schopného prijať zodpovednosť za svoje konanie a rozhodnutia. Žiaka, ktorý pozná sám seba,
svoje schopnosti a ktorý chce a dokáže rozvíjať svoje spôsobilosti.
Vyhodnotenie:
Z formulácie poslania školy je zrejmé, že sa zameriavame na žiakov. Organizáciu štúdia sa snažíme
prispôsobiť ich potrebám a záujmom. Profiláciu žiakov presúvame na tretí ročník. Podľa nášho názoru žiaci
v treťom ročníku už majú vyhranený záujem o ďalšie štúdium a s tým súvisí aj výber voliteľných predmetov.
Úspešnosť prijatia na vysokú školu bola v minulom školskom roku 91,45 % , čo je o 2,11 % vyššia oproti
predchádzajúcemu roku. V sledovanom období – posledných 5 rokov, v školskom roku 2012/2013 nenastal
pokles 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
do vyučovania.
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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 (chémie, biológie, fyziky ) inovovaním laboratórií. Odborná učebňa chémie a biológie je vybavená interaktívnou tabuľou, vizualizérom a počítačovou technikou. V rámci rekonštrukcie sa vytvorili dva pavilóny cudzích jazykov. Každý vyučujúci má svoju učebňu CJ. V dvoch učebniach anglického jazyka a v jednej učebni nemeckého jazyka sú nainštalované interaktívne tabule. Tieto učebne
sú využívané aj v jazykovej škole. Zriadili sme učebne s možnosťou využitia prezentačnej techniky
pre spoločenskovedné predmety. Na škole pribudla učebňa kontinuálneho vzdelávania, ktorá slúži
na vzdelávanie pedagogických pracovníkov školy a blízkeho okolia. Komplexnou rekonštrukciu
školy sa zlepšili podmienky pre vzdelávanie.

2. Efektívny model komunikácie so žiakmi a ich rodičmi. Zámerom je zisťovanie ich názorov na fungovanie
školy a ich motivovanie pre aktívny prístup pri vylepšovaní edukačných procesov na škole.
Vyhodnotenie plnenia zámeru:
Zámer postupne napĺňaný. Využívanie elektronickej žiackej knižky umožňuje pravidelnú informáciu
rodičov o výsledkoch výchovno-vyučovacieho procesu. Využívame dotazníkovú metódu pri hospitáciách na
hodnotenie kvality vyučovania jednotlivých predmetov. Poznatky z procesu komunikácie so žiakmi a ich
rodičmi sú zahŕňané do plánu zlepšovania procesov. V tomto školskom roku uvažujeme o zriadení dochádzkového terminálu pre žiakov, ktorý zároveň bude informovať rodičov o neprítomnosti žiaka na vyučovaní.

3. Efektívny proces vzdelávania zamestnancov školy so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
a tímovú spoluprácu na obdobie rokov 2009 -2013.
Vyhodnotenie plnenia zámeru:
Zámer postupne napĺňaný. Na základe zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch bol
vypracovaný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov. V júni 2013 sa 30 učiteľov zúčastnilo vzdelávanie zamerané na riešenie konfliktných situácií učiteľ – žiak. 14 učiteľov poberá kreditový príplatok vo výške
6% a 19 učiteľov vo výške 12 %. Traja učitelia vykonali 2.atestáciu. Do projektu UIPS „ Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách, ITMS 26110130084“ sa zapojilo 5 učiteľov, pričom všetci úspešne
vykonali záverečné skúšky. Projekt bol zameraný na: inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a
metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole
21. storočia. V praxi to znamená pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny, pre
učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu a nový systém kariérneho rastu.
4. Efektívny spôsob využitia súčastí školy: Jazykovej školy (JŠ), Centra voľného času (CVČ), školskej knižnice
(ŠK) a školskej jedálne (ŠJ).
Vyhodnotenie plnenia zámeru:
Zámer je postupne napĺňaný. Z celkového počtu maturantov získalo jazykový certifikát 30,83 %.
Niektorí žiaci školy si zlepšujú svoje jazykové schopnosti v JŠ a využívajú možnosť získať certifikáty City &
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Guilds a ÖSD. V minulom školskom roku 2012/2013 jazykový certifikát City & Guilds získalo 33 študentov a
certifikát ÖSD 4 študentov našej školy. Žiaci využívajú tieto jazykové certifikáty ako náhradu maturitnej
skúšky. Jazykovú školu navštevovalo v 2. polroku 90 žiakov, prevažne žiaci nášho gymnázia. V JŠ pracovalo
7 skupín, z toho 1 skupina NEJ a 6 skupín ANJ. Všetci vyučujúci sú plne kvalifikovaní, 1 pedagogický zamestnanec je externým zamestnancom, ostatní vyučujúci sú učitelia našej školy. Na konci školského roka
2012/2013 získalo osvedčenie o ukončení ročníka 81 % žiakov ( v minulom šk.r. 86,5%.) – zhoršenie stavu.
Kvôli dochádzke neukončilo ročník 19 % (v minulom šk. r. 13,5 %) – zhoršenie stavu.
Žiaci sa zapájajú do krúžkovej činnosti, pričom škole odovzdávajú VP. Na škole činnosť útvarov prebieha v priestoroch školy a vonkajšieho areálu , zároveň využívame priestory mestskej športovej haly. Materiálno-technické zabezpečenie pre jednotlivé záujmové útvary je na štandardnej úrovni, ale na zvýšenie
úrovne činnosti v jednotlivých záujmových útvaroch je nutné reflektovať na požiadavky materiálneho zabezpečenia jednotlivých vedúcich krúžkov. Mimoškolské priestory, ktoré využívajú záujmové útvary na
realizáciu svojich cieľov, sú : mestská športová hala, zimný štadión, mestské kultúrne a spoločenské stredisko. Z celkového počtu žiakov bolo do krúžkovej činnosti zapojených 497 žiakov, pričom niektorí žiaci navštevovali aj dva krúžky. Počet záujmových útvarov, ktoré vyvíjali činnosť v školskom roku 2012/2013 bol
32 krúžkov.
Podmienky na výchovno-vyučovaciu činnosť zlepšuje aj ŠK. V minulom školskom roku využilo knižničné služby 201 žiakov, čo je 37,57%. Vo väčšej miere žiaci využili vypožičanie kníh, ktoré sú určené na
mimočítankové čítanie. Knižničné služby využívali aj 9 zamestnanci školy. Do školskej knižnice boli doplnené
ďalšie tituly kníh v slovenskom jazyku a knihy vydavateľstva Oxford v anglickom jazyku. Celkový počet výpožičiek bol 642. Pre žiakov bolo vykonaných 615 výpožičiek, pre dospelých 27 výpožičiek. V priebehu roka
boli uskutočnené 2 kultúrno – spoločenské podujatia.
V ŠJ sa stravovalo 563 stravníkov - 364 žiakov gymnázia, 82 žiakov obchodnej akadémie, 61 zamestnancov
školy, 56 cudzích stravníkov - zamestnanci OA, Slovenskej sporiteľne, Sociálnej poisťovne, NsP Trebišov,
súkromní podnikatelia. Z vlastných príjmov sme zakúpili elektrický robot a upravili sa priestory hrubej prípravovne. Na doplnkové stravovanie žiakov a zamestnancov školy slúži školský bufet. Zlepšil sa sortiment
tovaru- mliečne výrobky, ovocie, nesladené nápoje, čerstvé pečivo, zošity a písacie potreby.

Ciele a aktivity v oblasti vzdelávania a výchovy
1. Ciele zamerané na produkt
1. 1 Vytváranie stále lepších podmienok pre poskytovanie vzdelávania a zabezpečovanie trvalej spokojnosti
interných a externých zákazníkov školy (študentov, zamestnancov, verejnosť, rodičov, štát, sociálne inštitúcie, orgány verejnej správy a ďalšie subjekty) prostredníctvom plnenia ich požiadaviek.
Z: riaditeľ školy, zamestnanci školy
T: Sledovanie ukazovateľov v júni
Splnenie cieľa: Cieľ je dlhodobý. V novom ŠKVP sme posilnili prírodovedné predmety, spoločenskovedné
predmety, slovenský jazyk a cudzie jazyky. Zrealizovali sme komplexnú rekonštrukciu školy, ktorou sa zlepšili podmienky pre vzdelávanie. Boli zrekonštruované laboratória prírodovedných predmetov, učebne cudzích jazykov. Priestory školy sa zväčšili, lebo pribudli nové učebne a kabinety. Každý učiteľ mal pridelenú
učebňu, ktorú si zariadil dostupnými pomôckami a technikou. Zlepšila sa ochrana majetku školy, lebo každý
vyučujúci si dohliada na poriadok vo svojej učebni.
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2. Ciele zamerané na procesy
2. 1 Optimalizácia procesného modelu školy
Z: riaditeľ školy, ZRŠ pre VaV
T: Sledovanie ukazovateľov v júni
Splnenie cieľa: Cieľ bol splnený. Zavedenie SMK presne identifikovalo prebiehajúce procesy na škole. Popísaním procesov bola stanovená zodpovednosť za jednotlivé procesy a sledované hodnoty. V máji 2013 bol
vykonaný recertifikačný audit.
Hlavným procesom je výchovno-vzdelávací proces. Sledovali sme tieto ukazovatele v rámci hlavného procesu:
Vzdelávanie učiteľov: 14 učiteľov poberá kreditový príplatok vo výške 6% a 19 učiteľov vo výške 12 %. Traja
učitelia vykonali 2.atestáciu. Do projektu UIPS „ Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách,
ITMS 26110130084“ sa zapojilo 5 učiteľov, pričom všetci úspešne vykonali záverečné skúšky.
Predmetové olympiády: Do predmetových olympiád a súťaží sa zapojilo 101 žiakov školy a 8 družstiev do
športových súťaží. Na krajskom kole sa 14 žiakov umiestnilo do 5.miesta a v športových súťažiach organizovaných MŠVVaŠ sa 3 družstvá umiestnili do 5.miesta. V DŠS sa do 3.miesta umiestnilo 6 družstiev. Najlepšie
umiestnenie získal jeden žiak na celoslovenskom kole olympiády v SJA sa umiestnil na 6. mieste,
v literárnej súťaži Literárne Jasenie na CSK získala žiačka 2.miesto, a dvaja žiaci boli ocenení v rámci CSK
súťaže Komenský a my" - súťaž esejí a úvah.
Maturitné skúšky: V školskom roku 2012/2013 malo možnosť štúdium ukončiť MS 120 žiakov. Deviati žiaci
nevykonali úspešne MS. Títo žiaci konali opravnú skúšku v septembri 2013. Jedna žiačka nevykonala úspešne opravnú skúšku. Podrobná analýza výsledkov našich žiakov v EČ MS , v písomnej forme internej časti
(PF IČ MS) a v ústnej forme internej časti (ÚF IČ MS) je súčasťou plánu práce školy na školský rok
2013/2014.

Prospech a dochádzka žiakov
Neprospievajúci žiaci
Nasledujúca tabuľka vyjadruje počty neprospievajúcich žiakov za posledných päť rokov:

Polroky
NP
NK

2008-2009
I. pol. II. pol.
5
0
4
4

2009-2010
I. pol. II. pol.
11
8
4
2

2010-2011
I. pol. II. pol.
18
8
7
7

2011-2012
I. pol. II. pol.
13
7
5
7

2012-2013
I. pol. II. pol.
7
6
6
9

Oproti predchádzajúcemu školskému roku sa počet neprospievajúcich žiakov znížil. V budúcnosti je
potrebné viac sa venovať žiakom, ktorí vykazujú slabšie študijné výsledky aj pred klasifikáciou. Snažiť sa
o ich motiváciu k štúdiu a prijať preventívne opatrenia aj v spolupráci s ich rodičmi. V auguste 2013 piati
žiaci úspešne vykonali opravné skúšky a postúpili do vyššieho ročníka. Neklasifikovaní žiaci – žiaci, ktorí časť
štúdia absolvovali v zahraničí, v júli 2013 úspešne vykonali komisionálne skúšky a postúpili tiež do vyššieho
ročníka.
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Dochádzka žiakov
So študijnými výsledkami úzko súvisí dochádzka žiakov.
Dochádzka žiakov za posledných päť rokov –percento zameškaných hodín
2008-2009
Os. hodiny
Neos.
hodiny

2009-2010

2010 - 2011

I. pol.

II. pol.

I. pol.

II. pol.

I. pol.

II. pol.

5,74

8,79

7,79

9,95

6,96

0,02

0,01

0,017

0,05

0,03

2011 - 2012

2012 - 2013

II. pol.

I. pol.

II. pol.

8,72

I.
pol.
7,03

9,57

4,96

6,32

0,041

0,05

0,03

0,02

0,01

1. Znížilo sa však percento ospravedlnených aj neospravedlnených hodín.
2. Uvedené výsledky ukazujú , že je potrebné venovať väčšiu pozornosť spolupráce TU, žiak a rodič, systematickú 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.
4. Našou snahou bude zaviesť elektronický terminál pre dochádzku žiakov.
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

Stupeň 2
Stupeň 3

2008-2009
I. pol. II. pol.
0
3
0
0

2009-2010
I. pol. II. pol.
0
0
1
1

2010-2011
I. pol. II. pol.
4
5
0
0

2011-2012
I. pol. II. pol.
2
2
1
0

2012-2013
I. pol. II. pol.
1
0
2
0

1. V tomto školskom roku bol zaznamenaný znížený počet známok zo správania za sledované obdobie. Aj
napriek tomu je potrebné zlepšiť prácu TU, VP a koordinátorov prierezových tém a zlepšiť aj komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi.
2. Aj v budúcnosti je potrebné sa venovať správaniu žiakov v trojuholníku učiteľ –rodič –žiak.
3. Marketingové ciele
3. 1 Pripravenie modelu financovania činnosti školy so stanovením dlhodobých priorít využívania
rozpočtových zdrojov.
Z: riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy pre TEČ
T: Sledovanie ukazovateľov v decembri
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mimo-

Splnenie cieľa: Cieľ splnený. Finančné prostriedky na činnosť školy získavame zo štátneho rozpočtu a
z mimorozpočtových zdrojov: ESF, Občianskeho združenia, Rodičovskej rady, prenájmu
športového areálu. Prostriedky štátneho rozpočtu využívame na bežnú prevádzku školy
a čiastočnú modernizáciu. Finančné prostriedky Občianskeho združenia vo výške 1200,- €
sme využili na zakúpenie kosačky a príspevok Rodičovskej rady vo výške 10 280,18 € sme
využili na podporu žiakov. ( predmetové olympiády a súťaže, ocenenie najlepších žiakov,
príspevok na exkurzie – Paríž, Viedeň, príspevok na LK, 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 splnený, výsledky žiakov propagujeme na rôznych aktivitách, ktoré škola usporadúva:
plenárna schôdza RZ, deň otvorených dverí, športové dni, deň študentstva. Zároveň informuje o aktivitách žiakov v regionálnej tlači, a iných informačných médiách. WWW stránka
školy sa pravidelne aktualizovala. Manažment školy pripravil na školský rok 2013/2014 marketingový plán na propagáciu školy, do ktorého sme zapracovali jednotlivé aktivity, ktorými
spropagujeme činnosť školy na verejnosti. Našou snahou bude zaviesť periodicitu vydávania
školského časopisu.
3. 3. Vytvorenie inovovaných propagačných materiálov školy
Z: riaditeľ školy, komisia na tvorbu materiálov
T: Sledovanie ukazovateľov v decembri
Splnenie cieľa: Cieľ splnený, každoročne inovujeme propagačné materiály, ktoré využívame na prezentáciu
školy na TA na základných školách.
4. Ciele v oblasti infraštruktúry
4. 1 Vylepšovanie vonkajšieho areálu školy z prostriedkov KSK, EÚ a vlastných zdrojov.
Z: riaditeľ školy, zástupca riaditeľa pre TEČ
T: do konca roku 2013
Splnenie cieľa: Cieľ bol splnený. Z mimorozpočtových prostriedkov školy OZ sa zakúpila kosačka, ktorá slúži
na údržbu trávnatých plôch a ihriska, čím sa znížili náklady, ktoré boli vynakladané na služby – kosenie.
V rámci úsporných opatrení sme znížili počet THP pracovníkov – správca areálu , údržbár.

5. Špecifické ciele
5. 1 Dosiahnutie takej úspešnosti prijatia našich absolventov na VŠ, aby v nasledujúcich piatich rokoch
neklesla pod priemer za posledných 5 rokov.
Z: Vedenie školy a všetci vyučujúci
T: Sledovanie ukazovateľov v septembri
Splnenie cieľa: V tomto školskom roku 2012/2013 bolo percento prijatých žiakov vyššie o 2,11 % oproti
predchádzajúcemu roku.
Počet žiakov : 120
Hlásiaci sa na VŠ: 117
Prijatí na VŠ: 107
Percento úspešnosti : 91,45 %
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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 2012/2013 sme dosiahli najnižší percentil v ANJ, NEJ a MAT za sledované obdobie. V SJL
máme nižší percentil ako predchádzajúci rok. Možnosť náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka využilo 33 žiakov z ANJ a 4 žiaci z NEJ. Zo 120 žiakov 22 maturantov napísalo testy EČ MS na menej ako 33%, t.j.
nesplnili podmienku, ktorá im zaručuje, aby zmaturovali, ak by na ÚF IČ MS boli klasifikovaní stupňom dostatočný. Oproti predchádzajúcemu roku sa počet žiakov znížil. Najvyšší počet žiakov, ktorí nesplnili podmienku úspešnosti viac ako 33% , bol v anglickom jazyku. Na základ výsledkov maturitných skúšok sme prijali nasledovné opatrenia vo VO CJ na zlepšenie prípravy žiakov na EČ MS:



do kontrolných testov zahrnúť všetky zručnosti, ktoré sú obsiahnuté v MS : čítanie
s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie aj ústnu komunikáciu,
v EŽK vyznačiť pre známky z týchto kontrolných prác a ústnych odpovedí samostatné stĺpce ,







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



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.

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 CJ využívať didaktickú techniku ( interaktívnu tabuľu) a motivujúce vyučovacie
metódy .

Tohtoročné testy a testy z minulých rokov používať pri príprave žiakov na EČ MS.
Pre školský rok 2013/2014 upraviť maturitné zadania pre osemročné a štvorročné štúdium na
konanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pre jednotlivé predmety podľa katalógu
cieľových požiadaviek platnom pre gymnáziá so štvorročným štúdiom ( posledný rok aj pre oktávu). Podrobná analýza je uvedená v pláne prace školy.

5.3 Pokračovanie v kontrole vyučovacieho procesu hospitáciami, ročníkovými previerkami a externým testovaním
Z: vedenie školy
T: stále –sledovanie ukazovateľov júni
Splnenie cieľa: Cieľ pre tento školský rok splnený.
Ročníkové testy boli realizované podľa harmonogramu v 1.týždni po ukončení ÚF MS . Testy pripravili určení koordinátori, administráciu a opravu vykonali vyučujúci predmetov , ktorí v danej triede či jazykovej
skupine nevyučujú. Správy o výsledkoch ročníkových testov boli prerokované na najbližšom zasadnutí príslušných VO.
Na základe dosiahnutých výsledkov boli prijaté opatrenia v predmete slovenský jazyk a literatúra : na hodinách viacej 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.
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V testoch z CJ ( AJ , NJ) boli úlohy zamerané na zistenie dosiahnutej úrovne SERR v jednotlivých ročníkoch.
Úlohy overili zvládnutie gramatického učiva, zručnosti čítania s porozumením, lexiku, konverzačnú situáciu.
V 2.ročníku dosiahla najlepší výsledok skupina triedy sexta, čo je dôkazom toho, že fungovanie osemročných gymnázií má zmysel. Žiaci 1.ročníka ešte v septembri 2011 absolvovali aj vstupný test. Cieľom bolo
preveriť , či žiaci prichádzajúci zo ZŠ dosiahli v CJ, ktorý si zvolili ako prvý CJ , úroveň A2 podľa SERR.

Vyhodnotenie ročníkového testu zo SJL pre prvý ročník – šk. rok 2012/2013

Trieda

Úspešnosť %

Priemerná známka za
1.polrok

Kvinta
1.A
1.B
1.C
1.D
Priemer:

71,10
58,60
69,38
69,72
65,85
66,93

1,42
2,17
1,88
2,16
1,77
1,88

Priemerná
známka z
testu
2,52
3,19
2,71
2,56
2,86
2,77

rozdiel
1,10
1,02
0,83
0,4
1,09
0,89

Vyhodnotenie ročníkového testu zo SJL pre druhý ročník – šk. rok 2012/2013
Trieda
II.A
II.B
II.C
SEXTA
Priemer:

Úspešnosť %
59,4%
61,8%
53,6%
65%
59,95%

Priemerná známka
za 1. polrok
2,56
2,16
2
2
2,18

Priemerná známka
z testu
3
3
3,2
2,9
3,03

Rozdiel
0,44
0,84
1,2
0,9
0,85

Odporúčania a návrhy na zlepšenie súčasného stavu:
1. prízvukovať žiakom potrebu znalosti pojmov, ktoré je nutné ovládať podľa ŠVP (napr. termín didakticko-reflexívna poézia)
2. dôsledne kontrolovať pripravenosť žiakov na hodinu (pravidelné skúšanie a opakovanie nových
tém)
3. pracovať sa literárnymi ukážkami a analyzovať ich z literárnovedného, jazykového aj štylistického
hľadiska – viac takýchto ukážok a cvičení sa nachádza v alternatívnych učebniciach a cvičebniciach
slovenského jazyka a literatúry od kolektívu autorov Polakovičovej, Caltíkovej a kol. (vydavateľstvo
Orbis Pictus Istropolitana);
4. neustále zdôrazňovať žiakom potrebu čítania (nielen povinnej) literatúry (rozvoj slovnej zásoby,
väčší kultúrny aj spoločenský prehľad)
5. trvať na dôslednejšej príprave žiakov na záverečný test
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Vyhodnotenie ročníkového testu z ANJ pokročilí pre prvý ročník – šk. rok 2012/2013
skupina

Úspešnosť %

I,A
I.BC
I.BC
I.BC
KVINTA
KVINTA
Priemer:

60,94
71,83
71,11
67,30
76,70
82,31
71,70

Vyhodnotenie ročníkového testu z ANJ pre prvý ročník bilingválne zameranie – šk. rok 2012/2013

skupina
I.D
I.D

Úspešnosť % posluch
55,3
70,51

Úspešnosť % čítanie
s porozumením
72
81,54

Úspešnosť %-písanie
63,75
71,2

Počet testovaných/ certifikát
15/9
13/10

Cieľom testu bolo zistiť jazykovú vedomostnú úroveň v skupine pokročilých žiakov zodpovedajúcu úrovni
B.1 SERR.

Vyhodnotenie ročníkového testu z NEJ pokročilí pre prvý ročník – šk. rok 2012/2013
Priemerná známka Priemerná známka z
Skupina
Úspešnosť %
za 1. polrok
testu
I.A pokročilí-11 žiakov

62,50

2,91

2,8

Rozdiel
0,11

Vyhodnotenie ročníkového testu z ANJ pokročilí pre druhý ročník – šk. rok 2012/2013
Úspešnosť Úspešnosť ÚspešnosťPočet testovaných/
skupina
čítanie
posluch
písanie
certifikát
s porozumením
SEX
51,73
76,7
53,13
12/6
II.BC
41,4
61,7
30,5
12/3
II.A
50,52
72,3
38,1
16/5
SEX
56,1
75,4
53,4
13/5
II.BC
50,64
72,82
44,23
13/3
II.BC
46,88
61,1
34,4
12/4
Cieľom testu bolo zistiť jazykovú vedomostnú úroveň v skupine pokročilých žiakov zodpovedajúcu úrovni
B.1 SERR.
Vyhodnotenie ročníkového testu z NEJ pokročilí pre druhý ročník – šk. rok 2012/2013
Priemerná známka Priemerná známka z
skupina
Úspešnosť %
za 1. polrok
testu
57,50
2,20
3,10
II.ABC- 21 žiakov
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Rozdiel
0,90

Cieľom testu bolo zistiť jazykovú vedomostnú úroveň v skupine pokročilých žiakov zodpovedajúcu úrovni
B.1 SERR.
Vyhodnotenie jednotlivých úloh :
1.Čítanie s porozumením
53,9 %
2. Gramaticko-lexikálny test s možnosťou výberu
68,6 %
3. Dopĺňanie vzťažných zámen
60,2 %
4. Predložkové väzby
59,2 %
5. Tvorenie viet so spojkami „damit“ a „um...zu“
57,1 %
6. Lexikálny test zameraný na slovnú zásobu
47,7 %
Záver : Z testu vyplýva, že učivo, ktoré si žiaci osvojovali a upevňovali na vyučovacích hodinách bolo zvládnuté lepšie ako to, ktoré si vyžaduje na osvojenie viac domácej prípravy ( slovná zásoba).
Vo výstupnom teste sa odzrkadlila ľahostajnosť niektorých žiakov ku štúdiu, zanedbávanie písomných domácich úloh a častá absencia na vyučovaní .
Opatrenia : slovná zásoba úrovne B1 bude upevňovaná aj v budúcom školskom roku v bežnej komunikácii,
gramatickými cvičeniami, testami a aj v písomnom prejave.
Viac priestoru budeme venovať doplnkovým cvičeniam zameraným na rozvoj lexiky .
Vyhodnotenie ročníkového testu z ANJ pokročilí pre tretí ročník – šk. rok 2012/2013
Úspešnosť Úspešnosť Počet testovaných/
skupina
čítanie
posluch
certifikát
s porozumením
III.A
60,1
51,1
23/7
III.B
58,7
51,5
13/4
III.CD
52,1
43,7
8/3
III.D
60,5
49,7
13/4
III.C
65,5
54
15/9
SEP
56,3
48,5
11/4
SEP
70,3
61,5
11/8
začiatočníci
73,3
58
5/3
Cieľom testu bolo zistiť jazykovú vedomostnú úroveň v skupine pokročilých žiakov zodpovedajúcu úrovni
B.2 SERR.
Záver: Na overenie úrovne pripravenosti sú vhodnejšie NÚCEM testy, aj keď sú náročnejšie. Pozitívny prínos predstavuje výsledok posluchu, t. j. je potrebné venovať mu maximálnu pozornosť a maximalizovať aj
testovanie tejto formy overovania vedomostí a zručností .
Vyhodnotenie ročníkového testu z prírodovedných voliteľných predmetov pre tretí ročník – šk. rok
2012/2013
Priemerná známka Priemerná známka
Úspešnosť %
Rozdiel
za 1. polrok
z testu
Biológia

71,33

1,61

2,61

1,00

Chémia

61,77

2,24

3,00

0,76

Informatika

81,06

1,33

1,94

0,61
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V rámci projektu „ Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania “ v školskom roku 2012/2013 pokračovalo testovanie žiakov vybratej vzorky, a to už
3.ročník a septima, nakoľko žiaci 3.ročníka boli sledovanou cieľovou skupinou od začiatku projektu.
Dňa 9.5. 2013 bola testovaná vzorka žiakov, a to 23 žiakov z NEJ úroveň B2 a 36 žiakov z ANJ úroveň B2.
Výsledky budú spracované a doručené z NÚCEM Bratislava( aktivita 1.3 ITMS kód 26110130309) .
Výstupné merania sa uskutočnili aj u všetkých žiakov 3.ročníka a septimy školský rok 2012/13, je to cieľová
skupina v spomínanom projekte . Testovanie pozostávalo z 3 kôl:
1.Test všeobecných schopností
2.Test priestorových schopností
3."Malá maturita" - nové testy vyvinuté špeciálne pre účely projektu. Žiaci mali možnosť vyskúšať si priebeh EČ maturity z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Úlohy boli zostavené podľa rozsahu ŠkVP.
Výsledky tohto testovania budú zverejnené v priebehu školského roku 2013/14.
Podľa plánu vnútroškolskej kontroly manažment školy vykonal hospitácie na jednotlivých predmetoch.
Hospitácie boli zamerané na:
a) Sledovanie stanovenia výchovno-vzdelávacích cieľov na hodín
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Štruktúra hodiny, motivačné prvky, aktivita žiakov, spätná väzba
Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov na VH
Začlenenie prierezových tém
Efektívna, spravodlivá a zdôvodnená klasifikácia
Práca s pomôckami, názornosť na vyučovaní
Odborná úroveň vyučovania, príprava na vyučovanie, primeranosť nárokov a požiadaviek
Zavádzanie prvkov projektovej metódy do vyučovania
Využívanie moderných aktivizujúcich vyučovacích metód –rozhovor, heuristická metóda, riešenie problémových úloh, práca s učebnicou, s inými materiálmi, metódy na spracovanie a vyhodnotenie informácií
j) Využívanie prostriedkov IKT vo vyučovaní
Zistené nedostatky:
a) V písomnej príprave venovať viac pozornosti didaktickému spracovaniu VH, ešte stále učitelia dávajú
obsah hodiny a nie aké metódy a formy v ktorej časti hodiny uplatnia
b) Zle časovo rozvrhnutá hodina a chýba zhodnotenie hodiny zo strany učiteľa a žiakov
c) Učiteľ sa niekedy sústredí viac na výklad , menej na žiakov
d) Hodnotiť viac žiakov na hodine
e) Zvýšiť aktivitu žiakov na hodine
f) Využívať samohodnotenie žiakov
g) Cvičiť čítanie textu s porozumením
h) Viac priestoru venovať samostatnej práci žiakov
i) Nedostatočná disciplína žiakov na hodinách, ktorá je potrebná pre vyučovanie
j) Na hodinách využívať IKT
5.4 Uskutočňovanie jazykových certifikácií a certifikácie ECDL žiakov školy – City & Guilds, ÖSD, ECDL
Z: vedenie školy, predsedovia VO cudzie jazyky, vedúca ATC
T: sledovanie ukazovateľov júli
Splnenie cieľa: Cieľ splnený. V minulom školskom roku jazykový certifikát City & Guilds získalo 33 študentov
a certifikát ÖSD 4 študenti našej školy.
5.5 Uskutočnenie procesu osobnej a internetovej komunikácie so žiakmi a ich zákonnými zástupcami. Cieľom komunikácie je zistenie názoru žiakov a ich zákonných zástupcov na fungovanie školy a motivovanie
ich pre aktívny prístup pri vylepšovaní edukačných procesov na škole.
15

Z: Vedenie školy, všetci vyučujúci a študentská rada
T: spracovanie výsledkov do júna
Splnenie cieľa: Začali sme komunikáciu so študentmi aj prostredníctvom dotazníkov, v ktorých hodnotili
vyučovanie vybraných predmetov. Niektoré návrhy žiakov týkajúce sa zmien v školskom
a klasifikačnom poriadku boli akceptované a zapracované do klasifikačného a školského poriadku. Cieľ splnený čiastočne. O výsledkoch žiakov sú rodičia informovaní prostredníctvom
žiackej knižky.

5.6 Výsledky procesu osobnej a internetovej komunikácii so žiakmi a ich zákonnými zástupcami, hodnotenia
dosiahnutých ukazovateľov zhrnúť do Plánu zlepšovania procesov.
Z: Vedenie školy
T: formulácia Plánu zlepšovania koniec augusta
Splnenie cieľa: Cieľ splnený. Výsledky procesu osobnej a internetovej komunikácie so žiakmi a ich rodičmi
boli spracované a zahrnuté do plánu zlepšovania procesov. Na www.stránke školy boli
zverejnené konzultačné hodiny TP, koordinátor primárnej prevencie a výchovnej poradkyne.
5.7 Nadviazanie spolupráce s aspoň 3 partnerskými strednými školami z EÚ s cieľom rozšírenia jazykových
a informačných zručnosti žiakov a zamestnancov školy.
Z: Tím pre zahraničnú spoluprácu
T: do konca roka 2012
Splnenie cieľa: Cieľ zatiaľ nebol splnený. Projekt bol vypracovaný ale nepodarilo sa nadviazať spoluprácu s
partnerskými školami z EÚ v rámci projektu Comenius. Hlavným dôvodom neschválenia žiadosti bol nedostatok finančných prostriedkov, záujem prevýšil možnosť pokrytia finančnými
prostriedkami.
5.8 Efektívne využívanie jazykových učební, zvlášť jazykovej učebne vybavenej informačnou
a audiovizuálnou technikou v čase vyučovania žiakov aj počas vyučovania v JŠ.
Z: ZRŠ pre TEČ, tím učiteľov cudzích jazykov, vedúci JŠ
T: stále –sledovanie ukazovateľov júni
Splnenie cieľa: Cieľ splnený. V rámci rekonštrukcie sa vytvorili dva pavilóny cudzích jazykov. Každý vyučujúci má svoju učebňu CJ. V dvoch učebniach anglického jazyka a v jednej učebni nemeckého
jazyka sú nainštalované interaktívne tabule. Tieto učebne sú využívané aj v jazykovej škole.
5. 9. Pripravenie Plánu vnútorného vzdelávania zamestnancov školy so zameraním na rozvoj kľúčových
kompetencií žiakov a tímovú spoluprácu na obdobie rokov 2008 -2013.
Z: Vedenie školy a ZRŠ pre TEČ
T: september príslušný školský rok
Splnenie cieľa: Cieľ splnený. Na základe zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch bol vypracovaný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov. V júni 2013 sa 30 učiteľov zúčastnilo
vzdelávanie zameraného na riešenie konfliktných situácií učiteľ – žiak. 14 učiteľov poberá
kreditový príplatok vo výške 6% a 19 učiteľov vo výške 12 %. Traja učitelia vykonali
2.atestáciu.

5. 10. Dopĺňanie školskej knižnice odporúčanou literatúrou pre vyučovanie slovenského jazyka a literatúry.
Pravidelné obnovovanie informačných zdrojov školskej knižnice aj cudzojazyčnou literatúrou
a sprístupňovanie fondu školskej knižnice našim študentom, zamestnancom školy a učiteľom iných škôl
nášho mesta.
Z: ZRŠ pre VVČ, vedúca školskej knižnice
T: stále –sledovanie ukazovateľov júni
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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 školskej knižnice boli doplnené ďalšie tituly kníh v slovenskom jazyku a knihy vydavateľstva Oxford v anglickom jazyku.
5. 11. Zvyšovanie počtu záujemcov o služby Jazykovej školy zlepšovaním ponúkaných služieb.
Z: riaditeľ školy, vedúca JŠ
T: stále –sledovanie ukazovateľov júni
Splnenie cieľa: Cieľ splnený . Jazykovú školu navštevovalo 115 žiakov, prevažne žiaci nášho gymnázia. V JŠ
pracovalo 7 skupín, z toho 1 skupina NEJ a 6 skupín ANJ. Všetci vyučujúci sú plne kvalifikovaní, 1 pedagogický zamestnanec je externým zamestnancom, ostatní vyučujúci sú učitelia našej školy. Na konci školského roka 2012/2013 získalo osvedčenie o ukončení ročníka 81 % žiakov ( v minulom šk.r. 86,5%.) – zhoršenie
stavu. Kvôli dochádzke neukončilo ročník 19 % (v minulom šk. r. 13,5 %) – zhoršenie stavu.
5. 12. Zvyšovanie podielu žiakov, ktorí sa podieľajú na činnosti CVČ, zlepšovaním personálnych
a materiálnych podmienok na mimoškolskú činnosť.
Z: riaditeľ školy, vedúci vychovávateľ ŠSZČ
T: stále –sledovanie ukazovateľov júni
Splnenie cieľa: Počet žiakov v CVČ sa nepodarilo zvýšiť. Hlavným dôvodom je poplatok. Žiaci sa zapájajú do
krúžkovej činnosti, pričom škole odovzdávajú VP. Na škole činnosť útvarov prebieha
v priestoroch školy a vonkajšieho areálu , zároveň využívame priestory mestskej športovej
haly. Materiálno-technické zabezpečenie pre jednotlivé záujmové útvary je na štandardnej
úrovni, ale na zvýšenie úrovne činnosti v jednotlivých záujmových útvaroch je nutné reflektovať na požiadavky materiálneho zabezpečenia jednotlivých vedúcich krúžkov.
Mimoškolské priestory, ktoré využívajú záujmové útvary na realizáciu svojich cieľov, sú :
mestská športová hala, zimný štadión, mestské kultúrne a spoločenské stredisko.
Počet žiakov zapojených do činnosti krúžkov je: 497 žiakov, z toho 60 žiakov v CVČ.
Počet záujmových útvarov: 32 krúžkov, z toho 3 krúžky – basketbal a dva volejbalové krúžky v rámci CVČ. Nevýhodou CVČ je mesačný príspevok žiaka. Žiak, ktorý odovzdá vzdelávací
poukaz do CVČ, by mal byť od poplatkov oslobodený. Zvýšil by sa záujem o aktivity CVČ. Žiaci si volia iné formy krúžkovej činnosti.

5.13. Zlepšovanie služieb poskytovaných ŠJ, skvalitňovaním priestorových a materiálno-technických podmienok.
Z: riaditeľ školy, vedúca ŠJ
T: stále –sledovanie ukazovateľov júni
Splnenie cieľa: Cieľ splnený. Cieľ splnený, podarilo sa zlepšiť služby ŠJ. Počet stravníkov sa znížil z 597 na
563. Je to z dôvodu nižšieho počtu žiakov na škole . Skvalitnili sa priestorové a materiálnotechnické podmienky uskutočnením rekonštrukčných prác v ŠJ. V ŠJ sa stravovalo 364 žiakov gymnázia, 82 žiakov obchodnej akadémie, 61zamestnancov školy, 56 cudzích stravníkov
- zamestnanci OA, Slovenskej sporiteľne, Sociálnej poisťovne, NsP Trebišov, súkromní podnikatelia. Zakúpili sme elektrický robot , elektrickú panvu a upravili sa priestory hrubej prípravovne. Tieto práce a nákup vybavenia sme uskutočnili z vlastných príjmov a z finančného
príspevku zriaďovateľa.

5. 14. Poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich žiakov –školský bufet.
Z: riaditeľ školy, pracovníčka školského bufetu
T: stále –sledovanie ukazovateľov v júni
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Splnenie cieľa: Cieľ splnený. Školský bufet je výborne zásobovaný a vytvára zisk v rámci podnikateľskej činnosti. Zlepšilo sa zásobovanie bufetu. Zloženie sortimentu zodpovedá zásadám zdravej výživy. ( ovocie, mliečne výrobky, cereálne výrobky, nesladené nápoje, nápoje so zníženým
obsahom cukru. )
5. 15. Pravidelne vyhodnocovať prácu pedagógov a odborných zamestnancov. Hodnotenie využiť na zlepšenie 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 zamestnancov 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 spokojnosti žiakov s kvalitou vyučovania predmetu a iných dotazníkových prieskumov uskutočnených na škole. V mesiaci jún 2012 člen vedenia školy uskutočnil osobný pohovor
s každým pedagogickým zamestnancom a vyhotovil záznam o hodnotení.
5. 16 Poskytovanie služieb verejnosti – testovanie ECDL. Oboznámiť verejnosť s možnosťou získať certifikát
ECDL na našej škole. V prípade záujmu verejnosti uskutočniť školenia a testovania ECDL.
Z: riaditeľ školy, vedúci ATC ECDL
T: Vyhodnotenie ukazovateľov v auguste
Splnenie cieľa: Cieľ nebol splnený. Nepodarilo sa nám rozbehnúť prípravu a testovanie ECDL pre verejnosť.
V tejto časti našej správy vyčleníme oblasti, v ktorých dosahujeme dobré výsledky a tiež tie, ktoré je potrebné zlepšiť, uvedieme aj návrhy opatrení:
1. Dobre fungujúci výchovno-vzdelávací systém našej školy - dôkazom toho sú výsledky našich žiakov
v prijatí na VŠ, výsledky všetkých častí maturitnej skúšky, ako aj výsledky našich žiakov na predmetových
olympiádach a ostatných súťaží organizovaných MŠVVaŠ SR a iných súťažiach. K dobre fungujúcemu 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 podmienky 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 stravníkov, 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 slovenských aj cudzojazyčných (poskytuje nám ich bezplatne Oxford University Press), ktoré sú vypožičiavané.
Aby sme zdroje školskej knižnice mohli využívať aj na vyučovaní, pri rekonštrukcii, ktorá na škole prebehla
boli vytvorené nové samostatné priestory knižnice a pracovníčka knižnice sa venuje žiakom počas prestávok
a po vyučovaní.
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Najväčšie problémy v minulom školskom roku sme pociťovali:
1. V Jazykovej škole, sa počet záujemcov o jazykové vzdelávanie stabilizoval. Sčasti je to spôsobené veľkou konkurenciou súkromných jazykových škôl. Aby sme zlepšili situáciu v JŠ, navrhujeme nasledujúce opatrenia:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Zlepšiť propagačné a informačné procesy v JŠ
Zavádzať moderné metódy vyučovania a lepšie využívať existujúce prostriedky na vyučovanie
Prispôsobovať sa záujmom a potrebám žiakov JŠ
Zlepšiť organizáciu vyučovania v JŠ
Využiť možnosť získania certifikátov City & Guilds a ÖSD
Rozšíriť ponuku kurzov –zamerať sa napr. na učiteľov základných škôl, firmy a širokú verejnosť

Návrhy opatrení, ktoré by mali pomôcť k zlepšeniu podmienok vzdelávania:
1. Realizácia nového Školského vzdelávacieho programu a jeho ďalšie zlepšovanie
2. Zrekonštruované priestory školy z prostriedkov Regionálneho operačného programu –infraštruktúra
školstva
3. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
4. Vypracovanie projektov a úspešné čerpanie finančných prostriedkov z Operačného programu Vzdelávanie
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
539
Z toho dievčat
295
Počet tried spolu
22
a) Počet žiakov v dennej forme štúdia
539
Z toho dievčat
295
Počet tried denného štúdia
22
Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried nadstavbového štúdia
Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried pomaturitného štúdia
b) Počet žiakov v externej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried v externej forme štúdia
Počet žiakov vo večernej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried večernej formy štúdia
Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried diaľkovej formy štúdia
c)
Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako slovenským z
celkového počtu žiakov/ z toho dievčat
d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu
žiakov/ z toho dievčat
e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat
0/0
f)
Počet žiakov dištančnej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried v dištančnej forme štúdia
g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium
0
h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení
0
i)
Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy
1
j)
Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu
10
k)
Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu vzde2
lávania
l)
Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium
0
m) Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 245/2008
0
Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov
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 päťročného štúdia, študijný
odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium, sekcia anglicko - slovenská pre školský rok 2013/2014
na základe súčtu bodov:
1. z úspešne vykonanej prijímacej skúšky
2. získaných za predmetové olympiády
3. získaných na základe výchovno-vzdelávacích výsledkov
Základným kritériom pre prijatie bolo úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Za písomný test overujúci špeciálne schopnosti a zručnosti a nadanie študovať jazyky mohol žiak získať 60 bodov. Za výchovnovzdelávacie výsledky mohol žiak získať 40 bodov. Profilové predmety boli anglický jazyk a slovenský jazyk.
Ďalšie body získal žiak za umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach na II. stupni vyhlasovaných
MŠ SR.
Za jednotlivé kritéria boli žiakovi pridelené body. Na základe výsledkov za jednotlivé kritéria sa
uchádzačom pridelili body a zostavilo sa poradie úspešných uchádzačov o bilingválne štúdium.

kód

79 02 J
74

odbor
gymnáziumbilingválne
štúdium,
sekcia anglicko - slovenská

plán

30

1.kolo PS
Prihlásení Prijatí

26

26

2.kolo PS
Prihlásení Prijatí

0

0

Zapísaní
žiaci

Stav k
15.9.2013

24

25

Gymnázium, Komenského 32, Trebišov – škola prijímala žiakov do 1.ročníka štvorročného štúdia pre
školský rok 2013/2014 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. stupeň 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 MŠ 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.

kód
7902J00

odbor
gymnázium

plán
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1.kolo PS
Prihlásení
Prijatí
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101
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Prihlásení Prijatí
0
0
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Gymnázium, Komenského 32, Trebišov – škola prijímala žiakov do 1.ročníka osemročného štúdia pre
školský rok 2013/2014 na základe:
1.

2.
3.
4.

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.
na osemročné štúdium sa mohli prihlásiť iba žiaci tried 5. ročníka základných škôl
študijných výsledkov na konci 4. ročníka a polročných známok 5. ročníka
umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach vyhlasovaných MŠ SR
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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
rozhodnutie o prijatí.

kód
7902J00

odbor
gymnázium

plán
30

1.kolo PS
Prihlásení
Prijatí
16
12

2.kolo PS
Prihlásení Prijatí
0
0

Zapísaní
žiaci
12

Stav k
15.9.2013
12

Záver: Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu













Podpora moderných foriem vyučovania vo všetkých predmetoch
Plná kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov a manažmentu školy
Existencia súčastí školy - JŠ, CVČ,ŠK,ŠJ,ATC ECDL
Snaha zamestnancov zvyšovať svoje kompetencie
Dobrá vybavenosť vonkajšieho športového areálu školy
Vysoká úspešnosť prijatia žiakov na VŠ
Nadpriemerné výsledky v celoštátnych testovaniach (PF EČ MS)
Vybavenosť IKT a ich využívanie vo vyučovaní
Vlastníctvo certifikátov ECDL, City& Guilds, ŐSD
Propagácia školských akcií v tlači a na web stránke školy
Rozvoj kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie
Zvyšovanie kvality vyučovania učiteľmi, kvality učenia sa žiakov, ako aj vzájomné
vzťahy medzi školou, žiakmi a rodičmi
 Zohľadňovanie výsledkov národného testovanie žiakov na základnej škole pri prijímaní žiakov na gymnázium
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IV. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV PODĽA POSKYTOVANÉHO STUPŇA
VZDELANIA

Priemerný prospech za školu:
Priemerný počet vymeškaných
hodín na žiaka za školu:
Priemerný počet neospravedlnených vymeškaných hodín na
žiaka za školu:
Priemerný počet ospravedlnených vymeškaných hodín na
žiaka za školu:

2008/2009
1,83

2009/2010
1,83

2010/2011
1,76

2011/2012
1,83

2012/2013
1,78

72,61

81,94

76,84

79,48

77,83

0,25

0,26

0,37

0,22

0,17

72,36

81,69

76,47

79,26

77,66

Graf 1 Priemerný prospech za školu

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

Graf 4 Priemerný počet ospravedlnených vymeškaných hodín na žiaka za školu
2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2012/2013 v študijných odboroch s dĺžkou
štúdia 4 roky v dennej forme štúdia
počet vymeškaných hodín
na žiaka za rok

prospech
s vyznamenaním

veľmi
dobre

prospeli

Neprospeli

osprav.

neosprav.

1.
2.

102

22

21,56

42

41,17

38

37,25

0

75

15

20

33

44

26

34,67

1

3.

103

25

24,27

37

35,92

41

39,8

0

%
0
1,3
4
0

Počet
hodín
Priemer
na žiaka

Počet
žiakov

%

Priemer
na žiaka

Počet
žiakov

%

Počet
hodín

Počet
žiakov

%

24

Počet
žiakov

Počet
žiakov
spolu

Ročník

Študijné odbory

7110

69,70

10

0,09

6203

82,7

13

0,17

7119

69,12

5

0,05

4.

95

33

34,73

43

45,26

19

20,0

0

Spolu

375

95

25,34

155

41,34

124

33,06

1

0
0,2
7

8023

84,45

36

0,38

28455

75,88

64

0,17

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2012/2013 v študijných odboroch s dĺžkou
štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia

počet vymeškaných hodín na
žiaka za rok

prospech
s vyznamenaním

veľmi
dobre

prospeli

neprospeli

osprav.

neosprav.

Ročník

Počet
žiakov
spolu

Počet
žiakov

%

Počet
žiakov

%

Počet
žiakov

%

Počet
žiakov

%

Počet
hodín

Priemer
na žiaka

Počet
hodín

Priemer
na žiaka

Študijné odbory

1.
2.
3.
4.
5.

18
22
13

11
8
3

61,1
36,36
23,1

6
13
4

33,4
59,1
30,8

1
1
5

5,5
4,55
38,5

0
0
0

0
0
0

1153
1718
1165

64,05
78,1
89,6

0
0
0

0
0
0

25

13

52,0

4

7

28,0

1

4

1553

62,12

30

1,2

6.

27

10

37,03

5

10

37,0

0

0

2939

108,8

1

0,03

7.

29

6

20,68

9

0

0

2387

82,31

1

0,03

8.

26

10

38,46

9

0

0

1656

63,69

0

0

Spolu

160

61

38,13

50

16,0
18,5
1
31,0
3
34,6
1
31,2
5

1

0,00
6

12571

78,56

32

0,2

41,3
8
23,0
8
26,2
5

12
6
42

4. Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2012/2013
3.1 Celkové hodnotenie
Kód
odboru

Názov odboru

7902500 gymnázium
7902573 gymnáziumcudzie jazyky
spolu

P

N

Spolu

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
87
8
95
24

1

120

0

9

25
0

120

3.2 Externá časť MS
Predmet
Anglický jazyk B2
Nemecký jazyk B2
Slovenský jazyk
Matematika

Počet žiakov
73
10
120
33

25

Úspešnosť %
50,66
36,50
69,34
47,79

0

3.3 Interná časť MS - písomná forma
Predmet
Anglický jazyk B2
Nemecký jazyk B2
Slovenský jazyk

Počet žiakov
73
10
120

Úspešnosť %
63,97
62,00
67,20

3.4 Interná časť MS - ústna časť
Maturitný
predmet

Počet žiakov
s prospecho
m1

Počet žiakov
s prospecho
m2

Počet žiakov
s prospecho
m3

49

42

26

3

0

1,86

31

21

16

5

0

1,93

2

5

2

0

1

2,30

29
12
13
18
3
18

12
11
4
9
0
13

7
6
6
6
0
3

3
5
1
0
0
3

0
0
0
0
0
0

1,69
2,12
1,79
1,64
1,00
1,76

31

19

9

1

0

1,67

1

1

0

0

0

1,00

slovenský
jazyk a literatúra
anglický jazyk
,B1
anglický jazyk,
B2
nemecký jazyk, B2
biológia
chémia
informatika
matematika
fyzika
dejepis
občianska
náuka
geografia

Počet žiakov
Počet žiakov
s prospechom s prospechom
4
5

Priemerná známka

V. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ, V KTORÝCH ŠKOLA ZABEZPEČUJE VÝCHOVU A VZDELÁVANIE, ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV
Štvorročné štúdium
Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch v školskom roku 2012/2013

žiaci

triedy

žiaci

triedy

žiaci

Spolu

triedy

4.

žiaci

3.

triedy

2.
žiaci

1.
triedy

Vzdelávacie programy
Školy

7902 5 gymnázium
ŠVP
7902 J gymnázium
7902 J 74 gymnázium-bilingválne štúdium

0
3
1

0
72
30

3
0
0

75
0
0

4
0
0

103
0
0

4
0
0

95
0
0

11
0
1

273
0
30

Celkom

4

102

3

75

4

103

4

95

12

303

Študijné odbory denné štúdium

Číslo schvaľovacej
doložky MŠ SR
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Osemročné štúdium

žiaci

triedy

žiaci

triedy

žiaci

ŠVP

triedy

7902 5 gymnázium
7902 5 J gymnázium
celkom

Číslo schvaľovacej
doložky MŠ SR

žiaci

Študijné odbory –
denné štúdium

triedy

Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2012/2013
1.
2.
3.
4.

Vzdelávacie programy
školy

0
1
1

0
18
18

0
1
1

0
22
22

1
0
1

13
0
1

0
0

0
0

Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2012/2013

Vzdelávacie programy
školy

5.

žiaci

triedy

žiaci

triedy

žiaci

triedy

žiaci

spolu

triedy

8.

žiaci

7.

triedy

Učebné odbory Študijné odbory – denné štúdium

6.

ŠVP

1

25

0

0

0

0

0

0

2

38

3625/1994-212

0

0

1

27

1

29

1

26

3

82

7902 5 J gymnázium

0

0

0

0

0

0

0

0

2

40

celkom

1

25

1

27

1

29

1

26

7

160

7902 5 gymnázium
7902 5 73 gymnázium-cudzie jazyky

Číslo schvaľovacej
doložky MŠ SR

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 2012/2013 podiel absolventov na trhu práce

počet žiakov
v študijných
odboroch
spolu
počet žiakov

pokračujú v
štúdiu na VS

pokračujú
v štúdiu
(iné druhy štúdia)

vojenská služba (profesionálna)

zamestnaní
k 30.9.2013

nezamestnaní
k 30.9.2013

celkom

107

0

0

10

3

120

107

0

0

10

3

120

27

Graf 5 Podiel absolventov na trhu práce za šk. rok 2012/2013
Monitoring žiakov – absolventov študijných a učebných odborov po ukončení školského roku 2012/2013

Kód odboru s
názvom
7902 5 gymnázium
7902 5 73
gymnáziumcudzie jazyky

pokračujú v
štúdiu

vojenská služba
(profesionálna)

zamestnaní
k 30.9.2013

Nezamestnaní
k 30.9.2013

celkom

82

0

10

3

95

25

0

0

0

25

Graf 6

Monitoring absolventov v obore 7902 5 gymnázium
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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
nad 65
Spolu
31- 40
41- 50
51- 60
61-65
rokov
všetkých
9
9
11
8
0
43
9
6
8
6
0
33
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
z toho externých
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
doplňujúcich si kvalifikáciu
s 1. kvalifikačnou skúškou
s 2. kvalifikačnou skúškou
s vedecko-akademickou hodnosťou
Priemerný počet žiakov na učiteľa

do 30
rokov
6
4

Vek
Počet
z toho žien

Počet všetkých
učiteľov

Priemerný
vek
46,1

3
43
0
0
17
18
0
11,9

Odb. zamestnanec
–
........................

0

Odb. zamestnanec
–
Špeciálny pedagóg

0

Pedagogický zamestnanec –tréner
športovej školy/triedy
Pedagogický zamestnanec - korepetítor

0

Odb. zamestnanec
–
psychológ

0

Pedagogický zamestnanec – zahraničný lektor

0

Pedagogický zamestnanec – pedagogický asistent

43

Pedagogický zamestnanec – majster odbornej výchovy
Pedagogický zamestnanec - vychovávateľ

Pedagogický zamestnanec - učiteľ

1. Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v šk. roku 2012/2013

0

0

0

0

2. Nepedagogickí zamestnanci školy

Vek
Počet
z toho
žien

30
3
1

Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov
do
nad 65
Spolu
31-40 41-50
51-60
61-65
rokov
všetkých
2
6
9
0
0
20
2

Počet nepedagogických
zamestnancov:

6

8

0

0

z toho s vysokoškolským vzdelaním
so stredoškolským vzdelaním

30

17

Priemerný
vek
45,8
47,6
0
12

4. Odbornosť odučených hodín

Predmety
Spoločenskovedné
Cudzí jazyk
Prírodovedné
Výchovy
Odborné
Spolu

Počet hodín
týždenne
209
325
282
99,5
0
915,5

Odborne odučené

Neodborne odučené

Počet hodín

%

Počet hodín

%

206
315
282
97,5

98,56
96,92
100
98,44

3
10
0
2

1,44
3,08
0
1,56

0
900,5

0
98,36

0
15

0
1,64
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VIII. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY V 2012/2013

Vzdelávanie

Vzdelávacia inštitúcia

špecializačné

ÚIPŠ Bratislava

aktualizačné

MPC Bratislava

aktualizačné

RP MPC Prešov

aktualizačné

NÚCEM Bratislava

aktualizačné

NÚCEM Bratislava

prípravné atestačné
atestačné

RP MPC Prešov
RP MPC Prešov

Názov osvedčenia, certifikátu

Počet
učiteľov

Poznámka

1

ukončené

31

ukončené

20

ukončené

2

ukončené

6

ukončené

2

ukončené

4

ukončené

Modernizácia vzdelávania na SŠ s
podporou IKT
Riešenie konfliktných situácií v školách
a školských zariadeniach
Projektové vyučovania vo vyučovacom procese
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a
metódy ich hodnotenia
Získať spôsobilosť na výkon funkcie
predsedu PMK a ŠMK a hodnotiteľa
EČ alebo testovanie
Príprava pedagogického zamestnanca
na vykonanie atestácie (II. atestácia)
Vykonanie II.atestácie

Prehľad o priebehu kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov pedagogickými zamestnancami SO
Počet ped. zamestnancov , ktorí
ešte nezískali kredity

Počet ped. zamestnancov
s počtom kreditov
do 30

5

3

Počet ped. zamestnancov
s počtom kreditov
30 (priznaný 6%
kreditný príplatok)
12

Počet ped. zamestnancov
s počtom kreditov
do 60
12

Počet ped. zamestnancov
s počtom kreditov
60 (priznaný 12%
kreditný príplatok)
23

Graf 8 Prehľad o priebehu kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov pedagogickými zamestnancami
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IX. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI,

súťaže vyhlasované MŠ SR
P.Č názov súťaže
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

OCHE-A
OCHE-A
OCHE-B
OCHE-C
OSJL-B
OSJL-A
OAJ-1A
OAJ-2C1
OAJ-2C2
ONJ-2A
ONJ-2C
OSJ-B
OSJ-B
OSJ-B
OGEG-A
OGEG-A
OGEG-B
ODEJ
OBIO-A

pri individuálnych súťažiach
meno žiaka a trieda
Matúš Palenčík, III.B
Dávid Princík, III.B
Jaroslav Jacko, I.C
Jaroslav Jacko, I.C
Alžbeta Šantová, kvinta
Hanh Bui Thuy,oktáva
Matúš Janok, sekunda
Tatiana Škvarkovská, IV.C
Annamária Gojdičová,IV.D
Viktor Vozár, II.C
Marco Richter, kvinta
Barbora Hrubovská, III.B
Barbora Hrubovská, III.B
Daniel Fekete, III.C
Patrícia Zatková, septima
Jaroslava Sotáková,sexta
Michaela Brezinová, kvinta
Daniel Fekete, III.C
Miroslav Bobrík, oktáva

súťaž konaná dňa
30.01.2013
30.01.2013
11.04.2013
9.05.2013
08.02.2013
08.02.2013
11.02.2013
11.02.2013
11.02.2013
14.2.2013
14.02.2013
05.02.2013
25.03.2013
05.02.2013
26.03.2013
26.03.2013
26.03.2013
04.04.2013
12.02.2013

krajská
úroveň
5.miesto
4.miesto
2.miesto
1.miesto
4.miesto
2.miesto
6.miesto
2.miesto
5.miesto
2.miesto
5.miesto
1.miesto
1.miesto
3.miesto
3.miesto
4.miesto
5.miesto
7.miesto
5.miesto

Celoslovenská
úroveň

medzinárodná
úroveň

6.miesto

Iné súťaže
P.
Č

pri individuálnych súťažiach meno žiaka a trieda

súťaž konaná dňa

krajská
úroveň

1. Čo vieš o hviezdach

Samuel Michalanský,
sexta

18.04.2013

3.miesto

"Komenský a my"-súťaž
2.
esejí a úvah

Hanh Bui Thuy, oktáva
Richard Matej,IV.A

3. Volejbal- chlapci-DŠS

Družstvo- dievčatá

26.03.2013

2.miesto

4. Hádzaná

Družstvo- chlapci

25.03.2013

2.miesto

5. Futsal

Družstvo- chlapci

12.12.2012

2.miesto

6. Nohejbal

4-členné družstvo
M.Sadílek, R.Stanko,
T.Bereščík, Schäffer

06.05.2013

2.miesto

názov súťaže
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Celoslovenská
úroveň

Ocenenie
pre najlepšie
práce

medzinárodná úroveň

P.Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ostatné aktivity na prezentáciu školy
Oblasť zamerania
Názov aktivity
Termín konania
(v médiách, účasť na konferenciách, výstavách)
Organizátor -STU Bratislava"Letná univerzita pre stredoškolákov"
3.-5.9.2012
propagácia technických vied
Slávnostné celoškolské stretnutie
24. 9.2012
Komunikácia s rodičmi
rodičov a učiteľov
Festival tvorivosti a spolupráce
Mosty bez bariér- Pribeník
21.9.2012
zdravotne znevýhodnených a
zdravých detí,
Biela pastelka
26.9. 2012
Verejná zbierka
"Tatranská Lomnica"
3.-5.10.2012
KOŽaZ- žiaci 3.ročníka a septimy
Zapojenie do celoslovenského
Testovanie žiakov 4.ročníka- výber
4.10.2012
projektu
NÚCEM
Beseda s regionálnym básnikom Vladimír Ferko: Básne Žipovčana
11.10.2012
Zemplínska knižnica
Svetový deň výživy
16.10.2012
Propagácia zdravej výživy
Beseda- Stres v živote žiaka
17.10.2012
CPPP Trebišov- žiaci 1.ročníka
Článok o akcii zverejnený na
Exkurzia Budapešť
18.-19.10.2012
www stránke školy
Mestské podujatie, pripravilo
Divadelný Trebišov
18-19.10.2012
MsKS TV
Tvorivé podujatie a výstavka kníh
Medzinárodný deň knižníc
22.10.2012
umeleckej literatúry

Počet
zúčastnených
1
200
1
2
90
18
50
350
30
40
75
100

13.

Týždeň vedy a techniky
7.-11.11.2012

8.11.2012

Praktické ukážky v prírodných
vedách-CHE,BIO, INF

120

14.

"Energia 3.tisícročia"

6.-9.11.2012

Interaktívna výstava

60

15.

"Human Body"

9.11.2012

Vzdelávacia európska výstava

40

12.-16.11.2012

Školská akcia s tradíciou

všetci

16.11.2012

Verejná zbierka
Verejno-prospešná akciatýždeň humanity na škole
Verejno-prospešná akciatýždeň humanity na škole

všetci

17.

Týždeň humanity- "Cestovanie v obývačke"
Hodina deťom

18.

Darovanie krvi a simulácia odberu krvi

16.11.2012

19.

Zbierka kníh a hračiek pre deti z DD

15.-16.11.2012

20.

Imatrikulácia- 1.ročník a príma

16.11.2012

Spoločenské podujatie

300

21.

S tebou a o tebe

16.11.2012

90

22.

"Zelené jelene"

19.11.2012

23.

Putovanie po Ázii a Austrálii

21.11.2012

24.

Beseda- Števa Opremčáková

19.11.2012

25.
26.

12 NON STOP volejbal
Vedecká hračka

24.11.2012
November 2012

Osvetová prednáška
Divadelné predstavenie s témou
satiry na totalitný režim
Beseda s uznávaným českým cestovateľom
Beseda so slovenskou autorkou Zemplínska knižnica
Podpora športu a pohybu žiakov
Interaktívna výstava-

16.

34

30+ 8
25

500
30
25
30
70

Múzeum Trebišov
27.

28.

Červené stužky Sviečkový pochod- Svetový deň boja
proti AIDS
AIDS -prednáška pre žiakov prímy a
sekundy

3.12.2012

6.ročník celoslovenskej kampane
boja proti AIDS

30

5.12.2012

Osvetová akcia

31

29.

Prírodovedný gymnaziálny päťboj

5.12.2012

Regionálna súťaž medzi gymnáziami v oblasti prírodovedných
predmetov

5

30.

"Sv. Mikuláš na škole"

6.12.2012

Komunikácia na škole

500

31.

Prednáška o EÚ

11.12.2012

Vzdelávacie podujatie

25

32.

Englisch Competition

14.12.2012

Celoslovenská jazyková súťaž

12

33.

24 NON STOP basketbal

20.-21.12.2012

Rozvoj športu a pohybu žiakov

33

34.

Školské kolo SOČ

20.12.2012

Školská akcia s tradíciou

40

35.

Deň otvorených dverí

20.12.2012

150

36.

Betlehem- dramatizácia vianočnej
tradície

21.12.2012

37.

Lyžiarsky kurz

13.-18.1.2013
03. -08.2. 2013

Verejná propagačná akcia školy
Spoločenské podujatie -pri príležitosti Vianoc a rozlúčka so starým
rokom
Športová akcia vo verejnom lyžiarskom stredisku

23.1.2013

GYMTV- organizátor akcie

20

12.02.2013

Osvetová prednáška v spolupráci s
RÚVZ v Trebišove

30

25.-28.02.2013

CPPP Trebišov

120

500
90

42.

Olympiáda nemeckého jazykaokresné kolo
Chronické choroby a vplyv životosprávy
Profesijná orientácia- testovanie žiakov
Jeden svet- medzinárodný filmový
festival
Deň narcisov

43.

Testovanie žiakov 3.ročníka-projekt

16.-18.4.2013

44.

Exkurzia Vojany a prírodné okolie

19.4.2013

45.

Mladý Európan

19.4.2013

Regionálny súťaž o EU

3

46.

Múzeum na kolesách

30.4.2013

Interaktívna dejepisná výstava

100

47.

Slávnostná rozlúčka s maturitným
ročníkom

10.5.2013

fotodokumentácia

280

48.

Exkurzia Viedeň

14-18.5. 2013

49.
50.

Mediálne historky
Kurz pohybových aktivít

23.5.2013
17.-21.5.2013

51.

"Malá maturita"

28.-30.5.2013

38.
39.
40.
41.

12.4.2013
12.4. 2013

35

Boj proti totalite a dodržiavanie
ľudských práv
Verejná zbierka
Národný projekt NUCEM Bratislava
Článok o akcii a fotodokumentácia- zverejnené na www stránke
školy

Článok o akcii zverejnený na
www stránke školy
Divadelné predstavenie
Rozvoj športu a pohybu u žiakov
Národný projekt NUCEM Bratislava

140
20
110
90

40
400
120
95

52.

Exkurzia Londýn

1.-7.6. 2013

Článok na stránke školy

40

53.

Škola v prírode

28.-31.5.2013

17

54.

Deň duševného zdravia

7.6.2013

Fotodokumentácia
Sociálne cítenie, empatia a životné
hodnoty

55.

"Deň naopak"

27.6.2013

Fotodokumentácia

400

56.

Slávnostné ukončenie školského roka

28.6. 2013

Elektronická prezentácia
o aktivitách školy

420

36

90

X. ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ

Škola v školskom roku 2012/2013 nebola zapojená do projektov zameraných na vzdelávanie.
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XI. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE
V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013
Na škole bola dňa 14.03.2013 vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou. Predmetom školskej inšpekcie bola realizácia externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu
v predmete matematika. Podľa vyjadrenia ŠŠI EČ MS z MAT prebiehal bez rušivých momentov. Časový harmonogram a pokyny pre školských koordinátorov boli dodržané. Činnosť predsedu ŠMK, predsedníčky PMK
a školskej koordinátorky boli počas administrácie EČ MS realizované v súlade s pokynmi. Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti bola predložená zriaďovateľovi.
XII. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH ŠKOLY
Gymnázium Trebišov bolo založené v roku 1949. Patrí medzi najväčšie, najstabilnejšie a najuznávanejšie
vzdelávacie centrá regiónu. Medzi najvážnejšie problémy školy patria nedostatok priestorov pre odborné
učebne, kabinety, zborovňu (spôsobené nárastom počtu tried zo 16 na 22), ich nevhodné dispozičné umiestnenie a usporiadanie. Realizácia projektu odstránila najvážnejšie problémy školy.

XIII. ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY
1.
2.
3.
a)

b)
4.

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov na rok 2012 853 029,00 €
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov, alebo
inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
0,00 €
Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich využitia v členení podľa financovaných aktivít,
Škola – 14 308,60 €
- energie, voda
1836,90 €
- komunikačná infraštruktúra
42,88 €
- Interiérové vybavenie
264,60 €
- Odmeny+fondy
11 787,89 €
- Prevádzkové stroje,prístroje a zar.
376,33 €
CVČ–
0,00 €
Finančné prostriedky získané od rodičov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia
v členení podľa finančných aktivít
a) vlastné príjmy
1 040,99 €
- Cestovné
38,23 €
- Poštovné a telekomunikačné služby
29,81 €
- Všeobecný materiál
136,56 €
- Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
65,72 €
- Všeobecné služby
3,40 €
- Stravovanie
767,27 €
b) dary
- Všeobecný materiál
- Poistné

500,00 €
20,30 €
253,70 €
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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

Moja família

Podľa stanovených
hodín v T VVP v
predmete matematika pre prímu,sekundu,terciu

Gymnázium
Trebišov

Mgr.Čižmárová

50

Finančná gramotnosť

20

Rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti
autonómne
konať

95

Rozvoj kľúčových kompetencií

Rozvoj finančnej gramotnosti

priebežne

Gymnázium
Trebišov

Projekt Myslím
ekonomicky

Rozvoj finančnej gramotnosti

Podľa stanovených
hodín v T VVP v
predmete matematika 4.ročník

Gymnázium
Trebišov

Vyučujúci matematiky

85

Prednášky so
zameraním na
finančnú gramotnosť

8.11.2012

Gymnázium
Trebišov

VO MAT a práca s informáciami

IBOBOR

12.11.2012

Gymnázium
Trebišov

Súťaž v informatike

30

Myslím ekonomicky

Priebežne počas
šk.roka,
odber ekonomicky
zameraných časopisov TREND a PROFIT

Gymnázium
Trebišov

Nadácia Slovenskej sporiteľne a.s., týždenník Trend

7

Deň vedy a
techniky aktivity pre
žiakov 1.ročníka
a kvinty
Rozvoj kľúčových kompetencií
Rozvoj kritického myslenia

Koncepcia rozvoja športu
Názov aktivity

Kurz pohybových aktivít

Dátum

17.21.06.2013

Miesto

Organizátor

Počet zúčastnených žiakov

Prínos resp. nezáujem žiakov

103

Posilnenie vplyvu
školy na aktívnom
trávení voľného
času

Tatranská
Lomnica
a okolie ,
Trebišov a okolie

VO Zdravie
a pohyb
vyučujúci TV

60 žiakov,
45 žiakov
80 žiakov

Lyžiarsky kurz

13.-18.1.2013
3.-08.2.2013

Heľpa

VO Zdravie
a pohyb
vyučujúci TV

Dlhodobé športové súťaže

Školský rok
2012/2013

Región
Trebišov

VO Zdravie
a pohyb – vyu-

39

Posilnenie vplyvu
školy na aktívnom
trávení voľného
času
Posilnenie vplyvu
školy na aktívnom

čujúci TV

LETESIA CAP

24-hodinovka
volejbal

23.11.2012

Gymnázium
Trebišov

VO Zdravie
a pohyb – vyučujúci TV

30

20-21.12.2012

Gymnázium
Trebišov

VO Zdravie a
pohyb

80

trávení voľného
času
Posilnenie vplyvu
školy na aktívnom
trávení voľného
času
Posilnenie vplyvu
školy na aktívnom
trávení voľného
času

Dlhodobé súťaže: najlepšie výsledky
futsal chlapci- DŠS- 1.miesto na regionálnom kole
hádzaná chlapci - DŠS - účasť na olympiáde
nohejbal chlapci- DŠS- 1.miesto vo finále regiónu
Koncepcia rozvoja práce s mládežou
Miesto
P.Č. Názov aktivity

1.

"Letná univerzita pre stredoškolákov"

organizátor

Dátum

Bratislava

STU Bratislava-

3.-5.9.2012

1
Trebišov

2.

Biela pastelka

26.9. 2012

3.

KOŽaZ- žiaci 3.ročníka a
septimy

3.-5.10.2012

4.

Testovanie žiakov 4.ročníkavýber

4.10.2012

5.

Vladimír Ferko: Básne Žipovčana

11.10.2012

6.

Beseda- Stres v živote žiaka1.ročník

17.10.2012

Tatranská
Lomnica

škola

škola
Budapešť

Exkurzia Budapešť

18.19.10.2012

8.

Divadelný Trebišov

1819.10.2012

9.

Medzinárodný deň knižníc

22.10.2012

Únia nevidiacich
2

škola

7.

Počet
zúčasčastnených

škola
90
NÚCEM
Bratislava

18

Zemplínska knižnica

50

CPPP Trebišov

30

škola
40

MsKS Trebišov
škola
40

Regionálne centrum a Múzeum v
Trebišove
Škola,vedúca

75
100

Prínos,resp. nezáujem žiakov
propagácia technických vied medzi
žiakmi školy
Verejná zbierkaspolupatričnosť s
hendikepovanými
občanmi
Rozvoj záujmu o
šport a zdravý
pohyb
príprava maturantov na externé
testovanie
Umelecké povedomie a kultúrny
zážitok -beseda
Adaptácia žiaka na
strednú školu
Spoznávanie európskych krajín,
návšteva múzea o
totalitných režimoch v 20.st.
Umelecké povedomie a kultúrny
zážitok
Úcta ku knihám

10.

Týždeň vedy a techniky
7.-11.11.2012

škola
8.11.2012

11.

"Energia 3.tisícročia"interaktívna výstava

6.-9.11.2012

12.

"Human Body"-vzdelávacia
európska výstava

9.11.2012

13.

Týždeň humanity- "Cestovanie v obývačke"

12.16.11.2012

14.

Darovanie krvi a simulácia
odberu krvi

16.11.2012

15.

Zbierka kníh a hračiek pre
deti z DD

15.16.11.2012

16.

Imatrikulácia- 1.ročník a
príma

16.11.2012

17.

S tebou a o tebe

16.11.2012

18.

"Zelené jelene"-autor
Ľ.Feldek

ZŠ
T.J.Mousso
n Michalovce
Bratislava
škola

škola

19.

20.

Putovanie po Ázii a Austráliibeseda s uznávaným českým 21.11.2012
cestovateľom
Beseda- Števa Opremčáková-beseda so slovenskou
19.11.2012
autorkou

19.

12 NON STOP volejbal

24.11.2012

21.

Vedecká hračka-interaktívna
výstava

November
2012

22.

Červené stužky Sviečkový pochod- Svetový
deň boja proti AIDS

3.12.2012

23.

AIDS -prednáška pre žiakov
prímy a sekundy

5.12.2012

24.

"Sv. Mikuláš na škole"

6.12.2012

25.

Prednáška o EÚ

11.12.2012

26.

Englisch Competition

14.12.2012

škola

120

Praktické ukážky v
prírodných vedách-CHE,BIO, INF

60

Ekológia

40

Prírodovedná gramotnosť

škola
všetci

škola

19.11.2012

školskej knižnice
Vedúci VO prírodovedných predmetov
EKOFOND,SPP

MsKS TV a
škola
škola
MsKS Trebišov

Zemplínska
knižnica TV
škola

Školská
telocvičňa
Múzeum
Trebišov
Trebišov

škola

Škola v spolupráci
s SČK

Škola v spolupráci
s DD v Sečovciach

škola
Spoločnosť
MP promotion
Divadlo
Babadlo
v Prešove
Zemplínska knižnica
Trebišov
Zemplínska knižnica
Trebišov
škola

25

300
90

500

30

25
30

Múzeum
v Trebišove

70

Nadácia Červené
stužky

30

Škola v spolupráci
SČK

31

škola

škola

škola

Europe Direct

škola

Nadácia otvorenej spoločnosti

41

30+ 8

500
25
12

Školská akcia s
tradíciou
Verejno-prospešná
akciatýždeň humanity
na škole
Verejno-prospešná
akciatýždeň humanity
na škole
Spoločenské podujatie
Osvetová prednáška
Zreteľ na ľudské
hodnoty a postoje
,tvorivosť a poctivosť
Spoznávanie kultúry východných
krajín
Život a skúsenosti
našich migrantov
Podpora športu a
pohybu žiakov
Rozvoj technického myslenia u žiakov
Primárna prevencia
Osvetová akciaprimárna prevencia
Komunikácia na
škole ,tradície
Vzdelávacie podujatie
Súťaž v písaní anglických esejí

27.
28.

24 NON STOP basketbal

Školské kolo SOČ

20.21.12.2012

30.

Lyžiarsky kurz

13.18.1.2013
03. -08.2.
2013

31.

Olympiáda nemeckého jazykaokresné kolo

23.1.2013

32.

Chronické choroby a vplyv
životosprávy

12.02.2013

33.

Profesijná orientácia- testovanie žiakov

25.28.02.2013

34.

Valentínska kvapka krvi

15.02.2013

35.

Jeden svet- medzinárodný
filmový festival

12.4.2013

36.

Deň narcisov

12.4. 2013

38.

39.

Exkurzia Vojany a prírodné
okolie
Mladý Európan-regionálna
súťaž o EU
Exkurzia Viedeň

40
škola
500

Heľpa

škola

19.4.2013
14-18.5.
2013

40.

Mediálne historky

23.5.2013

41.

Exkurzia Londýn

1.-7.6. 2013

škola
NsP
Trebišov
škola

Trebišov
Vojany a
okolie
Trebišov

90

Podpora športu a
zdravého pohybu

20

Rozvoj jazykových
kompetencií u
žiakov

30

Osvetová prednáška

škola

Škola v spolupráci
s RÚVZ v Trebišove
CPPP Trebišov
SČK
MsKS v Trebišove
pod záštitou primátora mesta
Nadácia boja
proti rakovine
škola

120
16
140

škola

MsKS Trebišov

škola

Verejná zbierka

90

ekológia

3

40

400

42

škola

Pomoc žiakom pri
výbere povolania
Výchova budúcich
darcov krvi
Boj proti totalite a
dodržiavanie ľudských práv

20

Europe Direct

Viedeň,
Bratislava

Londýn

Rozvoj športu a
pohybu žiakov
Školská akcia s
tradíciou,rozvoj
kľúčových kompetencií žiakov
Spoločenské podujatie , podpora
tradícií a spolupatričnosti medzi
ľuďmi

škola

škola

19.4.2013

33

škola

MsKS Trebišov
21.12.2012

37.

škola

20.12.2012

Betlehem- dramatizácia vianočnej tradície

29.

Školská
telocvičňa
škola

40

Ako byť správnym
euroobčanom
Spoznávanie európskych krajín,
praktická komunikácia v NEJ
Výchovnomotivačné divadelné predstavenie, mediálna výchova
-spoznávanie inej
kultúry
a pamätihodností
-posilnenie sebavedomia pri reálnej komunikačnej
situácii
-schopnosť adaptovať sa
v multikultúrnom

42.

Škola v prírode

28.31.5.2013

43.

Deň duševného zdravia

7.6.2013

Heľpa

škola

škola

Škola , učitelia
ETV a NBV

škola

42.

43.

"Deň naopak"

17

Učitelia školy

27.6.2013

400

Každý deň
13:30 –
15:30

Sprístupnenie učební INF

90

Učitelia INF, vedenie školy

škola

150

prostredí Paríža
Príroda v realite,
kamarátstvo
Sociálne cítenie,
empatia a životné
hodnoty
Tvorivosť, zodpovednosť u žiakov,
súťaživosť, prezentovanie výsledkov
práce
s prameňom
pre poznávanie
Sprístupnenie
učební INF

Vzdelávacie a kultúrne poukazy

Poukaz vzdelávací

Počet vydaných

Počet prijatých

Vzdelávacie poukazy
Kultúrne poukazy žiakov
Kultúrne poukazy učiteľov

539
536
44

497
536
44

Počet zriadených
krúžkov
32

Využitie kultúrnych poukazov:
1. "Mediálne historky" -23.05.2013( počas maturitného týždňa) - 2 KP- príspevok k mediálnej gramotnos
ti žiakov- zúčastnilo sa 400 žiakov, pripravila Spektakulárna divadelná spoločnosť
http://www.slanina.sk/onas.html
Mediálne historky sú divadelnou inscenáciu , ktorá cez príbeh mladého – násťročného Labaša ukazuje pozadie mediálnych nástrah, ktoré číhajú všade okolo nás. Projekt “Mediálne historky” hľadá skutočné hodnoty v lesklom svete konzumu, ktorý mladého človeka očarúva pozlátkovým kúzlom. Čo sa stane, ak
naozaj uveríte tomu, čo vám podsúvajú reklamy? Ako sa nestratiť v svete fiktívnej dokonalosti prezentovanej médiami?
2. anglicko-slovenské divadlo naplánované na 15.11.2013- 2 KP
Krúžková činnosť:
Názov krúžku, resp.
oblasť
Prechádzka literárnym svetom
Bedmintonový
krúžok
Futbalový krúžok
Basketbalový krúžok
Volejbalový krúžok
Myslím ekonomicky

Krúžok mladých

Lektor

Počet prihlásených žiakov

Mgr. E. Balová

14

Mgr. M. Begala

13

Mgr. M. Begala
Mgr. M. Béreš
Mgr. M. Béreš

16
21
27

Mgr.B.Blaškovanová

15

Mgr. A. Čekonová

19
43

Vyhodnotenie úspešnosti krúžku
Príprava na olympiádu a súťaže SLJ
Účasť na OK, KK
Účasť na OK, KK a DŠS
Účasť na OK
Účasť na OK
Zameraný na diskusiu o aktuálnych témach z ekonomického pohľadu
Príprava na dejepisnú olympiádu, spoznávanie kultúrnych pamiatok regiónu a štú-

Názov krúžku, resp.
oblasť
historikov
Krúžok pohybovej
aktivity

Lektor

Počet prihlásených žiakov

Mgr. Ľ. Hrubá

13

Čo nebolo
v matematike

Mgr. M. Jalčoviková

14

Zaujímavé chemické
experimenty

Mgr. M. Krivá
RNDr. E. Macejková

Chemické experimenty pre maturantov

Mgr. M. Krivá

16

18

Dejiny 20. storočia
Mgr. S. Kútna

14

RNDr. M.Lešová

14

RNDr. E. Macejková

17

Mgr. J. Mendel

15

Matematika - KBI

Chemické výpočty a
experimenty pre
maturantov
Basketbalový krúžok
Stolnotenisový krúžok
Krúžok ľudských
práv

Mgr. J. Mendel

16

Mgr. G. Maruščáková

20

Literárny krúžok pre
4. ročník

PhDr. H. Oslovičová

25

Živá kultúra a umenie

PhDr. H. Oslovičová

41

Mgr. A. Ostrožovičová

21

Mgr. J. Parihuzová

28

Mgr. A. Radomský

18

Mgr. A. Radomský

18

Mgr. A. Radomský

15

PhDr. M.Ruttkayová

16

Maľovaný svet
Krúžok priaznivcov
umenia
Volejbalový krúžokPRA-TER
Volejbalový krúžoknižšia úroveň
Volejbalový krúžokvyššia úroveň
Umelecko-
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Vyhodnotenie úspešnosti krúžku
dium histórie a ľudovej slovesnosti našich
predkov
Rozvoj pohybových schopnosti, formovať
pozitívny vzťah k telesnej výchove, aktívne ovládať pravidlá športových hier
MO A kategória, príprava na PS VŠ
Realizácia jednoduchých a pre žiakov atraktívnych chemických experimentov,
exkurzie, príprava SOČ. Cieľ: zvýšiť záujem
žiakov o štúdium chémie
Realizácia jednoduchých a pre žiakov atraktívnych chemických experimentov,
exkurzie, príprava na SOČ a príprava na
PS VŠ
Príprava referátov alebo prezentácií, ktoré sa týkali slávnych osobností, vedeckých
objavov alebo rozhodujúcich okamihov
z oblasti politiky, umenia, športu, zábavy,
či módy.
Získavanie zručností pri riešení úloh potrebných pre prijímacie skúšky a štúdium
na vysokých školách technického smeru
Realizácia chemických experimentov a
výpočtov z chémie na podporu úspešného
absolvovania maturitnej skúšky a prijímacích pohovorov na VŠ
Príprava na dlhodobé súťaže a súťaže
organizované MŠVaV SR - 3. miesto KK
Príprava na súťaže v regióne - 1. miesto
OK
Aplikácia poznatkov o ľudských právach v
praktických činnostiach, príprav na olympiádu ľudských práv
Analýza diel, návšteva divadla (preberané
lit. diela), besedy. Návštevy kultúrnych
inštitúcií.
Príprava na SOČ, OSLJ a príprava na iné
umelecké súťaže. Interpretácia umeleckých diel.
Zaujímavosti zo sveta umenia, informatiky
a turistiky.
Kultúrne tradície, ľudové tradície, kult
telá, estetika okolo nás.
Základy volejbalu.
Príprava na súťaže v OK a KK
Príprava na súťaže v OK a KK
Príprava a nácvik kultúrnych programov

Názov krúžku, resp.
oblasť
dramatický krúžok
Chémia po škole

Matematický krúžok
Zábavná matematika
Cykloturistický krúžok
Krúžok SUDOKU
a šachový krúžok

Lektor

Počet prihlásených žiakov

Mgr. E.Sabovčíková

12

Mgr. J. Sabovčík

31

Mgr. J. Sabovčík

36

RNDr. M. Telepovský

22

RNDr. M. Telepovský

14

RNDr. J. Treľo

27

RNDr. J. Treľo

20

Prírodovedný krúžok

Biológia pre maturantov

Vyhodnotenie úspešnosti krúžku
Experimenty z OCH a chémie prírodných
látok, ktoré vyplývali zo záujmu žiakov
budúcich maturantov z chémie.
Príprava na MO
Zábavnou formou vzbudiť záujem žiakov o
matematiku
Cyklovychádzky do prírody, letné tábory,
cyklohry v prírode
Logicko-matematické precvičovanie pamäte s možnosťou uskutočniť školské
a medziškolské súťaže v hre SUDOKU
a v šachu.
Pozorovanie prírody v areáli školy, v CVČ
Príroda, v mestskom parku a účasť na
výletoch v okolí Cejkova.
Príprava na VŠ

Úspechy z činností krúžkov:
Bedminton :
- 1. miesto - OK ( Trebišov )
- postup na KK /7.miesto/chlapci , 11.miesto dievčatá
Futbal:
-

úspechy : 1. miesto DŠS na RK , 4.miesto
1. miesto obvodové kolo MŠ postup na KK na SOŠ Šaca 5.miesto
Organizácia ob. kola vo futsale 7.12.2012
Organizácia školskej ligy termín: máj, jún2013

Volejbal :
1. miesto - OK ( Trebišov )
7. miesto - KK ( Košice )
Basketbal :
dievčatá:
1. miesto 3. miesto chlapci:
1. miesto 4. miesto -

OK ( Trebišov )
DŠS ( Michalovce)
OK ( Trebišov )
DŠS ( Michalovce )

Stolnotenisový krúžok:
1. miesto - OK ( Trebišov )
7. miesto - KK ( Košice )
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Výstupy niektorých krúžkov školského roku 2012/2013:
BIOLÓGIA PRE MATURANTOV
Úlohou krúžku bolo dôsledne a podrobne o žiakmi zopakovať biológiu, pripraviť ich aj na prijímacie skúšky
na vysoké školy a dať im aj dobrý základ pre štúdium na vysokej škole. Na krúžku sme pozorovali rôzne prírodniny, biologické preparáty, mikroskopovali sme a pracovali sme s odbornou biologickou literatúrou.
Prírodovedný krúžok
Na krúžku sme pozorovali rôzne prírodniny, biologické preparáty, mikroskopovali a pracovali s odbornou
biologickou literatúrou. Pozerali rôzne filmy a internetové stránky s biologickou tematikou. Pozorovali
prírodu v areáli školy, v CVČ Príroda a v mestskom parku.
Umelecko-dramatický krúžok
V prvom polroku bola činnosť krúžku zameraná na prípravu scenára vianočnej akadémie a jej nacvičenie.
Námetom tohtoročnej akadémie bolo spracovanie biblického príbehu narodenia Ježiša.
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 javisku, ale i zodpovednosť a dochvíľnosť.
K realizácii predstavenia patria aj kostýmy, príprava scény, javiska, práca so svetlom, zvukom. Pri zabezpečení tejto stránky vystúpenia pomohli hlavne žiaci oktávy, ktorí majú s podobnými akciami dlhoročné
skúsenosti zo svojich účinkovaní počas ôsmich rokov na škole.
Aktivity krúžku sa potom zamerali na prácu s umeleckými textami a na prípravu žiačok na Hviezdoslavov Kubín, na prípravu na olympiádu slovenského jazyka, na písania esejí, na prezentácie o literárnych
dielach, prípravu programu na koniec školského roka.
Práca v krúžku si vyžaduje často individuálny prístup, prácu s jednotlivcom hlavne v počiatočných fázach
nácviku programu. Učí žiakov vystupovaniu pred verejnosťou, mnohých zbavuje trémy a vypĺňa zmysluplne
ich voľný čas.
Literárny krúžok pre maturantov
Krúžok napĺňal tieto ciele"
tvorivé činnosti (dramatizácia, vlastná esej);
metódy autodidaktického charakteru;
skvalitnenie prípravy na maturitné skúšky formou sebarealizácie a spoznávania diel pri tvorivom čítaní,
resp. sprostredkovaní.
Okrem vlastnej práce s literárnym textom sa žiaci zúčastnili tvorivej dielne, besedy s B. Bazalovou, M. Zimkovou, E. Vácvalovou. Navštívili vernisáž Hodvábny svet a pobudli sme v Múzeu v Kultúrnom centre južného Zemplína na akcii Noc v múzeu. Žiakom tento krúžok jednak pomohol lepšie spoznať literárne diela formou projektov, a tiež účasťou na akciách prispel k rozšíreniu ich umeleckého cítenia a estetického spoznávania. K práci v krúžku by pomohol väčší záujem o literárne diela a viac audio-vizuálnej techniky. Krúžok sa
zapojil aj do online súťaže AMUA AWARDS 2013 a do týchto literárnych súťaží: Krídla I. Laučíka (Grajcárová,
4.C), Literárny Kežmarok (Grajcárová), Komenský a my (Grajcárová a Havrilová) a Ruže mojejd uše (Huľva).
Chémia po škole
Práca v krúžku bola zameraná na experimenty z OCH a chémie prírodných látok, ktoré vyplývali zo záujmu
žiakov / budúcich maturantov z chémie / , na nadobúdanie a rozvíjanie praktických zručností pri laboratórnych prácach a uskutočňovaní zaujímavých experimentov. Žiaci, ktorí pracovali v tomto krúžku si prakticky
utvrdili učivo preberané na teoretických hodinách / 1 hodina týždenne/ a získavali zbehlosť a zručnosť pri
uskutočňovaní pokusov , nakoľko jedna časť maturitnej skúšky z chémie spočíva práve na prevedení a popise experimentu .
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KBI - krúžok budúcich inžinierov
Cieľom krúžku bolo prepočítavanie – testov externých foriem písomnej maturitnej skúšky,
prepočítavanie úloh problematických častí matematiky, prebratie tém, ktoré sa nenachádzajú v cieľových
požiadavkách, ale sú potrebné pre štúdium na vysokých školách technického typu – pre budúcich Ing. Cieľom krúžku bolo čo najlepšie napísanie EČ MS z MAT a zvládnutie prijímacích skúšok . Každý študent krúžku
na konci roka odovzdal zadanie a vypracovanie 2 úloh z vybraných tém – celá skupina tak vytvorila „zbierku
úloh“- riešených úloh z matematiky.
Čo nebolo v matematike
Činnosť krúžku bola zameraná na prípravu študentov na maturitnú skúšku, na riešenie úloh matematickej olympiády – kategória A, na prípravu prijímacích skúšok.
Pred externou časťou maturitnej skúšky ( test pozostávajúci z 30 úloh) náplňou krúžku bolo riešenie
starších ročníkov testov. Všetci členovia krúžku úspešne zmaturovali z internej časti maturitnej skúšky z
matematiky a pripravujú sa na prijímacie pohovory na vysoké školy. Niektorí boli prijatí bez prijímacích pohovorov na základe výborných študijných výsledkov z matematiky.
Náplňou krúžku boli aj témy z diferenciálneho, integrálneho počtu, komplexné čísla a kužeľosečkytémy, ktoré nie sú v učebných osnovách stredoškolskej matematiky. Komplexné čísla a kužeľosečky sú
jednou z tém na prijímacích pohovoroch na české vysoké školy. Niektorým študentom práve tieto témy
chýbali v základnom učive a pohovory v Čechách úspešne urobili.
Maturitná skúška z matematiky a témy preberané v rámci matematického krúžku pomohli prijatým
študentom na vysokých školách naštartovať a zvládnuť úspešne štúdium matematiky v rámci vysokej školy.
Krúžok ľudských práv
Krúžok ľudských práv bol zameraný na aplikáciu poznatkov o právach a ich uplatnenie v praktickom
živote. Počas školského roku 2012/2013 sa študenti postupne oboznámili s jednotlivými okruhmi ľudských
práv. Informácie neboli teoretického charakteru. Študenti získali materiál cez Metodické centrum
v Košiciach – Kompas ľudských práv.
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.
Špeciálne sa naše aktivity zamerali na práva detí, mladých ľudí a žien. Okruhy práce boli :
- základné ľudské práva a slobody
- občianske práva
- politické práva
- práva dieťaťa
- porušovanie práv
- rasizmus, xenofóbia, antisemitizmus
- ochrana práv
Krúžok mladých historikov
Krúžok mladých historikov sa zaoberal predovšetkým štúdiom regionálnych dejín . Študenti mali
možnosť spoznať prácu archivárov v Štátnom archíve Košice, pobočka Trebišov. Štúdium archívnych prameňov šľachtického rodu Andrášiovcov nám veľmi poslúžilo pri príprave na SOČ. Žiačka Simona Tothová sa
umiestnila na prvom mieste školského kola SOČ. Zo zdravotných dôvodov sa krajského kola SOČ nezúčastnila.
V štúdiu archívnych prameňov chceme pokračovať aj na budúci školský rok ku príprave na SOČ
a dejepisnú olympiádu. Okrem štúdia archívnych materiálov študenti mali možnosť oboznámiť sa so stálou
expozíciou múzea v Trebišove. Taktiež mali možnosť spoznať prácu archeológa.
Súčasťou hodín bolo aj spoznávanie historických pamiatok v meste Trebišov. Navštívili sme Mauzóleum
grófa Andrášiho, pozostatky kostola Sv. Ducha v bývalom centre voľného času, pozostatky hradu Parič, Mo-

47

rový stľp, starý židovský cintorín, Rímsko-katolícky kostol Navštívenia Panny Márie, Gréckokatolícky kostol,
pamätník padlým hrdinom .
Myslím ekonomicky
Krúžok bol zameraný na diskusiu o aktuálnych témach z ekonomického pohľadu.
Diskutovali sme o mnohých otázkach, ako napríklad, či existuje obed zadarmo, kto platí môjho lekára, ako
je to vlastne s tou globalizáciou a vedomosti sme si overili pomocou hry Business Master.
Tento rok po prvýkrát vznikla možnosť zapojiť sa do diskusnej súťaže Myslím ekonomicky, ktorá sa uskutoční 20. júna 2013 od 9.00 do 16.00 v priestoroch súkromného gymnázia Mercury na Zadunajskej ulici 27 v
Bratislave - Petržalke.
Hralo sa o skutočne lákavé ceny. Autor projektu predpokladá založenie novej tradície a sľubuje, že
aj na budúci rok majú pre žiakov sponzori pripravené lákavé ceny.
BONUS: časopisy Profit pre žiakov krúžku a časopisy Trend pre profesorov (počet závisí od vydavateľstva
Trend).
Krúžok pohybovej aktivity
Cieľom bolo rozvíjať pohybové schopnosti, sformovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, aktívne
ovládať pravidlá športových hier. Tieto zručnosti žiaci potvrdili záverečným turnajom.
Zásady pobytu v prírode, stavba stanu, príprava jedla a rozvoj turistických zručností žiaci preukázali na stanovačke v tábore Camp Pohoda 20.-21.6.2013.
Matematický krúžok
Matematický krúžok bol zriadený pre nadaných žiakov 3. ročníka, ktorí sa chcú zdokonaliť
v matematike a prípadne sa zúčastniť matematickej olympiády- kategórie A.
Žiaci riešili úlohy prípravného kola MO a podobné úlohy najmä dôkazové úlohy a úlohy, ktoré nie sú súčasťou školského vzdelávacieho programu.
V závere žiaci preriešili zaujímavé úlohy z diferenciálneho a integrálneho počtu.
Cykloturistický krúžok
Cykloturistický krúžok bol zameraný na ľahké cykloturistické vychádzky do blízkeho okolia mesta
Trebišov. Na stretnutiach často absolvovali cestu smerom k blízkej rieke Ondava, pri ktorej veľa žiakov ešte
nebolo. Počas vychádzok pozorovali prírodu a spoznávali okolie mesta Trebišov. Cykloturistické vychádzky
smerovali aj do chránenej prírodnej oblasti BISCE, v ktorej sa nachádzajú biotopy typické pre našu územnú
lokalitu. Vychádzky boli sprevádzané aj častými opekačkami pri vode, hrami v prírode a zbieraným lesných
plodov – malín, černíc, húb.Z vychádzok sa často vracali neskoro večer.
Krúžok žiaci navštevovali podľa počasia rôzne. Bol však obľúbený, predovšetkým preto, lebo žiaci
sa pod dozorom dostali aj na miesta kde ešte neboli a s mnohými rodičmi by sa určite ani nedostali. Veľa
členov krúžku sa zúčastní aj 6-dňového letného cykloturistického tábora v krásnom prostredí Malej Fatry –
Štefanová (Terchová).
Krúžok SUDOKU a šachový krúžok
Krúžok SUDOKU bol zameraný na hravé preberanie logickej hry SUDOKU a jej rôznych variantov. Žiaci sa
stretávali pravidelne každý utorok. Najprv sa žiaci oboznámili s pravidlami hry. Potom precvičovali základnú variantu hry 9x9, pri ktorej sa postupne zvyšovali obtiažnosť.
Dva krát do polroka bola zrealizovaná krúžková súťaž s touto variantou. Po jej úspešnom zvládnutí vedúci
krúžku ukázal žiakom aj iné varianty tejto obľúbenej celosvetovej hry ako sú : KAKURO, DIAGONÁLNE SUDOKU, PÍSMENKOVÉ SUDOKU, DOUBLE SUDOKU a pod.
Krúžok bol obľúbený, žiaci sa dobre zdokonalili v riešení tejto logickej hry a určite si zdokonalili logické myslenie, čo bolo jedným z hlavných cieľov krúžku.
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ŠACHOVÝ KRÚŽOK - krúžku sa zúčastňovali aj študenti našej školy, ktorí neboli členmi krúžku, ale prišli si
spoločne zahrať túto zaujímavú logickú hru s členmi krúžku. Ich účasť bola vítaná, predovšetkým preto, lebo
to boli skúsení šachisti, ktorí vedeli aj odborne poradiť pri stratégii hry. V priebehu roka nás trikrát navštívili
aj seniori trebišovského šachového klubu, ktorí si zahrali niekoľko hier s našimi študentmi. Mladší žiaci si
svoje logické myslenie precvičovali na ľahších hrách na šachovnici, a to hrou ,,PRESKAKOVANÁ a DÁMA“.
Prechádzky literárnym svetom
Krúžok pracoval podľa plánu práce a aktivity boli zamerané aj na prípravu na súťaže zo slovenského jazyka
a literatúry. Členovia krúžku sa zapojili do nasledujúcich súťaží, kde obsadili zaujímavé miesta:
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry- krajské kolo 4. miesto
Ruže mojej duše- okresné kolo – 1.miesto
Literárne Jasenie – celoslovenské kolo 2.miesto
Literárny Kežmarok – účasť
O cenu Štefana Krčméryho- účasť
Hviezdoslavov Kubín – obvodové kolo- účasť
Bedmintonový krúžok
Počet žiakov zapojených v krúžku bol 12 a 6 žiaci v súťažiach organizovaných MŠ a dlhodobých súťažiach
dosiahli tieto úspechy:
1. miesto - OK ( Trebišov ), postup na KK /7.miesto/chlapci , 11.miesto dievčatá
Reprezentovali : J.Takáč, M.Pálenčík, L.Stašová, M. Račkovská, K. Cifraničová, P.Rusnáková
Futbalový krúžok
Počet žiakov zapojených v krúžku bol 15 a dosiahli takéto úspechy:
1. miesto DŠS na RK , 4.miesto
1. Miesto Obvodové kolo MŠ postup na KK na SOŠ Šaca 5.miesto
Organizácia obvodného kola vo futsale 7.12.2012
Organizácia školskej ligy termín: máj, jún2013
Dejiny 20. storočia
Cieľom krúžku bolo rozšírenie vedomostí o dvadsiatom storočí. Študenti sa aktívne zapájali pri jednotlivých
témach. Ich aktivita spočívala v príprave referátov alebo prezentácií, ktoré sa týkali slávnych osobností,
vedeckých objavov alebo rozhodujúcich okamihov z oblasti politiky, umenia, športu, zábavy, či módy. Tieto
referáty a prezentácie môžu byť v budúcnosti použité ako pomôcky na hodinách. Študenti sa oboznámili
s informáciami, ktoré môžu ďalej využiť na hodinách dejepisu, geografie, občianskej náuky alebo umení
a kultúre. Študentom vedomosti a poznatky získané na tomto krúžku pomohli aj na prijímacích pohovoroch, keďže drvivú väčšinu tvorili maturanti.
Názor na kvalitu krúžkov nebol tohto školského roku 2012/2013 zisťovaný dotazníkom.
Žiaci neustále prejavujú záujem o športové krúžky , krúžky rozvíjajúce tvorivosť. Veľký záujem je o krúžky
súvisiace s praktickou prípravou žiakov na vysoké školy (praktická chémia, biológia v praxi, zaujímavá matematika).
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Predkladá:
Mgr. Mária Kašaiová
riaditeľka školy
...................................................

Prerokované a schválené v pedagogickej rade
Dňa 10.10.2013

Prerokované a schválené v rade školy
Dňa 10.10.2013
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
Košickému samosprávnemu kraju
schváliť
Hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2012/2013
..............................................................
RNDr. Dagmar Ružinská
predseda Rady školy pri Gymnáziu,
Komenského 32, Trebišov
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