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2 

 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre 

a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení; 

 

2. metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.;  

 

3. ročného plánu práce školy na školský rok 2016/2017; 

 

4. vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých koordinátorov výchovných činností a 

predmetových komisií; 

 

5. a ďalších vyhodnotení podľa Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy, školské 

zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský 

rok 2016/2017, 

 

6. školského vzdelávacieho programu a inovovaného školského vzdelávacieho programu 

Gymnázia, Česká ul.  

 

7. školského zákona z roku 2008 a príslušných predpisov 2016/2017. 
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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

Súkromného gymnázia, Česká 10,  831 03 Bratislava  

za školský rok 2016/2017. 

 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

1. Názov školy:  Súkromné gymnázium, Česká 10, 831 03 Bratislava  

 členenie : 

1.1. Päťročné  bilingválne gymnázium 

1.2. Osemročné gymnázium 

2. Adresa školy: Česká 10, 831 03 Bratislava 

3. telefónne číslo:    02/44450733                     faxové číslo:                          

4. Internetová adresa: www.gymnaziumceska.sk   

    e-mailová adresa: riaditel@gymnazium.sk 

5. Zriaďovateľ:  School s.r.o. 

 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

Meno a priezvisko Funkcie 

PaedDr. Martina Danišová riaditeľ školy 

RNDr. Karol Janíček zástupca riaditeľa školy 

 

 

7.1  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

Ladislav Kordoš   zástupca zriaďovateľa gymnázia 

JUDr. Peter Daniš   zástupca zriaďovateľa 

Milan Daniš    zástupca zriaďovateľa 

Ľubomír Kordoš   zástupca zriaďovateľa 

Zástupcovia zriaďovateľa boli delegovaní zriaďovateľom. 
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PaedDr. Monika Bačíková zástupca pedagogických zamestnancov 

Mgr. Eva Škantárová  zástupca pedagogických zamestnancov ( t.č. na materskej dovolenke) 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov boli zvolení vo voľbách pedagogickými 

zamestnancami školy. 

Hedviga Tanglmayerová  zástupca nepedagogických zamestnancov 

Zástupca nepedagogických zamestnancov bol zvolený vo voľbách nepedagogickými 

zamestnancami školy. 

 

PhDr. Aneta Gašparovičová  zástupca rodičov 

Denisa Pavlišinová   zástupca rodičov 

Zástupcovia rodičov boli zvolení vo voľbách rodičmi školy. 

 

Jakub Škultéty  zástupca žiakov 

Zástupca žiakov bol zvolený žiakmi. 

 

 

7.2 Údaje o rade rodičov pri gymnáziu: 

Predseda: p. Pavlišinová 

Členovia: zástupcovia rodičov jednotlivých tried (18) 

 

 

7.3 Údaje o rade žiakov pri gymnáziu: 

Predseda: Jakub Škultéty 

Koordinátor: PaedDr. Martina Danišová 

Členovia: hovorcovia jednotlivých tried 

 

 

7.4 Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  

Poradné orgány riaditeľky školy sú :  

1. – pedagogická rada 

2. – predmetové komisie 

3. – združenie rodičov  
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1. Pedagogickú radu tvoria všetci pedagogickí zamestnanci školy 35, ktorí sa 

v školskom roku 2016/ 2017 stretli 16-krát, z toho :  

- 5-krát na vyhodnocovacích poradách (pedagogické rady) – (november 2016, január 

2017, apríl 2017, máj 2017,  jún 2017) 

- 1-krát na hodnotiacej za celý školský rok 2016/2017(august 2017) 

- 10-krát na pracovných poradách 

 

2. Zamestnanci školy sú zaradení do troch predmetových komisií (PK), ktoré 

v školskom roku 2016/2017 zasadali raz mesačne 

a) predmetová komisia – spoločenskovedných predmetov (PK SVP):   

vedúca : Mgr. Viktória Baranková  

 

b) predmetová komisia – prírodovedných predmetov (PK PVP): 

vedúca PK: PaedDr. Monika Bačiková 

 

c) predmetová komisia – jazykov - (PKJ): 

vedúca PK : Mgr. Svetlana Veselová 

 

Vedúci PK majú vypracované plány práce – orientované na systém skvalitňovania práce 

a vzdelávacieho procesu orientovaného na žiaka. Po svojich zasadnutiach – na 

najbližšom zasadnutí pedagogickej rady informujú ostatných pedagógov o záveroch 

svojho rokovania. Na zasadnutiach PK bola pozývaná  aj riaditeľka školy,  ktorá 

v prípade potreby následne riešila výchovno-vzdelávacie potreby školy.  

V júni 2017 písomne vyhodnotili celoročnú činnosť tak práce jednotlivých členov PK 

ako aj aktivity – činnosti, ktoré sa im podarilo naplniť.  

V závere vyhodnocovacích správ sa nachádzajú zhrnuté pozitívne i negatívne 

skutočnosti, ktoré chcú členovia PK naďalej realizovať, prípadne minimalizovať.  

 

3. Riaditeľka školy raz týždenne (alebo podľa potreby) zvolávala gremiálnu poradu, kde 

boli prizvaní okrem vedúcich PK aj odborníci podľa tematického zamerania stretnutia. 
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b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2016/2017 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

Ročník 

Súkromné gymnázium  

Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017 

Počet  

tried 
Počet žiakov 

Z toho 

integro-

vaných 

Počet  

tried 
Počet žiakov  

Z toho 

integro-

vaných 

denné osemročné štúdium 

kvinta 1 20 0 1 18 0 

sexta 1 12 0 1 12 0 

Spolu  2 32 0 4 30 0 

 

  

Ročník 

Súkromné gymnázium  

Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017 

Počet  

tried 
Počet žiakov Z toho integrovaných 

Počet  

tried 
Počet žiakov  Z toho integrovaných 

denné päťročné bilingválne štúdium  

1. 4 94 0 4 85 0 

2. 4 72 0 4 65 0 

3. 3 56 0 3 54 0 

4. 2 31 0 2 30 0 

5. 3 47 0 3 45 0 

Spolu 16 300 0 13 279 0 

 

 

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzača na prijatie (§ 2 ods. 1 písm2.. d) 

 

 

d.1 Údaje o prijímacom konaní na štúdium na stredné školy a počte prijatých  žiakov              

      do 1. ročníka strednej školy  
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Do ročníka 

P
o

če
t 

p
ri

h
lá

s.
 

ži
a

k
o

v
 

Počet 

žiakov, 

ktorí 

konali 

PS 

Počet žiakov,  

ktorí konali 

PÍSOMNÚ ČASŤ 

prijímacej skúšky 

Počet 

úspešných 

žiakov 

v prijím. 

konaní P
o

če
t 

p
ri

ja
tý

ch
  

ži
a

k
o

v
 

P
o

če
t 

za
p

ís
a

n
ý

ch
 

ži
a

k
o

v
 

8-roč. gym. 0 0 0 0 0 0 

5-roč. gym. 145 140 140 110 90 85 

 

 

d.2  žiaci prijatí do vyšších ročníkov  

- v šk. roku 2016/ 2017 sme prijímali žiakov do vyšších ročníkov 

 

Do ročníka Počet 

prijatých 

žiakov 

8-roč. gym. 0 

5-roč. gym. 3 

 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   

 

e 1) PROSPECH – Koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu 

e 2) PROSPECH – Koncoročná klasifikácia podľa ročníkov 

e 3) PROSPECH – Priemerný prospech jednotlivých tried podľa koncoročnej klasifikácie 

e 4)  PROSPECH - Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried strednej školy 

podľa koncoročnej klasifikácie  

e 6) DOCHÁDZKA v školskom roku 2016/ 2017 (za celý školský rok) 

Koncoročná klasifikácia podľa tried :  

Trieda AJ BIO SBIO DEJ SDEJ SEko FRJ FYZ SEF GEO SEG CHE SCHE INF SINF 

prvá A 2,42 2,83 
     

2,33  3,15  2,67  1,38  

prvá B 2,22 2,3 
     

1,96  2,78  1,96  1,26  

prvá C 2,61 3 
     

2,67  3,39  3  1,83  

prvá D 1,81 2,14 
     

1,86  2,55  2,19  1,14  

druhá A 2,33 2 
 

2,4 
   

2,4  1,93  2,4  1,2  
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druhá B 2,59 2 
 

2,12 
   

2,35  1,94  2,35  1,41  

druhá C 2,56 2,19 
 

2,13 
   

2  1,75  2,69  1,5  

druhá D 2,21 1,89 
 

1,42 
  

1,33 2,26  1,53  2,47  1,11  

tretia A 2,38 3,13 
 

2,69 
  

2,33 2,94  2,39  2,88  2,19  

tretia B 2,27 2,05 
 

2,05 
   

2,23  1,82  2,14  1,32  

tretia C 2,43 2,07 
 

1,93 
   

2,36  1,57  2,36  1,21  

štvrtá A 2,46 2,15 2,5 1,69 1 2,33 3 2,31 1 2,85 2,67 2,62 2  2,33 

štvrtá B 2,44 2,06 2 1,61 1 2,5 1,8 2,33 1,5 2,5 3 2,33 1,5  3 

piata A 2 
 

2,2 
 

2,33 2,25 1,67  1,71  2  2,4  1 

piata B 1,94 
 

2,17 
 

2,25 2 2,25  2  1,5  2,2  3 

piata C 2,38 
 

3 
 

2 3 1,11  3  2  3  2,5 

kvinta B 1,56 1,78 
 

1,72 
  

2 1,61  1,33  1,78  1,06  

sexta A 2 2,18 
 

1,73 
   

1,82  2,25  2,36  1,09  

 

 

Trieda MAT SEM NEJ SNEJ OBN SEY RUJ SRUJ SJL SPR SPJ SSPJ TEV SUak UAK 

prvá A 2,79 
     

2,33  2,88 1,08 2,06  1,14   

prvá B 2,22 
 

2,17 
   

  2,57 1,04   1,05   

prvá C 3 
 

2,47 
   

  2,83 1,33   1,33   

prvá D 2,52 
 

2,1 
   

1  1,91 1   1,11   

druhá A 2,53 
     

  2,4 1,2 1,93  1,2  2 

druhá B 2,71 
 

2,47 
   

  2,61 1,06   1,29  1,41 

druhá C 3 
 

2,56 
   

  2,56 1,06   1,36  2 

druhá D 2,42 
 

2,31 
   

  2,21 1,05   1  1,16 

tretia A 2,75 
   

2,5 
 

2,46  3,11 1 2,19  1,23  1,63 

tretia B 2,27 
 

2,23 
 

1,5 
 

1,64  2,41 1,05 1,25  1,27  1,27 

tretia C 2,14 
 

2,14 
 

1,86 
 

2  2,29 1 1,22  1,36  1,36 

štvrtá A 2,92 1,67 2,55 
 

1,62 1,33 2,14  2,46 1 1,33  1,09  1,31 

štvrtá B 2,78 
 

2,31 
 

1,22 1,82 1,78  2,18 1,06 1,67  1  1,22 

piata A 
 

1,67 2,19 1,6 
 

1,67 1,75  2,5 1 3,11  1,21 1  

piata B 
 

2,75 2,25 1 
 

1,67 1,33 1 2,25 1 1,56 1,33 1,33 1,67  

piata C 
     

1,63 2 1 2,38 1 1,89  2,25 1,25  

kvinta B 2 
 

1,53 
 

1,44 
 

  1,78 1   1,13  1,33 

sexta A 2,82 
 

2,64 
 

1,73 
 

  2,42 1   1,09  1 

 
 

Prospech žiakov podľa tried : 

Trieda 

P
o
če

t 

V
y
zn

a
m

en

a
n

í 

V
eľ

m
i 

d
o
b

re
 

P
ro

sp
el

i 

N
ep

ro
sp

el
i 

N
ek

la
si

fi
k

o

v
a
n

í 

S
p

rá
v
a
n

ie
 

2
 

S
p

rá
v
a
n

ie
 

3
 

S
p

rá
v
a
n

ie
 

4
 

prvá A 24 1 8 12 3 0 2 0 0 

prvá B 22 6 7 9 0 0 1 0 0 

prvá C 17 4 2 7 4 0 0 3 0 
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prvá D 22 6 6 10 0 0 0 0 0 

druhá A 14 3 4 7 0 0 3 0 0 

druhá B 17 4 5 7 1 0 0 0 0 

druhá C 16 2 5 7 2 0 1 0 0 

druhá D 18 6 5 7 0 0 1 0 0 

tretia A 18 2 1 15 0 0 0 0 0 

tretia B 22 7 4 11 0 0 1 0 0 

tretia C 14 5 3 6 0 0 0 0 0 

štvrtá A 13 2 3 8 0 0 0 0 0 

štvrtá B 17 4 3 10 0 0 1 0 0 

piata A 16 5 5 6 0 0 0 0 0 

piata B 16 5 6 5 0 0 0 0 0 

piata C 13 3 3 7 0 0 0 0 0 

kvinta B 18 9 5 4 0 0 0 0 0 

sexta A 12 2 5 5 0 0 0 0 0 

 

Dochádzka žiakov podľa tried : 

T
ri

ed
a
 

P
o
če

t 

Z
am

eš
k
. 

h
o
d
. 

Z
am

. 
n
a 

ži
ak

a
 

O
sp

ra
v
ed

l

n
en

é
 

O
sp

r.
 n

a 

ži
ak

a
 

N
eo

sp
ra

v

ed
ln

en
é 

N
eo

sp
. 

n
a 

ži
ak

a
 

prvá A 24 3791 163,79 3764 162,64 27 1,15 

prvá B 22 2388 108,55 2384 108,36 4 0,18 

prvá C 17 4571 268,88 4482 263,65 89 5,24 

prvá D 22 2355 111,91 2355 111,91 0 0,00 

druhá A 14 1273 90,93 1260 90,00 13 0,93 

druhá B 17 2684 157,88 2676 157,41 8 0,47 

druhá C 16 3301 206,31 3289 205,56 12 0,75 

druhá D 18 2220 123,33 2191 121,72 29 1,61 

tretia A 18 3499 203,98 3449 201,05 50 2,93 

tretia B 22 3938 179,00 3929 178,59 9 0,41 

tretia C 14 1768 129,44 1728 126,47 40 2,97 

štvrtá A 13 1561 120,08 1534 118,00 27 2,08 

štvrtá B 17 2865 168,53 2827 166,29 38 2,24 

piata A 16 2464 154,00 2451 153,19 13 0,81 

piata B 16 2806 175,38 2803 175,19 3 0,19 

piata C 13 2953 227,15 2950 226,92 3 0,23 

kvinta B 18 2259 125,50 2253 125,17 6 0,33 

sexta A 12 1478 128,32 1462 126,94 16 1,38 

 

e 7) VÝCHOVNÉ OPATRENIA  
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V školskom roku  2016/ 2017 sme pri koncoročnej klasifikácii pristúpili k nasledujúcim 

výchovným opatreniam :     

- pochvaly :     - pochvala riaditeľky školy  22 študentov 

- pochvala triednym uč. 46 študentov 

 

- pokarhanie :   - pokarhanie triednym uč. 9 študentov 

                                           - pokarhanie riaditeľom školy  14 študentov 

 

- znížená známka zo správania :  - 2. stupeň: 10-krát 

     - 3. stupeň: 3-krát 

Všetky výchovné opatrenia sú na pedagogických radách dôsledne prerokované a schválené.  

 

 

e 8) MATURITNÁ SKÚŠKA 

 

Ústna MS sa konala : 30.5. – 1. 6. 2016 

• spolu maturovalo 45 žiakov v dvoch triedach 

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky : 

P
re

d
m

e
t 

Ú
r
o

v
e
ň

 

P
o

če
t 

(M
/Ž

) 

E
Č

 

p
r
ie

m
er

 

E
Č

 p
o

če
t 

P
F

IČ
 

p
r
ie

m
er

 

P
F

IČ
 

p
o

č
e
t 

1
 Ú

st
n

a
 

2
 Ú

st
n

a
 

3
 Ú

st
n

a
 

4
 Ú

st
n

a
 

5
 Ú

st
n

a
 

Ú
st

n
a

 

p
r
ie

m
er

 

Ú
st

n
a

 

p
o

č
e
t 

Anglický jazyk C1 45 (20/25) 72,59% 45 79,56% 45 33 8 3 1 
 

1,38 45 

Biológia 
 

13 (4/9) 
    

9 3 
 

1 
 

1,46 13 

Dejepis 
 

10 (5/5) 
    

7 3 
   

1,30 10 

Ekonomika 
 

10 (6/4) 
    

8 1 1 
  

1,30 10 

Fyzika 
 

2 (1/1) 
    

1 1 
   

1,50 2 

Geografia 
 

8 (4/4) 
    

6 2 
   

1,25 8 

Chémia 
 

10 (4/6) 
    

6 3 1 
  

1,50 10 

Informatika 
 

2 (2/0) 
    

1 1 
   

1,50 2 

Matematika 
 

5 (2/3) 56,66% 5 
  

5 
    

1,00 5 

Nemecký jazyk B1 8 (4/4) 
    

8 
    

1,00 8 

Občianska náuka 
 

11 (5/6) 
    

7 3 1 
  

1,45 11 

Ruský jazyk B1 5 (3/2) 
    

5 
    

1,00 5 

Slovenský jazyk a 

literatúra  
45 (20/25) 76,08% 45 74,28% 45 26 11 7 1 

 
1,62 45 
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Španielsky jazyk B1 1 (0/1) 
    

1 
    

1,00 1 

Umenie a kultúra 
 

7 (2/5) 
    

4 2 1 
  

1,57 7 

 

 

 

e 9) ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŚKA 

Základná štátna jazyková skúška: 

Prihlásení 

-   

počet  

Splnené kritériá  

písomná časť 

pomer EČ 

A PFIČ 

počet 

Splnené  

výsledok ústnej 

časti 

počet 

 

Počet 

úspešných  

absolventov  

Počet 

 neúspešných 

absolventov 

0 0 0 0 0 

 

Odborná  štátna jazyková skúška: 

Prihlásení 

-   

počet  

Splnené kritériá  

písomná časť 

pomer EČ 

A PFIČ 

počet 

Splnené  

výsledok ústnej 

časti 

počet 

 

Počet 

úspešných  

absolventov  

Počet 

 neúspešných 

absolventov 

18 12 18 12 6 

 

 

e 10) ÚSPEŠNOSŤ PRIJATIA ŠTUDENTOV NA VŠ 

Umiestnenie absolventov 5.A triedy ( rok ukončenia 2017 ) na vysokých školách 

 

1.Alexandra Austenová – Bioinformatics, JKU Linz  a Jihočeská Univerzita, České Budejovice  

2.Adam Bystran – software engineering, University of Glasgow  

3.Andrej Čierny – Právnická fakulta, UK Bratislava 

4.Pavel Čulík - University of Edinbrugh 

5.Andrej Hyža – Fakulta medzinárodných vzťahov, EU Bratislava 

6.Richard Chudo - Právnická fakulta, UK Bratislava 

7.Tereza Jeckelová – Architektúra a urbanizmus, VUT Brno 

8.Laura Korčeková - Wirschaftsuniversität Wien 

9.Karolína Kraváriková – Bioinformatics, JKU Linz  a Jihočeská Univerzita, České Budejovice  

10.Lucia Martimkovičová – Lekárska fakulta, UK Bratislava 

11.Adam Polák – EU Bratislava 
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12.Adam Tarnóczy – Ekonomika a manažment podnikania, Paneurópska VŠ 

 

 

Umiestnenie absolventov 5.B triedy ( rok ukončenia 2017 ) na vysokých školách. 

 

 Meno Škola 
1. Andrušková Stephanie East Carolina University, USA 
2. Gajdošová Romana Masarykova univerzita, lekárska fakulta 
3. Godovičová Monika - nehlásila sa na VŠ 
4. Grauzel Ján Univerzita Komenského, právnická fakulta 
5. Habala Alex Univerzita Komenského, právnická fakulta 
6. Ilopoulos Alex The Hague University of Applied Sciences 
7. Jakubcová Veronika Ekonomická univerzita, fakulta aplikovaných jazykov 
8. Jamrich Filip Univerzita Komenského, fakulta manažmentu 
9. Kahajová Simona Univerzita Tomáše Bati, odbor filológia 
10. Mackovičová Nina Ekonomická univerzita, ekonomika a manažment 
11. Meľnik Alexander  Ekonomická univerzita, národnohospodárska fakulta 
12. Navračičová Soňa Univerzita Komenského, filozofická fakulta 
13. Potočová Katarína Ekonomická univerzita, fakulta medzinárodných vzťahov 
14. Reháková Viktória Univerzita Komenského, prírodovedecká fakulta 
15. Sidó Rebeka University of Aberdeen, USA, psychology with counseling 

skills 
16. Warchalová 

Annamária 
Univerzita Komenského, filozofická fakulta, odbor nemčina 

 

   Umiestnenie absolventov 5.C triedy ( rok ukončenia 2017 ) na vysokých školách. 

     

1. Svetozár Bekéni – FEI – STU Aplikovaná informatika, Bratislava 

2. Donna Carla Csóka – EUBA Medzinárodné vzťahy, Bratislava 

3. Simona Čaputová – Tilburg University, Liberal Arts & Sciences, Holandsko 

4. Gragor Gašparovič – École Hotelière de Lausanne, Hospitality management, 

Švajčiarsko 

5. Timea Meryová – UK, Filizofická fakulta, Bratislava 

6. Lukáš Morávek – VIA University College, Aarhus, Value Chain Management, Dánsko 

7. Veronika Morávková – Katedra farmakológie, Aberdeen Škótsko 

8. Richard Paál – FEI – STU Bratislava 

9. Min Seok Shin – City Bratislava 

10. Karin Šandalová – Právnicka fakulta, Groningen, Holandsko 

11. Martina Šroufková – Copenhagen business school, Dánsko 

 

             

 

f) Zoznam študijných  zameraní, v ktorých škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie 

v šk. roku 2016/2017 ( §2 ods.1 písm. f) 
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Súkromné gymnázium, Česká 10, 831 03 Bratislava, v ktorých súčasne zabezpečuje výchovu 

a vzdelávanie : kód školy : 513151 

 

Kód                                    názov zamerania   

7902 5                                 gymnázium - osemročné 

7902 J    gymnázium - osemročné 

7902 J  74   bilingválne gymnázium  

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

 

Súkromné gymnázium Česká 10 Počet 

zamestnanci   školy 40 

Z toho pedagogickí zamestnanci (PZ) 39 

Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 37 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 2 

Z toho nepedagogickí zamestnanci (NZ) 1 

Z počtu NZ  

- upratovačky 1 

Školská kuchyňa a jed. 0 

 

g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia 

Interní učitelia: 
 

Č. Priezvisko, meno, titul Aprobácia Úväzok  

Predmety 

1.  BAČÍKOVÁ Monika, PaedDr. MAT - CHE MAT 

2.  BARANKOVÁ Viktória, Mgr. SJL - GEO SJL 

3.  BULÁNEK Tomáš, Mgr. ANJ – OBN - ETV ETV, ANJ 

4.  CVRKALOVÁ Vanda, Mgr. NEJ  NEJ 



14 

 

5.  DUBNICKÁ Tatiana, Mgr. RUJ – NEJ  NEJ 

6.  DRLIČKOVÁ Diana, Mgr. NEJ NEJ 

7.  FRANK  Adam, Mgr. ANJ ANJ 

8.  Fekiačová Miroslava, Mgr. ANJ-SJL ANJ-SJL 

9.  GÁBORÍKOVÁ Katarína, Mgr. ANJ – FRJ ANJ, FRJ 

10.  GODIŠOVÁ Lenka, Mgr. ANJ - DEJ ANJ – DEJ  

11.  GONDA Ján, Mgr. OBN - PSYCH OBN - ETV 

12.  GRIVALSKÁ Ivana, Mgr. ANJ-BIO BIO 

13.  GUETSCHOW Brooks  ANJ 

14.  HRUŠKOVÁ Miroslava, PaedDr. CHE - MAT CHE 

15.  JANÍČEK Karol, RNDr. MAT - GEO MAT 

16.  JURÍKOVÁ Gabriela, Mgr.  SJL – DEJ  SJL, DEJ 

17.  KIČOVÁ Mária, Mgr. BIO – CHE  BIO, CHE 

18.  Korbaš Jeannette ANJ - lektor ANJ - lektor 

19.  MOJŽIŠOVÁ-VIGAŠOVÁ Daniela, 

Mgr. PhD. 

BIO - GEO BIO - GEO 

20.  LEŠŠOVÁ Monika ANJ-BIO ANJ,BIO 

21.  PAULACKÝ Milan, Ing.  INF 

22.  ROHÁRIK Miroslav, Mgr. MAT-GEO MAT,GEO 

23.  SABO Martin, Mgr. GEO GEO 

24.  Petrisková Katarína, Mgr. ANJ-DEJ ANJ,DEJ 

25.  ŠILLER Ivo, Ing. EKO - ANJ ANJ, EKO 

26.  ŠNEJTOVÁ Vladimíra, Mgr. TEV – šport a zdravie TEV 

27.  ŠUGROVÁ Ľubica, Mgr. SJL SJL 

28.  TANCER Ľubomír, Mgr. FYZ – CHE  FYZ 

29.  TIHELKOVÁ Katarína, Mgr. MAT – GEO  MAT, GEO 

30.  Vasiľ Matúš, Mgr. TEV TEV 

31.  VESELOVÁ Svetlana, Mgr.     RUJ –ANJ – FRJ  FRJ, RUJ 

32.  Záhumenický Daniel, Mgr. MAT-INF INF 
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Externí učitelia: 
 

Č. Priezvisko, meno, titul Aprobácia Úväzok 

Predmety 

1.  Černá Veronika, RNDr. FYZ-CHE FYZ 

2.  Wannous Jarier, Mgr. FYZ-MAT FYZ 

 
 

Materská dovolenka: 
 

Č. Priezvisko, meno, titul Aprobácia 

1.  BREZOVSKÁ Lucia, Mgr. SJL 

2.  STUPKOVÁ Martina, Mgr.  SJL – ANJ  

3.  DUCHOŇOVÁ Lenka, Mgr. MAT – FYZ 

4.  MAKAJOVÁ Martina, Mgr. OBN - DEJ 

5.  POVODOVÁ Monika, Mgr. EST- katech. 

6.  URSÍNYOVÁ Veronika, Mgr. ANJ – NEJ 

7.  ŠKANTÁROVÁ Eva, Mgr, SJL-TEV 

 

 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 

      ( uvádzať za školský rok 2016/2017) 

 

Pedagogickí zamestnanci si na začiatku školského roku vytvorili plán ďalšieho vzdelávania, 

ktorý obsahoval 2-3 aktivity v rámci ponúk metodických centier k aprobačným predmetom, 

učitelia – členovia maturitných komisií absolvovali výkladové školenie k MS. 

Všetky naplánované vzdelávania boli splnené a sú súčasťou ročného plánu školy.  

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)  

Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 

Školské súťaže a olympiády zo SJL Olympiáda z BIO 

Hviezdoslavov Kubín Volejbalová súťaž 
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Anasoft litera – besedy so slovenskými 

spisovateľmi 

Návšteva botanickej záhrady 

Školské súťaže a olympiády ANJ EXPERT – geniality show 

Školské súťaže a olympiády NEJ Environmentálne prednášky 

Školské súťaže a olympiády FRJ Projekt Zelená  škola 

Recitačná súťaž v ANJ Tall-Tale-Tellin´ Výstava prác z predmetu technika 

Malá maturita pre študentov  bilingválneho 

štúdia 

Návšteva Detského múzea 

Výstupný test z ANJ Športové súťaže 

Dejepisná olympiáda Lyžiarsky výcvik 

Prednášky súvisiace s koordináciou 

manželskej a rodičovskej výchovy 

Imatrikulácie 

Olympiáda z geografie Škola v prírode 

Olympiáda z matematiky Depistážne  testy – prevencia šikanovania, 

požívania drog, fajčenie, alkoholizmus – pre prvé 

a druhé ročníky 

Pytagoriáda Študijno-poznávací pobyt v Anglicku 

Klokan – medzinárodná súťaž z MAT Výlety do Paríža a Berlína 

iBOBOR – súťaž z INF Spolupráca so Štátnou jazykovou školou 

Exkurzia v Rakúsku  

Divadelné predstavenia  

Filmové predstavenia  

Exkurzia v Paríži  

Jazykový pobyt na Malte  

 

Ďalšie informácie:  

V zmysle uvedených aktivít sa dá jednoznačne skonštatovať, že škola dýcha aktivitami, 

v ktorých dominuje vysoká organizačná a prezentačná jazyková  zručnosť našich žiakov.  

Rodičia vždy s angažovanosťou svojho dieťaťa súhlasia /písomne/. 

To, čo môžeme považovať za ďalšie aktivity, do ktorých sa škola zapojila bolo množstvo 

kultúrnych podujatí – návštev divadiel  a výstav, spoločenských podujatí Bratislave; besedy 

s profesionálnou účasťou odborníkov z nadácie. 
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Dominantnú pozíciu máme pri aktivitách usporiadaných s cieľom výmenných študijných 

pobytov : plánovaný študijno-poznávací pobyt študentov v Anglicku bol v minulosti na 

žiadosť rodičov zrušený z dôvodov nebezpečnej situácie v Európe v dôsledku migračnej 

krízy, v tomto roku absolvovali naši žiaci aj učitelia jazykový pobyt na Malte. 

 

k) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)                   

Škola disponuje dostatočnými priestorovými a materiálnymi podmienkami, počas celého 

školského roka sa vedenie snažilo o modernizáciu a zlepšenie stavu ( oprava strechy, 

postupné výmeny okien, nová učebňa informatiky, maľovanie učební, modernizácia 

internetovej siete) v spolupráci s majiteľmi budovy ( MsÚ Bratislava Nové Mesto ). 

l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 

ods. 1 písm. m). {Škola priloží Správe o hospodárení  za predchádzajúci kalendárny rok.} 

 

1. dotácie zo štátneho rozpočtu,    

  

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 

od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, 

 

3. finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich využitia v členení 

podľa financovaných aktivít, 

 

4. finančné prostriedky získané od rodičov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob 

ich použitia v členení podľa finančných aktivít, 

 

5. od Nadácie Gymnázium Česká 

 

6. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov. 

 (projekty ESF, Socrates) 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).   

 

1. – zdokonaľovanie obsahu a metód vyučovania  

       spôsob sledovania :  
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- obsah vyučovania odborných predmetov podľa tematických výchovno-

vzdelávacích plánov (využitie 30%-tnej úpravy) jednotlivými vyučujúcimi 

- metódy vyučovania na hospitačných hodinách 

 

vyhodnotenie:  

- metódy vyučovania : za používanie kombinovaných typov vyučovacej 

jednotky, kedy sa museli meniť metódy vyučovania od monologických až po riadený 

dialóg. V rámci hospitácií tomuto kritériu vyhovovalo 80% predvedených hodín 

(hospitácie vykonávali vedúce PK) 

 

2. – štandardizácia metód a foriem vyučovania a ich zosúladenie so štandardami krajín 

Európskej únie.  

spôsob sledovania :  

- pri tvorbe štandardov odborných predmetov sledovať podkladové materiály, 

z ktorých vyučujúci vychádzajú  

 

vyhodnotenie:   

- najčastejšie tvorili podklady študijné materiály z Českej republiky, Anglicka, 

Holandska pre výučbu  jazykov.  

 

3. – intenzívnejšia spolupráca s vysokými školami, metodickými a výskumnými 

pracoviskami   

 

spôsob sledovania:  

- sledovanie frekvencie komunikácie s hore uvedenými inštitúciami  

 

vyhodnotenie:   

- pokračovalo sa v úzkej už otvorenej spolupráci, uskutočnili sa  návštevy 

žiakov NBS a vykonali sa prednášky rôznych univerzít na našej škole. 

 

4. – vytvorenie podmienok pre rozvíjanie odbornej a záujmovej činnosti študentov.  

 

spôsob sledovania:  

- práca v záujmových útvaroch a ich prezentácie 
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vyhodnotenie:   

študenti navštevovali záujmové útvary zamerané predovšetkým na jazykovú prípravu 

a konverzáciu vo viacerých cudzích jazykoch a športovú činnosť 

 

5. – zefektívňovanie komunikácie v trojuholníku : pedagóg + žiak + rodič 

 

spôsob sledovania:  

- vyhodnocovanie pravidelných stretnutí s rodičmi na pracovných poradách 

a sledovanie záverov zo zasadnutí rodičovského združenia 

 

vyhodnotenie:   

- každý rodič žiaka raz mesačne dostáva písomné vyhodnotenie práce svojho 

dieťaťa podľa jednotlivých  predmetov elektronickou formu zápisu známok a ich 

prístupnosť pre rodičov – pozitívne hodnotené na zasadnutiach Rodičovského 

združenia . 

- pedagógovia raz mesačne vedú tzv. triednické hodiny – neformálne stretnutia 

so študentmi  

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. 

o).   

 

SILNÉ STRÁNKY 

1. všetci pedagógovia majú záujem 

kvalitne učiť a rozvíjať vyučovanie 

svojho predmetu obsahovo i materiálne; 

2. všetci pedagógovia majú dobré 

teoretické vedomosti z vyučovaných 

predmetov;  

3. uplatnenie žiakov študijných 

zameraní je dobrý na trhu práce 

i v oblasti ďalšieho štúdia na vysokej 

SLABÉ STRÁNKY 

1. rôznorodosť prípravy žiakov na 

základných školách v cudzom jazyku 

a z toho vyplýva nutnosť organizácie 

kurzov zameraných na vyrovnávanie 

úrovne vedomostí a komunikačných 

spôsobilostí v jazyku. 
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škole  v SR alebo v zahraničí  

4. žiaci vnímajú a pristupujú k IKT vo 

vyučovaní i globálne vo vzdelávaní ako 

k prostriedku – nástroju vzdelávania;  

5. vzrastá záujem žiakov o aktívne, 

zmysluplné činnosti vo vlastnej réžii: 

dobrovoľné zbierky, stretnutia so 

znevýhodnenými skupinami detí, ľudí, 

organizačná a prezentačná práca, 

dobrovoľné darcovstvo krvi; 

6. záujem žiakov i pedagógov školy 

o kultúrne diania – návšteva divadelných 

i filmových a klubových podujatí . 

7. záujem študentov a pedagógov 

o výmenné  študijné pobyty v zahraničí 

8. výrazný záujem pedagógov 

o skvalitňovanie odborných  vedomostí 

a zručností, projektové vyučovanie 

a inovatívne metódy edukácie 

9. v bilingválnej sekcii gymnázia na konci 

každého polroka prebehla ústna skúška 

„malá maturita“, ktorá overila produktívne 

a interaktívne zručnosti študentov 

v anglickom jazyku  

 

PRÍLEŽITOSTI 

1. možnosť aplikovať autonómne 

vzdelávanie; 

2. využívať viac grantových, 

projektových financií k rozvoju úrovne 

vzdelávania; 

3. zavádzanie IKT do vyučovania 

každého predmetu  

RIZIKÁ 

1. vzrastajúce požiadavky na 

modernizáciu IKT 
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4. otvorenejšie vzťahy : učiteľ → žiak; 

učiteľ ↔ rodič; rodič ↔ žiak, do ktorých 

môžu vstupovať (a vstupujú) odborníci 

z radov špeciálnych pedagógov, 

psychológov i psychiatrov v prospech 

vývinu dieťaťa; 

5. výrazne posilnené športové a kultúrne 

aktivity na škole, organizovanie 

okresných športových súťaží pre žiakov 

základných i stredných škôl.    

 

NÁVRHY OPATRENÍ :  

 

K slabým stránkam :  

- zapájať  pedagógov do kurzov k rozvoja pedagogickej zručnosti; príp. odporučenie 

(hlavne mladým  začínajúcim pedagógom zúčastňovať sa na školeniach pre začínajúcich 

pedagógov) 

- dať priestor hlavne žiakom 1. ročníka, aby sa pod dohľadom odborníkov učili správne 

sa učiť, mať vhodný režim dňa –z hľadiska oddychu a záťaže 

- pokračovať v posilňovaní kvalitných športových, kultúrnych a nadačných 

(profesionálnych) voľno-časových aktivít s výchovnými zameraniami (1. a 2.) a záujmovú 

činnosť orientovať do športových  a odborných  oblastí; výchovné i záujmové aktivity, 

vhodne vyhodnocovať (školský časopis, nástenky, triednické hodiny); 

- negatívne  výchovné opatrenia stanovovať po konzultácii s rodičom a výchovným 

poradcom školy, odporučiť diskusiu so psychológom, šp. pedagógom a otvorenom 

rozhovore : rodič + žiak  viesť k správnym návykom a spôsobom učenia sa pokračovať 

v písomnej a elektronickej komunikácii s rodičmi a vytvárať priestoru k otvoreným 

dialógom (učiteľ + rodič + žiak); 

- v plnom rozsahu sa uchádzať o všetky formy mimorozpočtových príjmov, ktoré 

posilnia kvalitu vzdelávania (projekty, granty, súťaže,...).  

  

 

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 
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a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 

 

Štúdium na gymnáziu volia rodičia a deti, ktoré na začiatku štúdia predpokladajú  ďalšie 

štúdium, preto je aj riadenie fázy a intenzity ich pojmového a významového učenia pomerne 

vysoké.  

 

 

b) Voľno-časové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

 

Vo voľno-časových aktivitách máme zapojených: 58 študentov, t.j. 16 % 

 

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 

2 písm. c) 

 

Spoluprácu s rodičmi máme na rôznej úrovni v rámci tried i ročníkov. Globálne vyjadruje 

záujem o každodenné diania na škole 67% rodičov, 30% prejavuje nepravidelne záujem 

o poskytované služby – viac menej pri riešení problémov, či alternatív – a 3% rodičov na 

plánované stretnutia s učiteľmi  záujem z pozície dieťaťa je ohodnotený ako veľmi nízky. 

S rodičmi, ktorí prejavujú záujem o aktivity na škole úzko spolupracujeme a do niektorých  

aktivít v mimovyučovacom čase zapájame i ich: účasť na súťažiach, zapojenie do 

konzultačných aktivít, športových aktivít, výletov, príprav  programov i projektov.  

 

 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

 

V rámci cieľov výchovy a vzdelávania v šk. roku 2016/2017 sme si stanovili podporu 

aktívnych prístupov našich žiakov k prislúchajúcim skupinám (krúžok, trieda, škola,...), 

toleranciu, solidaritu a rešpekt k iným.  

V nasmerovaniach mnohých činností sa nám týmto aktívnym prístupom darilo pozitívne 

formovať vzájomné vzťahy medzi  subjektmi i objektmi podieľajúcich sa na výchove 

a vzdelávaní.  

• Prevencia šikanovania a iných sociálno-patologických javov pomocou interného 

projektu vytvoreného z analýzy názorového stavu v škole vytvoreného v mesiacoch  
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september –november 2015 v spolupráci s  koordinátormi (Baranková, Gonda, Šugrová, 

depistážne testy absolvovali všetci žiaci prvých ročníkov a novoprijatí žiaci); 

• Posilňovanie záujmu mládeže o spoluúčasť na mestských, okresných i krajských 

občianskych aktivitách); 

• Podporovať žiakov v ich vlastných projektoch (- na tvorbu časopisu  - vlastné 

protidrogové letáky;....,výstavy); 

• Rozvíjať spoluprácu so študentmi iných krajín EÚ .Podporovať medzinárodnú, 

cezhraničnú spoluprácu v oblasti formálneho i neformálneho vzdelávania a tvorby 

projektov   

• Podporovať dobrovoľnícke činnosti a podporovať pozitívny prístup rodičov voči 

dobrovoľníctvu 

• Zvyšovať úroveň účasti žiakov na verejnom živote – kvalitné informácie 

a poradenstvo v rámci celej SR : pre vlastné projektové práce i potenciálne štúdium či 

zamestnanie, brigády.  

• Vo všetkých uvedených činnostiach sa nám darí včleňovať spoluprácu rodičov, ale 

i podnikateľov. I keď iniciátorom je väčšinou škola, pomoc a spoluprácu nám poskytuje 

skupina rodičov, ale stretávame sa i s prirodzeným záujmom a ochotou niekoľkých 

skupín našich žiakov – určitú mieru spolupráce sa darí udržať. Za najväčší 

i najprirodzenejší úspech považujeme  úspešný jazykový pobyt na Malte, presadenie sa 

žiakov školy v medzinárodných podujatiach a štruktúrach mládežníckych a študentských 

parlamentov a výborné výsledky maturantov vz anglického jazyka na úrovni C1. 

 

Inšpekcie 

- v školskom roku 2016/2017 sa uskutočnila v 2.polroku tematická inšpekcia 

č.1084/2016-2017 pod vedením Mgr. Evy Polákovej z ŠIC Bratislava 

zameraná na zisťovanie dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej 

gramotnosti a testovanie žiakov končiaceho ročníka gymnázia.  

- inšpekcia skonštatovala, že žiaci vo všetkých častiach testu dosiahli lepšie 

výsledky ako bol národný priemer SR. 

  

Prílohy : 
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- príloha obsahuje podrobné vyhodnotenie činnosti školy v jednotlivých 

predmetových komisiách, tak ako ju prerokovali a schválili členovia 

jednotlivých komisií. 

- 1.PK spoločenskovedných predmetov 

- 2.PK prírodovedných predmetov 

- 3.PK cudzích jazykov 

 

1. Hodnotiaca správa PK spoločenskovedných predmetov 
 

Predmety: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, ekonomika, umenie a kultúra, 

etická výchova, náboženská výchova, svet práce, hudobná výchova, výtvarná výchova, výchova 

umením, telesná výchova 

 
Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov pracovala v školskom roku 2016/2017 v tomto 
zložení:  
 
Vedúca PK: Mgr. Viktória Baranková SJL , ETV 
Členovia PK: 

1. Mgr. Tomáš Bulánek  ETV 

2. Mgr. Diana Drličková  SJL 

3. Mgr. Miroslava Fekiačová SJL 

4. Mgr. Miroslava Loricová OBN, ETV 

5. Mgr. Gonda Ján  OBN 

6. Bc. Veronika Chudá  HUV 

7. Mgr. Juríková Gabriela  SJL, DEJ 

8. Mgr. Kedro Pavol  TEV 

9. Mgr. Marianna Marcinková SJL, TEV, HUV, VV 

10. Mgr. Petrisková Katarína DEJ 

11. Ing. Šiller Ivo   EKO, UMK 

12. Mgr. Jana Šišmišová  DEJ, UMK 

13. Mgr. Šnejtová Vladimíra TEV 

14. Mgr. Šurgová Ľubica  SJL 

15. Mgr. Lenka Tešlárová  DEJ 

16. Mgr. Miroslava Zervanová SJL, ETV,HUV 

Počet zasadnutí PK: 10 

ANALÝZA PRÁCE PK V ŠK.ROKU 2016/2017 

PK zasadala podľa plánu prace školy jedenkrát  mesačne. Práca PK prebiehala podľa 

prerokovaného plánu práce, priebeh bol zaznamenávaný formou zápisníc. Úlohy boli priebežne 

plnené, väčšie nedostatky sa nevyskytli a oproti plánu práce sa nevyskytli výrazné rozdiely.  
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Tematické výchovno-vzdelávacie  plány pre jednotlivé predmety boli v priebehu roka 
splnené.  
Plány boli vypracované v súlade s učebnými osnovami a zahrnuli štandardy pre výučbu všetkých 
predmetov PK.  

Činnosť PK v školskom roku 2016/2017 vychádzala z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ 

SR na školský rok 2016/2017, plánu práce školy, učebných plánov, zo štátneho vzdelávacieho 

programu a zo školského vzdelávacieho programu, pričom jej členovia sa usilovali rozvíjať a aplikovať 

vo svojej práci určujúce trendy súčasného vzdelávania, ako sú: 

1. zážitkový a názorný princíp vyučovania, 
2. metódy a formy práce, ktoré poskytujú priestor na rozvoj poznávacích a interpretačných 

schopností študentov, 
3. venovať pozornosť prezentovaniu vlastných názorov študentov a ich predstavivosti, 
4. prosociálne správanie mladých ľudí, 
5. zlepšovanie medziľudských vzťahov, 
6. humanizmus, úcta k národným a kresťanským tradíciám, 
7. učiť umeniu kompromisu, poznávať a rešpektovať iné kultúry, rozdielne názory a prístupy 

k riešeniu spoločných problémov Európy, 
8. komunikatívnosť, samostatnosť, schopnosť tímovej práce, 
9. schopnosť vyhľadávať, spracúvať a aplikovať informácie v praxi s využitím informačných 

technológií, 
10. rozvoj nadanej mládeže. 

 

PK sa na svojich zasadnutiach zaoberala týmito úlohami: 

SEPTEMBER: 

✓ príprava syláb (okruhov) pre ústnu formu internej časti maturitnej skúšky zo SJL, DEJ, EKN, 
OBN 

✓ vypracovanie plánu práce koordinátora prevencie a plnenie jeho úloh počas celého 
školského roka.  

✓ vypracovanie plánu práce koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu a plnenie jeho 
úloh počas celého školského roka.  

✓ organizácia Cvičení v prírode, 
 
OKTÓBER: 

✓ aktivity spojené so Svetovým dňom duševného zdravia (10. 10.),  
✓ aktivity spojené s Medzinárodným dňom školských knižníc 

 
NOVEMBER: 

✓ aktivity spojené so Svetovým dňom behu 
✓ aktivity spojené s Medzinárodným dňom bez fajčenia 

 
DECEMBER: 

✓ aktivity spojené s Dňom ľudských práv 
✓ organizácia Slávnostnej akadémie školy – splnené 

 
JANUÁR: 

✓ tvorba príspevkov do školského časopisu Bilingvoš (2xročne) 
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FEBRUÁR: 
✓ tvorba maturitných otázok pre ústnu formu internej časti maturitnej skúšky zo SJL, z DEJ, 

z EKN a OBN 
✓ organizácia Lyžiarskeho kurzu pre žiakov prvých ročníkov bilingválneho gymnázia, druhého 

ročníka osemročného gymnázia a 7. ročníka ZŠ 
 
MAREC: 

✓ organizácia Lyžiarskeho kurzu pre žiakov prvých ročníkov bilingválneho gymnázia, druhého 
ročníka osemročného gymnázia a 7. ročníka ZŠ, 

✓ zabezpečenie priebehu externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry  
✓ zabezpečenie obsahovej prípravy na prípadné opravné prijímacie pohovory pre bilingválne 

štúdium 
✓ aktivity spojené s Medzinárodným dňom žien 

 
APRÍL: 

✓ aktivity spojené s Dňom narcisov – so Svetovým dňom boja proti rakovine, 
✓ zabezpečenie obsahovej prípravy na prijímacie pohovory a hodnotenia prijímacích skúšok zo 

SJL pre osemročné štúdium a 2. stupeň ZŠ  
 

MÁJ: 
✓ zabezpečenie priebehu externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry  

a ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 
✓ aktivity spojené so Svetovým dňom pohybu k zdraviu, 

 
JÚN: 

✓ organizácia Cvičení v prírode, 
✓ organizácia Kurzu ochrany človeka a prírody pre 3. ročník bilingválneho gymnázia, 
✓ tvorba príspevkov do školského časopisu Bilingvoš – splnené 

 

Plnenie plánu práce PK: 

- TP boli vypracované na základe platných učebných osnov a štandardov, vo všetkých triedach sa 
predpísané učivo prebralo, 

- súčasťou všetkých TP boli výchovno-vzdelávacie ciele, problematika protidrogovej                            
a environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu,  

- predpísané školské písomné práce a diktáty boli vo všetkých triedach napísané, opravené                  
a vyučujúci rozobrali chyby so žiakmi pri oprave, 

- vyučujúci prediskutovali na svojich zasadnutiach príčiny slabšieho prospechu žiakov v niektorých 
triedach. Zhodli sa na tom, že zlepšenie študijných výsledkov sa dá dosiahnuť iba v spolupráci 
učitelia - žiaci – rodičia. Nepodarilo sa nám zlepšiť dochádzku, ktorá tiež úzko súvisí 
s dosiahnutými výsledkami, 

- všetci členovia PK po celý šk. rok spolupracovali, tímová práca sa odzrkadlila aj pri tvorbe 
školského časopisu Bilingvoš (1. číslo – marec 2017, 2. číslo – jún 2017), 

- členovia PK pripravili sylaby pre ústnu formu maturitnej skúšky, vytvorili maturitné otázky pre 
ústnu formu internej časti maturitnej skúšky, zabezpečili obsahovú prípravu, t. j. dve verzie 
testov zo SJL + z každej verzie A a B variant na prijímacie pohovory do 1. ročníka bilingválneho 
gymnázia a do všetkých ročníkov ZŠ (2. stupeň), 

- členovia PK organizovali športové aktivity – Kurz ochrany človeka a prírody, Lyžiarsky kurz, 
Cvičenia v prírode, 
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- všetci členovia PK sa svojou prácou a prístupom snažili dosiahnuť čo najvyššiu úroveň vzdelania 
žiakov a zároveň ich vychovávať v duchu školy, 

- práca s talentovanými žiakmi sa odrazila v úspechoch na súťažiach a olympiádach. 

 

Pozitíva činnosti komisie: 

• Účasť v obvodných,  krajských kolách olympiád, súťažiach Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov 
Kubín,  Najkrajší list roka, Európa v škole (literárna a výtvarná časť), Čitateľský oriešok, 
Československá dejepisná súťaž 

• Vyučovacie hodiny s použitím IKT 

• Organizácia  okresného kola Dejepisnej olympiády, organizácia školských kôl olympiád 
a recitačných súťaží 

• Pravidelné (raz do mesiaca) písanie testov čitateľskej gramotnosti na hodinách SJL vo 
všetkých ročníkoch 2. stupňa ZŠ a gymnázia   

• Konzultácie ročníkových prác 

 

Vyhodnotenie činnosti PK spoločenskovedné v školskom roku 2016/17 
 
a/  Akcie, projekty, účasť na akciách: 

- návšteva knižnice so žiakmi 5.A, 5.B, 6.A, 6.C 
- organizovanie burzy kníh 
- organizovanie besedy - Roman Brat, Daniel Hevier 
- vydávanie školského časopisu Bilingvoš – 2x ročne 
 
b/Zapojenie pedagógov do vzdelávacích aktivít, školení, seminárov: 
Mgr. Viktória Baranková 
Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta – kvalifikačné vzdelávanie, odbor špeciálna pedagogika 
 
c/Zapojenie a dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach, súťažiach: 

1. Šaliansky Maťko - 2. miesto Samko Krechňák (6.B) 
2. Hviezdoslavov Kubín - neumiestnili sme sa v OK 
3. Olympiáda v slovenskom jazyku - neumiestnili sme sa v OK 
4. Slávik Slovenska (hudobná)- neumiestnili sme sa v OK 
5. súťaž Putovanie časopriestorom (organizovala Mestská knižnica)- písanie sci-fi poviedky, 

spomedzi niekoľko stoviek prác bola ocenená práca Samka Krechňáka, 6.B 
6. Dejepisná olympiáda – na 2. mieste v školskom kole sa umiestnila Paula Sopková, 6.A, do 

okresného kola nepostúpila. 
7. Účasť na krajskom kole česko-slovenskej dejepisnej súťaže  – neumiestnili sme sa 
8. Okresné kolo vo futsale (chlapci) – 3. miesto 
9. Okresné kolo vo florbale (chlapci) – 3. miesto 
10. Okresné kolo v stolnom tenise (chlapci) – 2. miesto 
11. Okresné kolo v stolnom tenise (dievčatá) – 1. miesto 
12. Krajské kolo v stolnom tenise (dievčatá) – 1. miesto 
13. Celoštátne kolo  - bedminton (dievčatá) – 8. miesto 
14. Okresné kolo – volejbal (dievčatá) – 2. miesto 
15. Celoštátne kolo – stolný tenis – 5. miesto 
16. Okresné kolo – basketbal (chlapci) – 3. miesto 
17. Veľký futbal chlapci – 2. miesto 
18. Krajské kolo v atletike – Ivan Chodák – 6. miesto 
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19. Krajské kolo Hľadáme nových olympionikov – 8. miesto 
 

 
d/ Školy v prírode, LVK, exkurzie, výlety: 
Lyžiarky kurz, miesto: Jasná (Nízke Tatry) 
 
e/ Priestorové a materiálno technické zabezpečenie /stav a návrhy na zlepšenie/: 
Materiálno-technické zabezpečenie je na úrovni.  
Návrhy na zlepšenie: kabinety pre učiteľov, zborovňa je malá. 
 
f/ Pozitívne i negatívne postrehy – návrhy na zlepšenie vých.-vzdelávacieho  procesu v šk. r. 2017/18: 
Aj naďalej rozvíjať komunikačné spôsobilosti žiakov a argumentáciu a pracovať s doplnkovými 
zdrojmi. Podporovať účasť učiteľov na rôznych druhoch školení, ktoré môžu zlepšiť vých-vzdelávací 
proces. 
 
Výzdoba priestorov školy  

Počas školského roka sme sa snažili o to, aby interiér školy pôsobil esteticky a zároveň mali 

žiaci možnosť prezentovať svoje tvorivé výsledky na jednotlivých vyučovacích predmetoch. 

Vystavovali sme ich projektové práce, výtvarné práce, postery a pod. Zodpovedné vyučujúce:           

Mgr. Viktória Baranková, Mgr. Miroslava Lorincová, Mgr. Marianna Marcinková. 

 

Záver – východiská pre školský rok 2017/2018: 

• Zdokonaľovať vyučovací proces a tak napĺňať koncepciu školy zameranú na jazykové 

vzdelávanie.        

• Zvýšenú pozornosť venovať talentovaným žiakom a ich príprave na súťaže, olympiády.  

• Naďalej pokračovať v budovaní školskej knižnice a tak prispievať k motivácii žiakov k čítaniu 

s porozumením.       

• Venovať pozornosť kontinuálnemu i iným formám vzdelávania a sebavzdelávania 

 
 
 

 

 

2. VYHODNOTENIE ČINNOSTI PREDMETOVEJ KOMISIE PRE VZDELÁVACIE 

OBLASTI MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI,  

ČLOVEK A PRÍRODA, ČLOVEK A SVET PRÁCE 

 

Predmety: matematika, informatika, fyzika, biológia, chémia, technika, geografia 

Vedúci PK:       PaedDr. Monika Bačiková 

Členovia PK:  
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Č. Priezvisko, meno, titul Aprobácia Predmety, kt. 

učí 

Typ štúdia 

1. BAČIKOVÁ Monika, PaedDr. MAT, CHE Mat, ZŠ, 5-ročné biling. 

2. JANÍČEK Karol, RNDr MAT, GEO MAT  8-ročné gymn 

3. ČERNÁ Veronika, RNDr. FYZ. Fyz 8-ročné gymn 

4. GRIVALSKÁ Ivana, Mgr. BIO BIO 8-ročné, 5-ročné  

biling.gymn, ZŠ 

5. KUBIŠOVÁ Janka,Mgr MAT,Bio. MAT,  ZŠ 

6. MARCINKOVÁ Mariana Mgr     SJ TECH ZŠ 

7. HRUŠKOVA M. PaedDr. MAT- CHE Mat, CHE 5-ročné biling. 

gymn. 

8. PAULACKÝ Milan, Mgr INF INF 8-ročné, 5-ročné  

biling.gymn, ZŠ 

9. NOVOTNÁ Mária, Mgr. BIO – CHE  BIO, CHE 8-ročné, 5-ročné  

biling.gymn 

10. TANCER Ľubomír, Mgr. FYZ – CHE  FYZ 5-ročné  

biling.gymn 

11. TIHELKOVÁ Katarína, Mgr. MAT – GEO  MAT 5-ročné 

biling.gymn 

12. GIBOVÁ Monika Mgr. BIO BIO 8-ročné, 5-ročné  

biling.gymn 

13. SABO M. Mgr GEO GEO 8-ročné, 5-ročné  

biling.gymn, ZŠ 

14. MILAN KOVÁČ FYZ FYZ ZŠ 

15. JERRY JARED FYZ FYZ ZŠ 

16. ZÁHUMENICKÝ Daniel Mgr INF INF  8-ročné, 5-

ročné  biling.gymn, 
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ZŠ 

 

Plán práce PK vychádzal zo základných pedagogických dokumentov: 

• z učebných plánov 

• zo školského vzdelávacieho programu 

• zo štátneho vzdelávacieho programu 

• z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti platných pre škol.rok 
2016-2017 

 

Tematické výchovno-vzdelávacie  plány pre jednotlivé predmety boli v priebehu roka 

splnené. Plány boli vypracované v súlade s učebnými osnovami a zahrnuli štandardy 

pre výučbu. 

PK zasadala podľa plánu prace školy jedenkrát  mesačne. Práca PK prebiehala 

podľa prerokovaného plánu práce, priebeh bol zaznamenávaný formou zápisníc. 

Úlohy boli priebežne plnené, väčšie nedostatky sa nevyskytli a oproti plánu práce sa 

nevyskytli výrazné rozdiely.  

Sept - Jún  

• kontrola činnosti koordinátora pre environmentálnu výchovu- splnené 

• vo výučbe biológie a chémie venovať intenzívnu pozornosť ochrane 

životného prostredia a zdravia človeka,  protidrogovej problematike- 

splnené 

• využívať názorné učebné pomôcky a uskutočňovať praktické cvičenia ( 

laboratórne práce, pokusy,...) vo výchovno-vzdelávacom procese 

v jednotlivých predmetoch- splnené 

• zapojiť študentov do súťaží a aktivít prírodovedných predmetov (SOČ; 

olympiády z jednotlivých predmetov; KLOKAN (medzinárodná 

matematická súťaž), Pytagoriáda (matematická súťaž), Bobor- v 

programovaní, korešpondenčné semináre z matematiky - MAKS, 

Taktik,  z fyziky, z chémie, z biológie,  z programovania; geografie...)- 

splnené  

• príprava besied s odborníkmi, príprava exkurzií a iných mimoškolských 

foriem vzdelávania podľa ponúk kultúrnych inštitúcií -splnené 

• návšteva botanickej a zoologickej záhrady, vodnej elektrárne- splnené 

• pokračovať v separovanom zbere- splnené 
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• využívať moderné informačné technológie vo výchovno-vzdelávacom 

procese učiteľmi i študentmi v jednotlivých predmetoch- splnené 

• na bilingválnom štúdiu venovať zvýšenú pozornosť jazykovej zložke výučby. 

Počas vyučovacej hodiny učivo vysvetľovať len v anglickom jazyku – ak má 

študent konzultačné hodiny, kde mu bude dané učivo opäť vysvetlené 

i v slovenskom jazyku- splnené 

• Organizácia hospitácií v škol.roku 2016/2017  - splnené 

• RP- zadanie tém III., IV roč.biling.gymn, 5 konzultácii počas roka, 

obhajoby- splnené 

 

Sept. 

•  vypracovanie tematických plánov a učebných osnov z predmetov 

MAT, FYZ, INF, BIO, CHE, TECH, GEO pre 1.ročník, 2.ročník, 

3.ročník, 4.ročník, 5.ročník,  kvinta, sexta + ZŠ  podľa štátneho 

vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu- 

Splnené 

• oboznámenie sa s novým hodnotením študentov vo výučbe 

prírodovedných predmetov- splnené 

• návrh tém pre tvorbu ročníkových prác III. IV. roč.biling.gymnázia –

splnené 

• priebežné vyhodnocovanie plnenia tematických plánov, odovzdávanie 

materíalov podľa TP na konci každého mesiaca- splnené 

• Vypracovanie, odovzdanie sylabov  z jednotlivých maturitných  

predmetov- splnené 

• vypracovanie plánu práce koordinátora environmentálnej výchovy- 

splnené 

• objednať chýbajúce potrebné učebnice a potrebnú literatúru pre vyučovanie 

jednotlivých prírodovedných predmetov- splnené 

 

Okt. 

• Domáce kolá MO, technická olymp., svetový deň výživy- splnené 

• Korešpod. Seminár- MAKS -splnené 
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• Oboznámenie žiakov maturitného ročníka s cieľovými požiadavkami 

MS- splnené 

 

 

Nov. 

• Tvorba štvrťročných big testov + odovzdanie vzorov testov aj 

s kľúčomn odpovedí- splnené 

• Expert- logická súťaž, 5 okruhov- Geo, Mozgohlavolamy, Bio- splnené 

• iBobor- inf.súťaž- splnené 

 

Dec. 

 

• MATEMATICKÁ PYTAGORIÁDA- školské kolo Devín+ Česká- 

splnené 

 

 Jan. 

• Olympiády, Pytagoriády,.....viac v tabuľke  

• vyhodnotenie výsledkov štvrťročných big testov- splnené 

• výmena testom z matematiky ( BT) medzi Devínom a Českou- získanie 

spätnej väzby a osvojenia si učiva- splnené 

 

 

 

Febr. 

• DOD- 3.2- splnené 

• Klokan, Klokanko- splnené 

• 15. 2. 2017 Matematický expres - splnené 

 

 

Mar. 

• Externá časť maturitnej skúšky z MAT - dozor a oprava- splnené 

• Interná časť matur. Skúšky z mat. v anglickom jazyku- splnené 
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• Prijímacie skúšky do 1.ročníka bilingv. štúdia - dozor a oprava- 

splnené 

•  Otvára sa klub - splnené 

• Pikopretek, Pangea, geo.olymp., - splnené 

 

 

 

Apr. 

• Tvorba ¾-ročných big testov  + odovzdanie vzorov testov aj s kľúčomn 

odpovedí- splnené 

• Kajské kolá fyz., chem- splnené 

• Klokan, Klokanko+ okresné kolo mat.olym ZŠ- splnené 

 

Máj 

• Svetový deň mlieka - organizácia tematického týždňa- splnené 

• Maturity- splnené 

•  Francúzsko-návšteva prírod. múzea+Technické múzeum v Mnichove- 

splnené 

• Návšteva vodárne- splnené 

• Návšteva prírod. Múzea- splnené 

• Návšteva OLO- splnené 

 

Jún 

• Tvorba koncoročných big testov + odovzdanie vzorov testov aj 

s kľúčomn odpovedí- splnené 

• Obhajoby RP- splnené 

• Exkurzia – návšteva botanickej záhrady-splnené 

• Hodnotenie zamestnancov ako vedúca PK( pomocou dotazníkov)+ 

osobné prejdenie s každým kolegom  - splnené 
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Klub matematikov, kt. sa otvoril 1.3 2016 pre žiakov 4. roč ZŠ mal veľmi pozitívny 

ohlas, preto sa v tomto duchu pokračovalo aj v škol.roku 2016/17 s detmi 5.roč. ZŠ. 

Deti chodili na hodiny nadšené a zapálené. Počítali sa na hodinách príklady 

z pytagoriád + olympiád. 

Odporúčam v tom pokračovať aj v budúcom školskom roku. 

 

Odovzdávanie BT  

Vyučujúci si splnili povinnosť čo sa týka odovzdávania BT . 

 

Vyučujúci v PK prírod. predmetov sú veľmi priateľskí, nápomocní, vedia si navzájom 

pomáhať a rešpektovať sa. Plnia si úlohy počas roka načas. 

Počas hospitácií sa ukázalo, že vyučujúci používajú na hodinách vyučovací jazyk 

anglický, využívajú interaktívne tabule, data projektory, hodiny sú názorné  s prvkami 

zážitkovej pedagogiky. 

 

SÚŤAŽE: 

 

Chemická olympiáda  
Kategória Domáce kolo Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo 

D Zapojení žiaci: 
o  Hargašová (8.A 

ZŠ) 
o  Flaskárová (8.A 

ZŠ) 
o  Martinkovičová 

(8.C ZŠ) 
o  Tižnovská (8.C 

ZŠ) 
o  Spustová (8.C 

ZŠ) 
o  Múčka (1.A) 
o  Kubáňová (1.A) 
o  Vaľková (1.B) 
o  Blaško (1.B) 
o  Fischerová 

(1.B) 
 

Zapojení žiaci: 
o  Hargašová (8.A 

ZŠ) 
o  Flaskárová (8.A 

ZŠ) 
o  Martinkovičová 

(8.C ZŠ) 
o  Tižnovská (8.C 

ZŠ) 
o  Spustová (8.C 

ZŠ) 
o  Múčka (1.A) 
o  Kubáňová (1.A) 
o  Vaľková (1.B) 
o  Blaško (1.B) 
o  Fischerová (1.B) 

Zapojení žiaci: 
o  Hargašová (8.A 

ZŠ) – úspešný 
riešiteľ 

o  Martinkovičová 
(8.C ZŠ) – 
úspešný riešiteľ 

o  Múčka (1.A) – 
úspešný riešiteľ 

o  Vaľková (1.B) – 
úspešný riešiteľ 
 

------- 

C Nezáujem o zapojenie 
sa (Kvinta + 2. roč. 
bilingválneho štúdia) 
 

------- ------- ------- 

B Nezáujem o zapojenie 
sa (Sexta + 3. roč. 
bilingválneho štúdia) 

------- ------- ------- 
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A Zapojení žiaci: 
o  Mačák (5.A) 
o  Čulík (5.A) 

 

Zapojení žiaci: 
o  Mačák (5.A) 
o  Čulík (5.A) 

 

------- Zapojení žiaci: 
o  Mačák (5.A) 

– 6.miesto 
o  Čulík (5.A) – 

11. miesto 
 

 

 

Geografická olympiáda olympiáda  
Starší žiaci 

Kategória Školské kolo Krajské kolo Celoslovenské kolo 

A(resp. A 
– D),  
(podľa 
témy) 

Zapojení žiaci: 
o  Adam Habšuda (III.B) 
o  Terézia Vráblová (IV.B) 

Zapojení žiaci: 
o  Adam Habšuda (III.B) – 

5. miesto 
 

------- 

Z Zapojení žiaci: 

• Andrej Hyža (V.A) 

• Pavol Čulík (V.A) 

• Richard Chudo (V.A) 

• Jozef Mačák (V.A) 

• Alexandros Illiopoulos 

(V.B) 

• Jana Vivien Vizváryová 

(V.C) 

• Peter Červeň (III.C) 

• Tomáš Homola (III.C) 

• Nina Kovácsová (III.C) 

• Omar Al‐Shafei (III.B) 

• Olesia Udadová (II.B) 

• Simon Bauer (Sexta A) 

• Richard Ivantyšin (Sexta 

A) 

• Sabina Kissová (Kvinta 

A) 

 

Zapojení žiaci: 

• Andrej Hyža (V.A) - 

riešiteľ 

• Pavol Čulík (V.A) - – 

úspešný riešiteľ 

• Jozef Mačák (V.A) – 

úspešný riešiteľ 

• Alexandros Illiopoulos 

(V.B) 

• Peter Červeň (III.C) - 

úspešný riešiteľ 

• Tomáš Homola (III.C) - 

riešiteľ 

• Omar Al‐Shafei (III.B) - 

riešiteľ 

• Olesia Udadová (II.B) - 

riešiteľ 

• Simon Bauer (Sexta A) 

- riešiteľ 

• Richard Ivantyšin 

(Sexta A) - riešiteľ 

• Sabina Kissová (Kvinta 

A) - riešiteľ 

 

 

------- 
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Mladší žiaci 
 

Kategória Školské kolo Obvodné (okresné) kolo Celoslovenské 
kolo 

G Zapojení žiaci: 

• Šimon Šuran 

• Simon Renčko 

• Victoria Skrzypczak 

• Adela Kopčíková 

• Adam Halász 

• Jakub Janíček 

 
 

Zapojení žiaci: 

• Šimon Šuran 
(5.A) – úspešný 
riešiteľ 

• Šimon Rečko 
(5.A) 

• Victoria 
Skrzypczak (5.A) 

 

------- 

F Zapojení žiaci: 

• Michal Hanzel 

• Barbora Satinová 

• Samuel Vladimír Adamec 

• Laura Janegová 

• Dmytro Bykov 

• Tobias Runák 

• Lukáš Varga 

• Kamil Kouřil 

• Roman Daoud 

• Natan Kabát 

• Dorota Soókyová 

• Jakub Olejár 

• Marko Krčula 

 

 

 
 

 

Zapojení žiaci: 

• Michal Hanzel 

(7.A) 

• Barbora Satinová 

(6.B) 

• Samuel Vladímir 

Adamec (6.C) 

------- 

E Zapojení žiaci: 

• Miroslava Hargašová 

• Kamila Hanicová 

• Natália Streďanská  

• Erik Weber 

• Šimon Hegeduš 

• Daniel Šurina 

• Peter Krutil 

• Vladimír Pravda 

• Dominik Pastorek 

 
 

 

Zapojení žiaci: 

• Miroslava 

Hargašová (8.A) 

• Kamila Hanicová 

(8.B) 

• Natália 

Streďanská (8.B) 

 

 

Biologická olympiáda  
Kategória Školské kolo Okresné kolo 
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C Zapojení žiaci: 
o  Hargašová (8.A ZŠ) 
o  Flaskárová (8.A ZŠ) 
o  Martinkovičová (8.C ZŠ) 
o  Tižnovská (8.C ZŠ) 
o  Spustová (8.C ZŠ) 
o  Hanušová (8.B. ZŠ) 
o  Hanicová (8.B. ZŠ) 
 

Zapojení žiaci: 
Natália Hanušová (12. miesto) 
Miroslava Hargašová  
(5. miesto) 
Natália Bartošíková 
 (13. miesto) 

 

D Renčko 
Sopková 
Klčová 
Sookyová 
Peschlová 
Mieč 

Lažo 
Haťapka 
Friedl 
Purdešová 
 
 

SimonRenčko (4. miesto) 
Paula Sopková (12. miesto) 
 

B Luščanová 
Hlavatý 
Kovácsová 
Kubáňová 
Múčka 
Vaľková 

Barčáková 
Bebjaková 
Čakváriová 
 
 

 
Ľubica Luščanová (9. miesto) 
Nina Kovácsová (11. miesto) 
 

A Zapojení žiaci: 
o  Ema Lisá 
o  Andrej Alex Habala 
o  Milan Kriš 

 
Ema Lisá (8. miesto) 
Andrej Alex Habala (12. miesto) 
 

 

Matematika 

 

MATEMATICKÉ SÚŤAŽE-elok. prac. Kremeľská 2-2016/2017 
1.) JESENNÝ MATBOJ-celobratislavská súťaž 

8.B(Nina Šešerová, Natália Hanušová, Natália Streďanská, Martina 

Feketeová)-2.miesto 

6.B. (Kamil Kouřil, Barbora Satinová, Patrik Gajdoš, Arťom Hanzel- 

5.miesto 

      2.) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA-okresné kolo 
  Martina Feketeová(8.B)-úspešný riešiteľ-5.miesto 

3.) MATEMATICKÝ KLOKAN-celoslovenská súťaž 
  Natália Hanušová (8.B) 100% 
  Martina Feketeová ( 8.B) 95% 
  ostatní zúčastnení žiaci z 2. stupňa: Michal Hanzel (7.A-81,7%), Arťom 
Hanzel (6.B-72,5%), Kamil Kouřil (6.B-85%), Barbora Satinová (6.B.-80,8%)-
priemer86% 

4.)MATEMATICKÁ PYTAGORIÁDA-obvodné kolo 
P6- 32 žiakov-Patrik Gajdoš (6.miesto), Arťom Hanzel (18.miesto) 
P7-29 žiakov- Michal Hanzel (6.miesto), Martina Uhlíková (11.miesto) 
P8-23 žiakov- Natália Streďanská (6.miesto), Natália Hanušová (9.miesto) 
5.) SÚŤAŽ MAKS-celoslovenská súťaž 
Samuel Krechňák-6.B-1.-11.miesto v kraji+1-31.miesto v SR titulMAKSiHviezda 
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Martina Feketeová- 8.B-44.miesto v kraji+127.-128.miesto v SR titul MAKSiFrajer 
Barbora Koprdová-8.B-45.-46. miesto v kraji+136-137.miesto v SRtitul MAKSiFrajer 
6.) PIKOPRETEK-celobratislavská súťaž pre 4-členné družstvá 
6.roč.- 10.-11.miesto z 31 
7.roč.- 21.miesto z 32 
8.roč. 11.-12.miesto z 31 
 

Matematické súťaže Česká 2016/17 

 
Matematická olympiáda  

Kategória Školské kolo Okresné kolo 

5 Simon Renčko – úspešný riešiteľ Simon Renčko 
 

6   

8 Vranič Branislava – úspešný riešiteľ 
Martinkovičová Silvia – úspešný 
riešiteľ 

Vranič Branislava 
Martinkovičová Silvia 

 
 
Klokan 

Kategória Celoslovenské kolo 

5 SimonRenčko 
Alex Vágai 
Sofia Kasanová 
Laura Martinová 
Šimon Šuran 

6 DmytroBykov 
Arik Hudec 
Ema Dubajová 
ZakharZavalidov 
Samuel Adamec 
Evelyn Abrahámová 
Kristián Racsak 

8 Laura Jaslovská 
Mark Orban 
Daniel Šurina 
JaenJae-hwan 
Viktória Tižňovská 
Natália Spustová 

 
MAKS 

Kategória Celoslovenské kolo 



39 

 

5 Simon Renčko 
Alex Vágai 
Sofia Kasanová 
Laura Martinová 
Šimon Šuran 
Martina Mintálová 
Victoria Skrzypcsak 
Sára Bednárčeková 

6 DmytroBykov 
Rastislav Mintál 
Nina Ferjancová 

8 Gabriela Ňaňová 

 
 
 
Pikopretek 

Kategória Celoslovenské kolo 

5 MaximPetras 
Alex Vágai 
David Dolinský 
Šimon Šuran 

6 Paula Sopková 
Marko Krčula 
Evelyn Abrahámová 
Jakub Olejár 

8 Natália Spustová 
Barbora Pápaiová 
Šimon Hegeduš 
Vladimír Pravda 

 
 
Pytagoriáda 

Kategória Okresné kolo 
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5 Šimon Šuran 
Alex Vágai 
Simon Renčko 

6 Dmytro Bykov 

 
 
Technika 
Krajské kolo  technickej olympiády - obsadili 3. miesta v oboch kategóriách! 
 
Reprezentovali nás: 
 
Arťom Hanzel (6. B) 
 
Natália Streďanská a Barbora Koprdová (8.B) 
 
 
 

 

 

 

3. VYHODNOTENIE ČINNOSTI PREDMETOVEJ KOMISIE CUDZÍCH    JAZYKOV 

PK pracovala v tomto zložení, počet členov PK: 21 

 
1. Vedúca PK :  Mgr. Svetlana Veselová ANJ/FRJ/RUJ 

2. Mgr. Tatiana Dubnická NEJ/RUJ  
3. Mgr. Vanda Cvrkalová (NEJ) 
4. Mgr. Diana Drličková  (NEJ) 
5. Mgr. Katarína Gáboríková  ANJ/FRJ 
6. Mgr. Katarína Petrisková (AJ, DEJ) 
7. Ing. Ivo Šiller  ( ANJ, EKO) 
8. Mgr. Tomáš Bulánek (ANJ, ETV, NOS) 
9. Mgr. Miroslava Gburiková(ANJ, OBN, ETV, VYV, SVP) 
10. Mgr. Anna Habláková(ANJ, PRIR, HUV) 
11. Mgr. Agáta Krajčovičová (MAT, AJ) 
12. Mgr. Adam Frank (ANJ, NOS) 
13. Mgr. Lenka Tešlárová  (ANJ,UAK,DEJ) 
14. Brooks Guetschow – americký  lektor (ANJ) 
15. Jeanette Korbaš  -lektorka  (ANJ) 
16. Mgr. Helena Čimborová (ŠPJ) 
17. Mgr. Miroslava Fekiačová 
18. Mgr. Monika Gibová(ANJ,BIO) 
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19. Mgr. Barbara Kudolaniová (ANJ) 
20. Mgr.Jana Šišmišová (ANJ,DEJ) 
21. Mgr. Dana Zelinová 

 
 

 

Počet zasadnutí v šk. roku  2016-2017: 10 
 

PK zasadala podľa plánu prace školy jedenkrát mesačne. Práca PK prebiehala podľa 

prerokovaného plánu práce, priebeh bol zaznamenávaný formou zápisníc. Úlohy boli 

priebežne plnené, väčšie nedostatky sa nevyskytli a oproti plánu práce sa nevyskytli 

výrazné rozdiely.  

Plán práce PK CJ vychádzal zo základných pedagogických dokumentov: 
✓ z učebných plánov 
✓ zo školského vzdelávacieho programu 
✓ zo štátneho vzdelávacieho programu 
✓ z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z cudzích jazykov 

platných od školského  roka 2016-2017 
 

Tematické výchovno-vzdelávacie  plány pre jednotlivé predmety boli v priebehu roka 

splnené. Plány boli vypracované v súlade s učebnými osnovami a zahrnuli štandardy pre 

výučbu cudzích jazykov.  

 

Pozitíva činnosti komisie: 
1) Účasť v obvodných,  krajských kolách Olympiád anglického, francúzskeho, ruského   

a nemeckého jazykov   

2) Zabezpečenie  konverzačných hodín s lektorom anglického  jazyka pre  študentov  

všetkých ročníkov a foriem štúdia.  

3) Vyučovacie hodiny s použitím IKT 

4) Spolupráca so Štátnou jazykovou školu, Palisády 38.  

5) Organizácia  rečníckej súťaže Tall-Tale-Tellin'v anglickom jazyku   medzi 

bratislavskými školami. 

6) Študijno-poznávací  pobyt na Malte v spolupráci so Student Agency a  ESE (European 
School of English) 

7) Pravidelné, raz do mesiaca,  testovanie žiakov maturitných ročníkov z  anglického 
jazyka, úroveň C1 

8) Dosiahnutie výborných výsledkov z anglického jazyka, úroveň C1, v rámci Slovenska, 
škola sa umiestnila na 4. mieste v rebríčku úspešnosti zvládnutia  ECMS z ANJ 

9) Ročníkové práce z predmetu  anglický jazyk,  prvý a druhý  cudzí jazyk 
10) Študenti 5. ročníka (Karin Šandalová, Minseok Shin, Lukáš Morávek) sa zúčastnili  

EYP Session v Štokholme, ako úspešní absolventi, získali certifikát a „know how“. 
11) Účasť školy v projekte EYP (European Youth Parliament), organizácia roboty 

parlamentu na pôde školy. 
12) Prísna kontrola povinného čítania anglofónnej literatúry formou besied, kvízov 

 a t. dˇ.    
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PK sa na svojich zasadaniach zaoberala týmito úlohami: 
September  2016 
✓ Tvorba školského vzdelávacieho programu, inovovaných  učebných osnov 

a tematických výchovno-vzdelávacích plánov. 

✓ Distribúcia učebníc a časopisov 
✓ Vypracovanie tém prezentácií pre prípravný ročník (Social Studies)a zostavenie 

harmonogramu prezentácií na 1. polrok   
✓ Spolupráca začínajúcich a uvádzajúcich učiteľov rámci adaptačného vzdelania 

(hospitácie, konzultácie, metodické usmerňovanie, práca s pedagogickou 

dokumentáciou) 

✓  
 

Október2016 
✓ Vypracovanie tém pre ročníkové práce, organizácia konzultačných hodín 

✓ Príprava zadaní pre  ¼ ročné písanie Practice Testov 

 

November 2016 

✓ Vyučovacie hodiny s použitím IKT. 

✓ ¼ ročné písanie Practice Testov, analýza výsledkov.  

✓ Spolupráca začínajúcich a uvádzajúcich učiteľov rámci adaptačného vzdelania 

December 2016 

✓ Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 

✓ Olympiáda z anglického jazyka,  osemročné gymnázium, základná škola  

✓ Testovanie maturantov (Practice Tests) v rámci prípravy k písomnej maturite z ANJ 

CAE a IELTS,  študenti 5.ročníka:  

Študenti, ktorí vykonali skúšky CAE na British Council v decembri 2016, získali 

certifikáty CAE, výborné výsledky: 

✓ Navračičová V.B - C1 
✓ Kahajová V.B – C2 
✓ Iliopoulus  V.B –C1 
✓ Martin Juhás V.A- C1 
✓ Lukáš Morávek V.C – C2 
✓ Čulík Pavel – IELTS (7,5/9) 

 
Január 2017 

1. „Mala maturita“ v maturitnom ročníku prebehla  17.01-18.01.2017.  Skúšajúca je 

p.p. Petrisková , prísediaca 17.01. je p.p.  je p.p. Fekiačová, 18.01. - Jana Šišmišová 

Priemery za triedy: 
V.A   83.5% 
V.B   81% 
V.C   89,6% 



 
2. Účasť v obvodných a krajských kolách Olympiád anglického, francúzskeho  
a nemeckého jazykov. 
Olympiády, súťaže: 

Okresné kolá 

Okresné kolo OAJ 18.01.2017. výsledky: 

✓ 1. miesto, kategória 2C2 anglofónni  Linda Italy, (II.A)   

✓ 1. miesto,  kategória 2A ,  Laura Krajčovičová (KviB) 

Okresné kolo OAJ, ZŠ,  17.01.2017. výsledky 

✓ 3. miesto, kategória 1-  Simon Renčko, 5. A 

Okresné kolo ONJ 19.01.2017. výsledky: 

✓ 1. miesto, kategória 1B – Kamila  Hanicová (8.B ZŠ)  

✓ 3. miesto, kategória 1B  – Natália  Hanušová (8.B Devin).  

✓ 2. miesto,  kategória 2B - Ján Grauzel (V.B BG) 

✓ 3. miesto, kategória 2B - Andrej Hyža (V.A BG) 

Výsledky olympiád potvrdili dobré meno našej školy. 
 

3. Príprava zadaní prijímacích testov z anglického jazyka. 

 

4. Vypracovanie a aktualizácia maturitných zadaní písomnej a ústnej internej maturity 

z ANJ 

 

Február 2017 
1. Projekt „Experimentovanie po nemecky“ 

Goetheho inštitút v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia vyvinuli učebný materiál 

„Experimentovanie po nemecky“, ktorý na základe metódy CLIL môže obohatiť vyučovanie 

nemeckého jazyka na základných školách. 

Semináru sa  zúčastnili p.p. Cvrkalová a Drličková .  

2. Mgr. Diana Drličková pokračovala  s mentoringovým LEAF programom, IRPU 

(Individuálny rozvojový program učiteľa)  

Marec 2017 
04.03.2017.  na škole prebehol EYP  (European YouthParliament). Z hľadiska pedagógov školy 

je to viac ako prínosný projekt v zmysle predmetnej komunikácie medzi mladými ľuďmi 

z rôznych krajín  v anglickom jazyku. V tomto projektu   plánujeme pokračovať  aj v ďalšom 

školskom roku. 
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Apríl 2017 

1. 12.04.2017.  na skole prebehol 7. Ročník  Rozprávačská súťažt v angličtine (Tall-

Tale-Tellin').  

2. Zájazd na Maltu,   27.04.-1.05.2017.   

3. 18  študentov maturitného ročníka našej školy sa prihlásili na odbornú štátnu skúšku 

z anglického jazyka 

 

Maj 2017 
✓ 15.05.2017. – 19.05.2017.  Organizácia ústnej skúšky „malá maturita“ v 1.-4. ročníkoch 

BG a taktiež v Kvinte a Sexte. 

 

✓ 12.05.2017. sa konali informačné semináre, kde sa učitelia nemeckého jazyka dozvedeli  

viac o metodike, samotnom projekte a uvideli priamo ukážku aktivít. Semináru sa 

 zúčastnili p.p. Cvrkalová a Drličková .  

✓ 22.05.2017. poznávací zájazd do „fyzikálneho“ Parížu   

 
Jún 2017 
✓ Koncoročné Practice testy z ANJ pre BG, Kvintu a Sextu - 8ročné gymnázium: testovali sa 

zručnosti  čítania, počúvania, lingvistická kompetencia. 

✓ Objednávanie učebníc a didaktických materiálov pre učiteľov. 

 
PK sa  zaoberala aj ďalšími bežnými úlohami: 
• Testovanie  žiakov v rámci príslušných predmetov. 

• Zadávanie tém projektov a skúšanie projektov počas vyučovacích hodín v 1.rocniku 

bilingválneho štúdia. Zodp. - Brooks Guetschow 

• Zapojenie žiakov do riešenia olympiád a iných súťaží 

• Doplnenie pomôcok a učebníc  

• Využívanie IT(interaktívna tabuľa), edukačných webových stránok a Internetovej siete   vo 

výučbe cudzích jazykov 

• Práca s časopismi v anglickom, nemeckom a francúzskom jazykoch“:  L'amitié, 

Friendship, Bridge, Freundschaft, Spiegel, atď. na hodinách cudzích jazykov 

• Spolupráca s British Council v Bratislave 

• Spolupráca so Štátnou jazykovou školou v Bratislave, Palisády: 

na štátnu jazykovú skúšku sa prihlásilo 18 žiakov. Vyhoveli 12.  

• Ročníkové prace z predmetu anglický jazyk a druhý cudzí jazyk (zadávanie tém, 

konzultácie, oponentúra, hodnotenie) 

• Stále je k dispozícii knižnica literatúry rôznych žánrov (beletria, vedecká, 

encyklopedická atd.)  v anglickom a iných cudzích jazykoch. 

• Uvádzanie začínajúcich učiteľov  do praxe.  

Negatíva činnosti komisie: 
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• Sú zistené prípady podvádzania na Practice Testoch. Treba  vylúčiť možnosť podvádzania 

žiakmi počas  písania PT zostavením variantov A/B a zabezpečením dôsledného 

pedagogického dozoru. 

• Nedodržanie termínov odovzdávania niektorými kolegami zadaní testov, odkladanie na 

poslednú chvíľu kopírovanie testov pre písanie Practice Testov, ignorovanie dohody 

o variantoch A/B v časti Listening. 

 

Mimoškolské aktivity PK 
• Organizácia  7.rocnika súťaže Tall-Tale-Tellin'v anglickom jazyku   medzi bratislavskými 

školami. 

• Krúžky: krúžky ANJ  a nemeckého jazykov  

• Zájazd na Maltu,   27.04.-1.05.2017.   

• EYP  (European Youth Parliament) 

• Poznávací zájazd do „fyzikálneho“ Parížu   

Získané a realizované projekty:   
• EYP  (European Youth Parliament) 

Úroveň vzdelávacieho procesu 
- hľadáme možnosti ďalšej motivácie žiakov,  

-neustále sledujeme a aplikujeme  najnovšie vyučovacie trendy, nové metódy  snažíme sa hneď  

uplatniť vo vyučovacom procese, pravidelne obohacujeme školskú   odborno-metodickú 

knižnicu  o nové vydania , moderné učebnice atď.   

V školskom roku 2016-2017,  v prípravnom ročníku, sme experimentálne  aplikovali 

nasledujúce učebnice: 

1. ročník BG / SocialStudies – Keynote Intermediate je učebnica angličtiny pre pokročilých 

študentov založená na autentickom jazyku strhujúcich príbehov zo súčasného fenoménu 

TED Talks.  

TED (Technology, Entertainment, Design) je každoročná konferencia s heslom „myšlienky, 

ktoré stoja za rozšírenie“ (ideas worth spreading). Skladá sa z prednášok nazvaných TED 

Talks, na ktoré sú pozvaní zaujímaví hostia z rôznorodých oblastí vedy, techniky, umenia, 

dizajnu, politiky, vzdelania, kultúry, biznisu, globálnych otázok, technológie a rozvoja a 

zábavy. Prednášajúci dosiaľ zahŕňali okrem iného laureátov Nobelovej ceny, významné 

osobnosti z korporátneho sveta ale aj politiky. 

1.rocnik BG / CulturalStudies – The Book of Days,Teacher's Book, A Resource Book of 

Activities for Special Days in theYear . Učebnica je zdrojom kopírovateľných pracovných 

listov.  

+Exploring British Culture, Multi-level Activities About Life in the UK, Jo Smith 

+Pathways to Literature, Virginia Evans 

Zvyšovanie odbornosti  členov predmetovej komisie: 
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1. P.p. Miroslava Fekiačová sa prihlásila do projektu  English Go, online tréningy. 

Projekt English Go je určený pre učiteľov anglického jazyka v stredných školách (vrátane 

gymnázií, stredných škôl a konzervatórií). 

2.  12.05.2017 p. p. Cvrkalová a Drličková  absolvovali  seminár  „Experimentovanie po 

nemecky“ o metóde  CLIL, ktorá  môže obohatiť vyučovanie nemeckého jazyka na 

základných školách. CLIL - inštrument na podporu cudzích jazykov. (v tomto prípade sa 

pojednávalo o prepojení všeobecnovzdelávacích predmetov s výučbou nemeckého jazyka. 

EXPERIMETIEREN MIT DEUTSCH- Experimentovanie s nemčinou 

3. Do kategórie samostatný pedagóg po úspešnom ukončení  adaptačného vzdelania 

postúpili: 

Mgr. Miroslava Fekiačová 
Mgr. Barbara Kudolaniová (ANJ) 
Mgr.Jana Šišmišová (ANJ,DEJ) 

 
 

 

   

  


