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Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 

 

 

 

 
 

 
S p r á v a 

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

 
prerokovaná v pedagogickej rade dňa 27. septembra 2018 

a v Rade školy pri GBST 03. októbra 2018 
 

 

 

 

      

Vypracovala:           RNDr. Jarmila Muchová 

zástupkyňa riaditeľky  
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

 

Predkladá: Mgr. Helena Maráková 
riaditeľka  Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy 
 
 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2017/2018                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 3 z 77 

 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2017/2018                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 4 z 77 

I. Informácie podľa § 2 odstavec 1 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 
 

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

Názov školy:                 Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy Lučenec 

Adresa školy:                Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 

telefónne číslo:           047/433 32 32                         faxové číslo: - 

Internetová adresa:   www.gbstlc.sk        e-mailová adresa: skola@gbstlc.sk 

Zriaďovateľ:                   
 

Banskobystrický samosprávny kraj 
Námestie SNP č. 23 
974 01 Banská Bystrica 

 
 

a.1. Vedúci zamestnanci školy 
 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Helena Maráková riaditeľka školy  

RNDr. Jarmila Muchová  zástupkyňa riaditeľky školy pre VVČ, koordinátor ŠkVP 

 
 

a.2. Údaje o rade školy  
 

Rada školy pri Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci bola ustanovená v zmysle  
§ 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 20. 06. 2016. Funkčné obdobie 
tejto rady školy je 4 roky, do 19. 06. 2020.  

 

Členovia rady školy školský rok 2017/2018 od 20.6.2016 do 19.6.2020:  
 

 

p. č. Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   

1. predsedníčka PaedDr. Soňa Lindušková (pedagogických zamestnancov) od 20.06.2016 

2. podpredseda Ing. Milan Černok (rodičov) od 20.6.2016 

3. člen Mgr. Anita Dzúrová (pedagogických zamestnancov) od 20.6.2016 

4. člen 
Mgr. Vojtech Papp (zriaďovateľa) od 20.6.2016 do 5.4.2018 
Mgr. Attila Agócs, PhD. (zriaďovateľa) od 6.4.2018 

5. člen Mgr. Dáša Gajdošová (zriaďovateľa) od 20.6.2016 

6. člen 
Mgr. Imrich Kováč (zriaďovateľa) od 20.6.2016 do 30.8.2018 
Mgr. Jana Slačková (zriaďovateľa) od 31.8.2018 

7. člen 

MUDr. Juraj Pelč (zriaďovateľa) od 20.06.2016 do 04.12.2016,  
Mgr. Pavol Baculík (zriaďovateľa) od 05.12.2016 do 09.12.2016,  
Mgr. Michaela Piliarová (zriaďovateľa) od 10.02.2017 do 5.4.2018 
Ing. Pavel Greksa (zriaďovateľa) od 6.4.2018 

8. člen Mgr. Jana Dudášová (rodičov) od 20.6.2016 do 30.6.2018 

9. člen Ing. Renata Farkašová (rodičov) od 20.6.2016 

10. člen Ing. Alexander Urbančok (nepedagogických  zamestnancov) od 20.6.2016 

11. člen 
Matej Gajdoš (žiakov) do 02.05.2017,  
Terézia Tršová (žiakov) od 02.05.2017 
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2017/2018: 

 

Správa Rady školy 

 

Počet zasadnutí: 2 a jedno hlasovanie per rollam 

 

Rada na zasadnutiach prerokovala: 
- Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017 
- Informácia o počtoch prijatých žiakov na školský rok 2018/2019 
- Plán zasadnutí rady školy na rok 2017/2018 
- plán výkonov na školský rok 2019/2020 
- kritériá na prijímacie konanie na školský  rok 2018/2019 
- Plán práce školy na školský rok 2017/2018 a plán kontinuálneho vzdelávania učiteľov 
- Správu o hospodárení za rok 2017 a rozpočet na rok 2018 
- zapojenie školy do projektov  

 

 

 

a.3. Údaje o predmetových komisiách a  poradných orgánoch riaditeľky školy  

 
Poradné orgány riaditeľky školy 
 
1. Gremiálna rada  

    Členovia:               riaditeľka školy,  

zástupkyňa riaditeľky školy pre VVČ,  

výchovný poradca,  

predsedovia predmetových komisií, zástupca rady školy.    

 

2. Pedagogická rada školy – zasadala podľa Plánu práce školy; jej členmi sú všetci interní pedago-

gickí zamestnanci školy. 

 

 

3. Predmetové komisie – v školskom roku 2017/2018 na škole pracovali nasledovné predmetové       

komisie: 

 

1 – SJL   2 – ANJ 

3 – FRJ , NEJ, RUJ 4 – MAT, FYZ, INF  

5 – BIO, CHE  6 –  DEJ, GEO, UKL, DEU 

7 – OBN, EKN, PSY 8 – TEV + výchovy 
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b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2017/2018 (§ 2 ods. 1 písm. b)  
 
 

Gymnázium – 4-ročné  

Ročník 

Stav k 15. 9. 2017 Stav k 31. 8. 2018 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

1. 3 80 0 3 77 0 

2. 4 115 1 4 114 1 

3. 3 84 0 3 84 0 

4. 3 103 0 3 101 0 

Spolu 13 382 1 13 376 1 

 
 
 

Gymnázium – 8-ročné  

Ročník 

Stav k 15. 9. 2017 Stav k 31. 8. 2018 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

1. 1 30 0 1 30 0 

2. 1 29 0 1 29 0 

3. 1 22 1 1 22 1 

4. 1 20 0 1 20 0 

5. 1 18 1 1 17 1 

6. 0 0 0 0 0 0 

7. 1 20 0 1 19 0 

8. 1 17 0 1 17 0 

Spolu 7 156 2 7 154 2 

Škola 20 538 3 20 530 3 
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d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch 
a úspešnosti uchádzača na prijatie (§ 2 ods. 1 písm. 2. d.) 

 
 

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

 

Do ročníka 
Počet 

prihlásených 
žiakov 

Počet 
žiakov, ktorí 

konali 
prijímaciu 

skúšku 

Počet 
úspešných 

žiakov 
v prijímacom 

konaní 

Počet 
prijatých  

žiakov 

Z toho bez 
prijímacej 

skúšky 

Počet 
zapísaných 

do I. 
ročníka 

k 30.6.2018 

Príma 35 34 34 28 0 26 

1. ročníka  SŠ 109 101 100 90 9 78 

 
 
 

d.2.  žiaci prijatí do vyšších ročníkov od 1. septembra 2016 

 

Ročník 
Počet 

prijatých 
žiakov 

Z ktorej školy 

kvinta 1 
 
1 -  Španielske gymnázium, Nitra 
 

I. ročník 8 

 
1 -  Súkromné gymnázium Lučenec – Opatová  
2 - Evanjelické gymnázium, Tisovec  
1 – Gymnázium, Michalovce 
1 – Gymnázium, Fiľakovo  
1 -  Gymnázium, Zvolen 
1 – Gymnázium, Banská Bystrica 
1 -  SZŠ, Banská Bystrica 

II. ročník 1 
 
 1 – SPŠ, Banská Štiavnica 
 

III. ročník 1 
 
 1 -  Gymnázium, Fiľakovo 
 

IV. ročník 1 
 
 1 -  Súkromné Gymnázium, Podbrezová  
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Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade s koncepciou prijímacieho konania a v súlade 

s kritériami pre prijímacie konanie, ktoré boli zverejnené na www.gbstlc.sk.  

    U žiakov 4-ročného štúdia, ktorí nekonali prijímaciu skúšku, podľa § 65 ods. 4 zákona NR SR  

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení neskorších predpisov boli prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov devia-

teho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%. 

 
 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   

 

Dosiahnuté vzdelávacie výsledky žiakov v školskom roku 2017/2018 boli veľmi dobré. 

Z celkového počtu 530 žiakov, ktorí ukončili štúdium, dosiahli žiaci nasledovné výsledky:   

 

e.1. Prospech školy podľa kritérií PSV, PVD, P... na koncoročnej klasifikácii 
 
 

 PSV PVD P N Nk 

k 30. 06. 2018 
počty 199 158 163 4 6 

v % 37,55 29,81 30,76 0,75 1,13 

k 31. 08. 2018 
počty 199 160 166 2 3 

v % 37,55 30,19 31,32 0,38 0,57 
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e. 2. Priemery tried v porovnaní 1. a 2. polroka školského roka 

 
 

Trieda Príma Sekunda Tercia Kvarta Kvinta Sexta  Septima Oktáva  

1.polrok 1,25 1,34 1,89 1,25 1,85 - 1,70 1,71  

2.polrok 1,35 1,42 1,89 1,27 1,80 - 1,56 1,62  

Trieda Prvá A Prvá B Prvá C 1. ročník  Druhá A Druhá B Druhá C  Druhá D  
2. 

ročník  

1.polrok 2,02 1,73 1,90 1,89 1,93 1,91 1,92 2,23 1,98 

2.polrok 1,93 1,78 1,96 1,89 2,05 1,89 1,93 2,23 2,01 

Trieda Tretia A Tretia B Tretia C 3. ročník Štvrtá A Štvrtá B Štvrtá C 4. ročník Škola 

1.polrok 1,71 1,88 1,92 1,83 1,62 1,64 1,86 1,70 1,75 

2.polrok 1,63 1,84 1,78 1,75 1,60 1,65 1,87 1,71 1,74 
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1,89 

1,93 

2,23 

1,63 

1,84 1,78 

1,6 
1,65 

1,87 

1,74 

0 
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e.3. Priemery povinných predmetov v škole v porovnaní školských rokov 2016/2017   
a 2017/2018 

 

 
 
 
       

      
         
 
        
 
 
 

2,04 

1,86 

1,42 

2,00 

1,74 

1,99 

1,59 

1,00 

2,33 
2,41 
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1,83 

1,06 
1,07 

1,68 

1,99 

1,82 

1,28 

2,06 

1,82 
1,89 

1,68 

1,02 

2,25 2,23 

2,12 

1,71 

1,03 
1,11 

1,72 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

SJL ANJ FRJ NEJ RUJ DEJ OBN UKL MAT FYZ CHE BIO TSV INF GEG 

2016 - 2017 

2017 - 2018 

Predmet SJL ANJ FRJ NEJ RUJ DEJ OBN UKL 

2016 - 2017 2,04 1,86 1,42 2,00 1,74 1,99 1,59 1,00 

2017 - 2018 1,99 1,82 1,28 2,06 1,82 1,89 1,68 1,02 

Predmet MAT FYZ CHE BIO TSV INF GEG - 

2016 – 2017 2,33 2,41 2,26 1,83 1,06 1,07 1,68  

2017 – 2018 2,25 2,23 2,12 1,71 1,03 1,11 1,72  
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e. 4.  Výsledky externých meraní – maturitné skúšky 

 
 

                                                                                             

Externá časť MS 

 
    
 
Porovnanie priemernej úspešnosti GBST (modrá) a národnej úspešnosti (červená) EČ MS 2018  
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Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Matematika 

GBST 

Národný priemer 

Predmet  
Počet žiakov prihlásených 

na MS 

Priemerná úspešnosť 
žiakov 
v % SR 

Priemer žiakov školy  
v % 

 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

118 54,70 65,30 

Anglický jazyk B2 118 63,40 61,30 

Matematika 31 57,00 63,50 
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Výsledky EČ MS 2018 (po predmetoch a triedach v %) 
 

 

 
 
 

Výsledky PFIČ MS 2018 (po predmetoch a triedach v %) 
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e.5. Dochádzka do školy: porovnanie priemerov vymeškaných hodín na jedného žiaka v triedach 
(1. stĺpec – ospravedlnené hodiny, 2. stĺpec – neospravedlnené hodiny) za celý školský rok 

 

  
 
 
 

e. 6. Výchovné opatrenia 

   
    V školskom roku 2017/2018 žiakom školy boli udelené výchovné opatrenia: 

 

I. pochvala triednym učiteľom za výborné študijné výsledky a vzornú dochádzku  žiakov – 199 

II. pochvala riaditeľkou školy za vzornú reprezentáciu školy v oblasti olympiád, športu 

a umeleckých súťaží a taktiež za vzornú dochádzku a výborné študijné výsledky – 55 

III.  za porušenie školského poriadku boli žiakom udelené výchovné opatrenia: 

a) napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom – 14 

b) pokarhanie riaditeľkou školy – 13 

c) podmienečné vylúčenie - 4 

d) znížená známka zo správania – 2 (na stupeň 2) 
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0 0,15 0,52 0,23 0 0 0,59 0 0 0 0,06 0,32 1,21 0 0,1 0 0 0,06 0 0 

Ospravedlnená absencia na 1 žiaka  šk.r. 2017/2018 

Neospravedlnená absencia na 1 žiaka  šk.r. 2017/2018 
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f) Prehľad o študijných odboroch a zameraniach školy  
 

Gymnázium 
 

 
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedago-

gických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)  
      

Stredná škola 
Prepočítaný 

počet 
Prepočítaný počet Prepočítaný počet 

zamestnanci  SŠ 44 

 toho PZ 35 Z toho NZ 9 

Z počtu PZ  Z počtu NZ  

- kvalifikovaní 35  upratovačky 3 

- nekvalifikovaní 0 - THP 4 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - údržbár 1 

  - školník 1 

 
 

g.1. Zoznam učiteľov a ich aprobácia  

 

Interní učitelia 

1.  Aláčová Vavrincová Miroslava, Mgr.                                                           ANJ– SJL 

2.  Blažek Juraj, Mgr.                                                           ANJ– SJL 

3.  Belovová Mária, Mgr. ANJ 

4.  Budáčová Mária, RNDr.                                                                     MAT – FYZ  

5.  Csabová Frederika, Mgr. ANJ 

6.  Dzúrová Anita, Mgr.                                                       MAT – INF  

7.  Gmitterová Andrea, Mgr.                                                            SJL – NEJ  

8.  Gúgľava Ivan, PaedDr.                                                        BIO – CHE                      

9.  Halušková Henrieta, PaedDr.                                        MAT – FYZ                    

10.  Hraško Ivan, Mgr. SJL –  DEJ 

11.  Hrončeková Alica, PhDr. RUJ– DEJ 

12.  Kanátová Hedviga, PhDr.                                             NEJ – RUJ                     

13.  Karman Karol, Mgr., JUDr.                                         MAT - INF                     

14. Keľo Juraj, Mgr. BIO - CHE 

15.  Koprdová Elena, PaedDr.                                             FYZ – THD                       

16.  Korimová Tatiana, Mgr.                                        DEJ – ETV                     

Študijný odbor, zameranie Triedy 

7902 5 00  gymnázium  septima, oktáva 

7902 J  00   gymnázium 
I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, II.D, III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B, 

IV.C, príma, sekunda, tercia, kvarta, kvinta 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2017/2018                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 16 z 77 

17.  Koza Rastislav, Mgr.                                                   MAT – GEG                 

18. Krnáč Ivan, Mgr.                                                            TSV – BIO                     

19. Lackovičová Natália, PhDr. NEJ– ANJ 

20. Látka Boris, Mgr.                                                             TSV            

21. Lindušková Soňa, PaedDr.                                            SJL – OBN                       

22. Macková Danka, Mgr.                                                   BIO – CHE                      

23. Macková Nina, Mgr. ANJ– FRJ 

24. Maráková Helena, Mgr., riaditeľka                                         MAT – TSV                  

25. Melicherová Elena, PaedDr.                                         SJL – DEJ                      

26. Muchová Jarmila, RNDr., ZRŠ VVČ                                         MAT – BIO                   

27. Ondrášiková Marta, Mgr.                                         SJL – OBN                       

28.  Öllösová Marta, Mgr.                                                        MAT – INF  

29. Rácz Róbert, Mgr.                                                   PSY                    

30. Rapcová Viera, PhDr.                                                   FRJ – OBN,UKL                    

31. Sarvašová Tatiana, RNDr.                                             MAT – CHE                    

32. Segečová Lea, Mgr.                                                    ANJ – SJL                      

33. Šestina Arpád, PaedDr.                                          CHE – BIO                     

34. Širko Ján, Mgr.                                                    TSV – GEG                      

35. Šusteková Anna, Mgr.                                                   GEG – DEJ                     

  

Externí učitelia 

1. Blahútová Emília, Mgr.                                                   MAT - INF 

2. Juriga Jozef, Mgr.                                                           NBV 

3. Tomašovičová Helena, Ing. EKO 

 

 g.2. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2017/2018 

 
Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na cca 99% .  
 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods.1 písm.  
(za školský rok 2017/2018) 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Profesionalizácia práce vedúceho PZ 1 - 1 - 

Doplňujúce pedagogické štúdium  1 1 - - 

Prípravné atestačné vzdelávanie pred 1. atestáciou 4 1 3 - 

Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom 
procese 

1 1 - - 

Prípravné atestačné vzdelávanie pred 2. atestáciou 1 - 1 - 

Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej 
komunikácie pre PZ – 1. úroveň 

1 1 - - 

Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom 
procese pre PZ -  2. úroveň 

1 1 - - 

Kariérové poradenstvo 1 1 - - 
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Ďalšie informácie 

 
 

i.1. 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 

Deň otvorených dverí, Deň detí, Deň Zeme Trh práce – ponuka ÚP (osobnostné dotaz.) 

Gymnaziáda, Slávnostné vyraďovanie 
maturantov,oslava Mikuláša 

Čas premien 

 Valentín-rozdávame lásku Návštevy múzea, galérie, archívu 

Lyžiarsky kurz – pre I. ročník, 
kurz na ochranu života a zdravia pre III. ročník 

Deň narcisov , Deň nezábudiek, Deň boja proti AIDS,  
propagácia Kvapky krvi  

Imatrikulácia, rozlúčka s maturantmi Liga za duševné zdravie 

Majstrovstvá školy: volejbal, basketbal, futbal, 
atletika, florbal 

Deň Zeme - brigáda 

Štátne jazykové skúšky v spolupráci s JŠ Nitra 
Beh olympijského dňa, Európsky deň jazykov,  
 Noc výskumníkov  

Výchovné koncerty, divadelné predstavenia,  
Timraviným chodníčkom 

Kariérne poradenstvo – testovanie žiakov   
3. ročníka a septimy; SCIO testy pre žiakov 3. ročníka 
(všeobecné študijné predpoklady) 

Predmetové olympiády a súťaže 
Preventívne aktivity – riešenie prierezových tém, 
spolupráca s políciou, vyšetrovateľmi a colníkmi, 
prevencia šikanovania, právna zodpovednosť mládeže 

Exkurzie: 
1. domáce: Banská Bystrica, Bratislava, Martin, 
Gemer 
2. zahraničné: Budapešť, Viedeň 

Finančná gramotnosť, ľudské práva 

Testy profesionálnej orientácie – CPPPaP Lučenec Projekt MINIERAZMUS – žiaci SŠ na VŠ (3 dni) 

 Biela pastelka – zbierka Únia nevidiacich 

 Burza VŠ – v Banskej Bystrici 

 Burza stredných škôl - Lučenec 

 
Moja budúcnosť – beseda so sociálnou pracovníčkou 
z CPPPaP 

 
Testy – SCIO-VŠP-(všeobecné študijné predpoklady, 
cez počítač 3. ročník) 

 
Pravda o drogách – prednášky s preventistom pre           
1. ročníky 

 
Novohradské múzeum: besedy 
- o železnej opone 
- o holokauste 
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i.2.  Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

V školskom roku 2017/2018 žiaci školy dosiahli vynikajúce výsledky v okresných, krajských,              
celoslovenských kolách v predmetových olympiádach, v športových a umeleckých súťažiach.        

Komplexný prehľad výsledkov dosiahnutých na jednotlivých olympiádach a súťažiach je             
uvedený v Prílohe č. 1.   

 

 j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 
 

P.Č. Názov projektu Donor rozpočet 
Požadovaná 

suma 

1. 

Zvyšovanie kvality vzdelávania 
na ZŠ a SŠ s využitím 
elektronického testovania 

Národný ústav 
certifikovaných 

meraní vzdelávania 

- - 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 
(§ 2 ods. 1 písm. k) . 

 
     Inšpektorát práce Banská Bystrica vykonal inšpekciu podľa §7 ods. 3 písm. a) Zákona 125/2006 

o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri výkone 

inšpekcie práce neboli zistené porušenia so zameraním na predmet kontroly. 

     Útvar hlavného kontrolóra vykonal kontrolu s cieľom overiť dodržiavania zákonnosti pri 

hospodárení z verejnými prostriedkami so zameraním na zmluvné vzťahy, pracovno-právne vzťahy, 

príjmy, výdavky, hospodárenie a nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie a vykonávanie 

finančnej kontroly za obdobie od 1.1.2014. do 22.5.2017. Zistené nedostatky boli písomne 

predložené a následne odstránené  do 14.12.2017.  

  

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

 

     V školskom roku 2017/2018 v novembri 2017 sa uskutočnila výmena dvoch plynových kotlov, 

montážne práce a oprava plynového potrubia, revízne práce plynových kotlov v telocvični vo výške 

11 064,- €. Ďalej sme vymenili zásobníkový ohrievač typ Vaillant, obsah 150 l pri telocvični vo výške 

1 000,- €. Pre žiakov boli na výučbu anglického jazyka zakúpené učebnice GATEWAY TO MATURITA 

B1 (248 ks) vo výške 3 200,- €. Zamerali sme sa tiež na zlepšenie vyučovacieho procesu žiakov. Boli 

zakúpené učebné pomôcky ako interaktívna tabuľa vo výške 608,- €, počítačové zostavy HP 10 ks 

vo výške 4 500,- €, notebooky LENOVO 8 ks vo výške 3 880,- €. Na skvalitnenie vyučovacieho 

procesu boli zakúpené pomôcky pre výučbu chémie, biológie, geometrie a to CD anatómia človeka, 

anatómia ľudského tela vo výške 620,- €. Ďalej boli na skvalitnenie vyučovania zakúpené mapy SR, 

Ázie, Európy, dejiny Európy, dejepisu, histórie a jazykárom vo výške 897,- €. Pomôcky do 
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chemického laboratória vo výške 400,- €. Pre potreby vyučujúcich a žiakov boli zakúpené 

multifunkčné tlačiarne BROTHER vo výške 843,- €, dataprojektory EPSON 2 ks vo výške 1 116,- €. 

V januári 2018 sme obstarali 2 ks dataprojektorov vo výške 1 068,- €. Ďalej 2ks mikroskopov KAPA 

vo výške 877,- €. Na skvalitnenie a rozšírenie športovej činnosti sme obstarali florbalové Mantinely 

vo výške 4 321,- €. V škole sme v marci museli riešiť havarijnú opravu kotla FONDITAL vo výške 

1 176,- € v telocvični. Nastala porucha radiátora, ktorý sa musel vymeniť a súčasne i potrubia 

ústredného kúrenia vo výške 840,- €. Do šatne v telocvični boli zakúpené lavičky pre žiakov vo 

výške 1 170,- €. Do učebne výpočtovej techniky boli zakúpené stoly v počte 8 ks vo výške 866,- €. 

Ďalej bolo zakúpených 10 ks notebookov LENOVO vo výške 5 006,- €. 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
(§ 2 ods. 1 písm. m)  

 

                  Finančné a hmotné zabezpečenie  GBST od  1.9.2017 do 31.8.2018  

Charakteristika zdrojov suma v EUR 

Charakteristika  čerpania v EUR – bežné 
výdavky 600 

Kapitálové 
výdavky 

700 

Mzdy 
610 

Odvody 
620 

Tovary   
a služby 

630 

Bežné 
transfery 

640 

Kapitálové 
výdavky 

717 

Normatívny príspevok zo 
štátneho rozpočtu 

990 028 610 090 234 148 138 607 7 183 0 

Vzdelávacie poukazy 10 272 6 480 2 393 1 399 0 0 

Nedaňové vlastné príjmy  
GBST 

14 147 0 0 14 147 0 0 

Daňové príjmy BBSK 1 048 777 271 0 0 0 

Spolu GBST 1 015 495 617 347 236 812 154 153 7 183 0 

 

                  Finančné a hmotné zabezpečenie  GBST od  1.9.2017 do 31.8.2018 
 

Charakteristika zdrojov suma v EUR 

Charakteristika  čerpania v EUR – bežné 
výdavky 600 

Kapitálové 
výdavky 

700 

Mzdy 
610 

Odvody 
620 

Tovary   
a služby 

630 

Bežné 
transfery 

640 

Kapitálové 
výdavky 

717 

Nedaňové vlastné príjmy 
GBST 

11 048 1 232 1 389 8 427 0 0 

Daňové príjmy BBSK 7 041 4 132 1 797 1 112 0 0 

Spolu JŠ 18 089 5 364 3 186  9 539 0 0 

Spolu GBST + JŠ 1 033 584 622 711 239 998 163 692 7 183 0 
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n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 
a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  

 

     V školskom roku 2017-2018 bolo našou strategickou úlohou a cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 

vo všetkých predmetoch a maximálne venovať pozornosť inovovanému školskému 

vzdelávaciemu programu pre gymnáziá, čo sa nám k 30.06.2018 podarilo splniť. 

     Okrem toho zostávajú v platnosti aj tieto strategické ciele školy: 

 

1. 

UDRŽANIE A REVITALIZÁCIA JAZYKOVEJ ŠKOLY AKO SÚČASTI GBST 

A ROZŠÍRENIE JEJ KURZOVÉHO PORTFÓLIA S PERSPEKTÍVOU ZÍSKANIA 

AKREDITÁCIE NA VÝKON ŠTÁTNYCH JAZYKOVÝCH SKÚŠOK 

2. 
AKTÍVNA KOMUNIKÁCIA A SPOLUPRÁCA S VYSOKÝMI ŠKOLAMI 

A VYTVÁRANIE PRE TO OPTIMÁLNYCH PODMIENOK. 

3. 
PRAVIDELNÝ MONITORING A SKVALITŇOVANIE VÝSLEDKOV 

AUTOEVALUÁCIE ŠKOLY.  

4. 

POSILŇOVANIE VÝCHOVNEJ ZLOŽKY EDUKAČNÉHO PROCESU NA ŠKOLE 

NAJMÄ V OBLASTI POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO SPRÁVANIA A ZDRAVÉHO 

ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU.  

5. 

ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA IMPLEMENTÁCIOU 

PROGRESÍVNYCH FORIEM A METÓD VÝUČBY A EFEKTÍVNOU ÚPRAVOU 

ŠkVP S PERSPEKTÍVOU ROZŠÍRENIA ŠKÁLY VOLITEĽNÝCH PREDMETOV 

NAJMÄ V MATURITNOM ROČNÍKU. 

6. 

PRAVIDELNÁ INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI O STRATEGICKÝCH 

ZÁMEROCH GBST V OBLASTI VZDELÁVANIA A VÝCHOVY A PROPAGÁCIA 

VÝSLEDKOV ŠKOLY V REGIONÁLNYCH A KRAJOVÝCH MÉDIÁCH.  

7. 

REKONŠTRUKCIA SUTERÉNU HLAVNEJ BUDOVY GBST V ZMYSLE ZÁVEROV 

KONTROLY RÚVZ V LUČENCI A POŽIADAVIEK RODIČOV, ŽIAKOV A 

 ZAMESTNANCOV NA SKVALITNENIE PRACOVNÉHO PROSTREDIA.  

8. 

DOKONČIŤ MODERNIZÁCIU INTERNETOVÉHO PRIPOJENIA ŠKOLY S PLNÝM 

VYUŽITÍM NAJNOVŠÍCH TECHNOLÓGIÍ, PRIVEDENÍM OPTICKÉHO KÁBLA 

DO ŠKOLY. 

9. 

ZAPOJIŤ SA DO VÝZVY NA POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA 

ROZVOJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ŽIAKOV V OBLASTI TELESNEJ 

A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY FORMOU DOSTAVBY A REKONŠTRUKCIE 

TELOCVIČNE. 

10. 

PODPORA ČINNOSTI ŽŠR A SPOLUPRÁCA S ŇOU – VYTVÁRANIE  

PODMIENOK PRE PARTICIPÁCIU MLÁDEŽE NA SAMOSPRÁVE ŠKOLY 

A VYCHOVA MLADÝCH LÍDROV A KOORDINÁTOROV.  

 

Ad 1, Na jednej strane splnenie tohto cieľa podporujú zvyšujúce sa nároky v rámci MS, na druhej 
strane ho oslabuje „presýtenosť“ vzdelávacieho trhu a pokles záujmu širokej verejnosti o jazykové 
vzdelávanie. Počet frekventantov jazykovej školy sa nám podarilo zastabilizovať na úrovni cca 83 
frekventantov. V budúcnosti je potrebné uvažovať o rozšírení portfólia  konverzačných, 
špeciálnych a junior kurzov.  
Ad 2, Plnenie tohto cieľa je dlhodobo silnou stránkou školy, potvrdením čoho je aj každoročne 
dosahovaná úspešnosť prijatia našich absolventov na prestížne VŠ. 
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Ad 3, Interpersonálne vzťahy, MTZ- najmä počítačové a internetové vybavenie; a tiež sa učitelia 
dožadujú rovnomernejšieho rozloženia povinností v rámci pedagogického zboru. 
Ad 4, Výchovnej zložke edukačného procesu bola venovaná mimoriadna pozornosť nielen 
v agende výchovnej poradkyne, ale aj organizovaním a účasťou žiakov na celom rade vystúpení, 
besied, workshopov, vyučovacích modulov ap. V budúcnosti je potrebné zintenzívniť výchovné 
pôsobenie triednych profesorov a ostatných vyučujúcich najmä v oblasti personalizácie, 
prosociálneho správania, zdravotného životného štýlu a tímovej spolupráce. Naďalej sa budeme 
usilovať o zefektívnenie koordinácie výchovných aktivít so vzdelávacími tak, aby bola dosiahnutá 
požadovaná harmónia a integrita edukačného procesu. 
Ad 5, V minulom školskom roku efektívne upravený ŠkVP priniesol požadovaný efekt – 
v končiacom ročníku dokážeme na takmer 100% zabezpečiť voliteľnosť profilových predmetov 
z pohľadu žiakov. Vracia sa nám to v podobe spokojnosti žiakov a veľmi dobrých výsledkov na MS 
i v prijímacom konaní na VŠ.  
Ad 6, V porovnaní s minulými rokmi sa zlepšila aj propagácia výsledkov školy najmä v regionálnej 
tlači a televízii. K výraznému pozitívnemu posunu prispela aj inovácia www stránky a jej pravidelná 
aktualizácia. Veľmi dobrá je v tomto smere spolupráca s Mestskými novinami, redakciou 
Novohradských novín a Tv LocAll, v ktorých pravidelne informujeme o aktivitách školy 
a propagujeme jej výsledky v rôznych oblastiach. 
Ad 7, V štádiu riešenia je získanie ďalších finančných prostriedkov na hydroizoláciu suterénu. 
Ad 8, V minulom školskom roku sme základnou rekonštrukciou vnútornej internetovej siete 
prispeli k skvalitneniu internetového signálu v škole, aby v nadväznosti na túto rekonštrukciu bolo 
možné pripojenie optického kábla do budovy školy. Modernizácia internetového pripojenia školy 
s plným využitím najnovších technológií a výchovno-vzdelávací proces s plne kvalifikovaným 
pedagogickým zborom  zabezpečuje zachovanie vysokého štandardu výchovno-vzdelávacieho 
procesu a spätnú väzbu na všetkých úrovniach. 
Ad 9, Zapojením sa do výzvy zlepšiť podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 
telesnej a športovej výchovy. A tým vytvoriť zlepšenie psychoklímy a motivujúceho prostredia 
nielen pre žiakov, ale aj pre všetkých zamestnancov školy.  
Ad 10, Na našej škole pracuje aktívna ŽŠR, ktorej členovia sa podieľajú na organizácii celého radu 
aktivít nielen v škole, ale cez študentský parlament aj v meste Lučenec, v rôznych organizáciách, 
združeniach a spolkoch. Pre nedostatok priestorov sa v škole zatiaľ nepodarilo zariadiť klubovňu 
ŽŠR. 
  

       
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)  

Gymnázium B. S. -Timravy v školskom roku 2017/2018 dosiahlo výborné výsledky v oblasti 
olympiád a súťaží a v oblasti prijímacieho pokračovania na vysoké školy.  
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SWOT ANALÝZA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Silné stránky Slabé stránky 

- impozantná história školy (založená v roku 1590) 
- nedostatočné vybavenie IKT a slabé internetové 
pripojenie 

- dôvera verejnosti a záujem žiakov o štúdium na 
GBST 

- dlhodobo poddimenzované financovanie 
gymnaziálneho školstva 

- odbornosť a kvalifikovanosť pedagogických 
zamestnancov 

- málo odborných učební 

- vysoká uplatniteľnosť absolventov na trhu práce - slabá možnosť kopírovania a tlače pre študentov 

- kvalita výučby a prípravy na prestížne VŠ doma i v 
zahraničí 

- pomerne vysoká absencia žiakov, liberálny spôsob 
jej ospravedlňovania 

- vysoká účasť žiakov na olympiádach a súťažiach 
a úspechy v tejto oblasti 

-nedostatočné priestorové kapacity, nemožnosť 
umiestniť fixne 20. triedu žiakov 

- práca s nadanými žiakmi, individuálny prístup 
k žiakom a individualizované formy vyučovania 

 

- kvalitná propagácia školy na verejnosti  

- aktívny mládežnícky život v škole (činnosť ŽŠR)  

- možnosť štúdia 4 svetových jazykov + 2 ďalších 
v JŠ; účasť zahraničných lektorov 

 

- široká škála voliteľných predmetov v končiacich 
ročníkoch 

 

- profesionalita a odbornosť vedenia školy 
a pedagogických zamestnancov 

 

- dobrá spolupráca školy s rodičmi, radou školy, 
ŽŠR a vonkajšími organizáciami 

 

- modernizácia a rekonštrukcia školy  

- nové vybavené laboratóriá z fyziky a chémie  

- dobrá geografická poloha školy a jej dostupnosť  



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2017/2018                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 23 z 77 

 
 

 
SWOT ANALÝZA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príležitosti Riziká 

- zlepšenie autoevaluačných mechanizmov ako 
východísk pre zlepšenie pracovných výkonov 
a zlepšenie klímy školy 

- demografický vývoj a pokles psychosociálneho 
prostredia v regióne 

- získavanie mimorozpočtových finančných 
a materiálnych zdrojov 

- pokles vedomostnej základne a vôľových vlastností 
žiakov zo ZŠ 

- granty a malé projekty 
- racionalizačné opatrenia  a pripravované legislatívne 
zmeny v školstve 

- premyslený a cieľavedomý marketing školy - byrokracia a prehnaná administratíva 

- prezentovanie školy navonok 
- ľahostajnosť a laxnosť niektorých žiakov a rodičov 
v prístupe ku gymnaziálnemu vzdelávaniu 

- spolupráca so ZŠ a VŠ 
- spoločenský pokles záujmu o osemročnú formu 
gymnaziálneho štúdia  

- kariérny rast zamestnancov  

- otvorenosť školy novým trendom a výzvam  

- podpora mladých pedagógov  

- ochota pristúpiť k sebareflexii, naštartovať 
rozvoj sebahodnotenia školy  ako proces 
zlepšovania edukačných služieb školy 

 

- znovuoživenie záujmu žiakov ZŠ o osemročnú 
formu štúdia 
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p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pra-
covnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1 písmeno p) 

 
Gymnázium predovšetkým pripravuje žiakov na vysokoškolské štúdium. Túto úlohu naša škola 

dlhodobo plní a absolventi GBST úspešne študujú na VŠ. Tabuľka zobrazuje úspešnosť absolventov 

v  prijímacom konaní  na VŠ v školskom roku 2017/2018. 

 

V školskom roku 2017/2018 úspešnosť prijatia na vysoké školy je  91,00%.   

 

Prehľad o umiestnení maturantov   2018 
na vysoké školy  

  Oktáva 4.A 4.B 4.C Spolu 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA 

Právnická fakulta   1 1 1 3 

Filozofická fakulta 1 3 3 1 8 

Fakulta manažmentu   1     1 

Ekonomická fakulta         0 

Farmaceutická fakulta   2 1   3 

Lekárska fakulta   1   2 3 

Pedagogická fakulta 1       1 

Prírodovedecká fakulta   2 1 1 4 

Fakulra TV a športu       2 2 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky   1     1 

EKONOMICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA 

Fakulta hospodárskej informatiky 1 2     3 

Obchodná fakulta     1   1 

Fakulta medzinárodných vzťahov       1 1 

Národnohospodárska fakulta     1 1 2 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA 

Fakulta architektúry     1   1 

Fakulta informatiky a informačných technológii 1 1 1 3 6 

Strojárska fakulta   4     4 

Stavebná fakulta   1     1 

 UNIVERZITA MATEJA BELA BANSKÁ BYSTRICA 

Fakulta polit. vied a medzinár. vzťahov 1       1 

Pedagogická fakulta 1   1   2 

Fakulta prírod.vied 2 1 1   4 

Právnícka fakulta     1   1 

Filozofická fakulta   4   3 7 

ŠAFÁRIKOVÁ UNIVERZITA KOŠICE         0 
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Lekárska fakulta 1       1 

Prírodovedná fakulta   1     1 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÁ UNIVERZITA 2       2 

UNIVERZITA VETERINÁRNEHO LEKÁRSTVA KOŠICE    1 1 1 3 

UNIVERZITA KONŠTANTINA FILOZOFA NITRA     4   4 

VŠ EKONOM. A MANAŽMENTU       1 1 

Vysoké školy v Českej republike 

PRAHA 
     

Ekonomická univerzita   2     2 

VŠE     1   1 

ČVU technické       1 1 

Karlová univerzita MAT FYZ       1 1 

BRNO 
     

Fakulta informatika 1   1   2 

Fakulta BIO - CHEM 1       1 

Fakulta preklad. a tlmočníctva 1       1 

Filozofická fakulta 1     2 3 

Prírodovedecká fakulta     1   1 

Farmaceutická fakulta     1   1 

VUT Fakulta informatika     1   1 

       Chemická fakulta       1 1 

Mendelová fakulta Provozní ekonom. fakulta        1 1 

Iné školy 

Žilinská univerzita   1 1   2 

Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš   1 1 1 3 

Akadémia policajného zboru     1 2 3 

Slovenská Zdravotnícka univerzita Banská Bystrica     1   1 

Lekárska fakulta Martin   2     2 

Technická univerzita Zvolen   1   1 2 

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra     2   2 

Univerzita sv.C a M v Trnave     1   1 

Štúdium v zahraničí 1     1 2 

počet žiakov maturantov 17 34 34 33 118 

nezmaturoval     1   1 

neumiestnení na VŠ 1 1 3 5 10 

na VŠ študuje       % 94,10% 97% 88,20% 84,80% 91,00% 
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 II. Informácie podľa § 2 odstavec 2 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 
 

 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 
 

Psychohygienické podmienky sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zlepšili. Rozvrh hodín bol 

postavený tak, aby v čo najväčšej možnej miere zodpovedal zásadám školskej psychohygieny, 

voľnočasové aktivity mohli žiaci vykonávať už po šiestej, najneskôr po siedmej vyučovacej hodine. 

Ako prospešné a veľmi efektívne sa ukázalo zavedenie povinných triednických hodín v rozvrhu 

hodín a zlepšenie informovanosti žiakov.  

Žiaci a zamestnanci majú možnosť využívať služby ŠJ SOŠT, školského bufetu a nápojového 

automatu. K dispozícii sú im aj priestory dobudovaných oddychových zón s príručnou knižnicou. 

Veľkým prínosom je výmena okien, rekonštrukcia podláh a modernizácia učební a kabinetov, ktorá 

výraznou mierou pozitívne ovplyvňuje pocit žiakov v školskom prostredí. V tejto oblasti zostáva 

prioritou zabezpečiť hygienický štandard a skultúrniť priestory šatní. 

 

b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 
 

Škola ponúka žiakom možnosti využitia voľného času prostredníctvom širokej škály záujmo-

vých krúžkov. V školskom roku 2017/2018 pracovali žiaci v nasledujúcich krúžkoch: florbalovom, 

biologickom, chemickom, matematickom, mladí výtvarníci, pravopisnom a moderátorskom,  

tanečnom, volejbalovom, krúžku vybíjanej, ruského jazyka, nemeckého jazyka, akvaristickom, 

fyzikálnom a internetovom.  

      Jazykovú školu ako súčasť Gymnázia B. S.-Timravy navštevovalo 83 žiakov, 20 z nich úspešne 

vykonalo štátnu jazykovú skúšku. Celý rad našich žiakov navštevoval ZUŠ, trénoval v lučeneckých 

športových kluboch, angažoval sa v rôznych spolkoch a organizáciách kultúrneho a spoločenského 

charakteru, vrátane dobrovoľníckych.  

 

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

písm. c) 
 

Komunikácia s Rodičovskou radou aj Rodičovským združením GBST je veľmi dobrá. Rodičovská 

rada sa podieľa na výchovných akciách školy (lyžiarsky kurz, KOŽAZ,  exkurzie), podporuje 

talentovaných a nadaných žiakov, a tiež sa finančne podieľa na zakúpení didaktických pomôcok na 

vyučovací proces. Najmä na komunikáciu s rodičmi je súčasťou rozvrhu systém konzultačných 

hodín a hodín pre verejnosť na sekretariáte. Žiakom poskytujeme rôzne poradenské služby najmä 

v oblasti aktívneho učenia sa, predchádzania výskytu psychopatologických a protispoločenských 

prejavov, výchovného a kariérneho poradenstva a profesijnej orientácie. 

    

 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2017/2018                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 27 z 77 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými oso-
bami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

 

Na škole pracuje žiacka rada, ktorá sa aktívne podieľa na organizovaní spoločenského 

a športového života školy. Žiacka rada je aj partnerom riaditeľky školy pri prerokovávaní závažných 

dokumentov týkajúcich sa chodu školy, organizácie vyučovania, a tiež pri vyhodnocovaní  škol-

ského vzdelávacieho programu. 

Naši žiaci sa aktívne podieľajú na práci Študentského parlamentu v Lučenci a spolupracujú 

s celým radom spoločenských, kultúrnych a športových organizácií. 

Veľmi dobrá je spolupráca školy s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie v Lučenci, Mestom Lučenec a základnými školami v regióne. 
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Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
Haličská cesta č. 9, 984 03 Lučenec 

 

JAZYKOVÁ ŠKOLA 
 

 
 

 
 
 

S p r á v a 
o činnosti Jazykovej školy ako súčasti  

Gymnázia Boženy Slančíkovej - Timravy 
 za školský rok 2017/2018  

 
 

prerokovaná v pedagogickej rade dňa 24.8.2018. 
 
 
Vypracovala:  PhDr. Natália Lackovičová 

správca Jazykovej školy ako súčasti Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci 
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

V školskom roku 2017/2018 pracovalo v jazykovej škole 7 oddelení cudzích jazykov, z toho 

bolo:  

 6 oddelení anglického jazyka,  

 1 oddelenie nemeckého jazyka. 

 

ANJ –    základný kurz 1. a 2. ročník (ZK12) – vyučovala Mgr. Frederika Csabová, 

- stredný kurz 2. ročník (SK2A) – vyučovala PhDr. Zuzana Štefancová, externá vyučujúca, 

– stredný kurz 2. ročník (SK2B) - viedla Mgr. Mária Drenková, externá vyučujúca, 

– vyšší kurz 1. a 2. ročník (VK12) - pripravovala Mgr. Renáta Vreteničková, externá 

vyučujúca, 

– prípravný kurz (PK1) na základnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka viedla Mgr. 

Mária Drenková, externá vyučujúca, 

– špeciálny kurz – príprava na maturitu z anglického jazyka, viedla Mgr. Mária 

Drenková, externá vyučujúca, 

NEJ –  prípravný kurz (PK) na základnú štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka viedla PhDr. 

Natália Lackovičová. 

 

Pri jesennom zápise do JŠ prejavila verejnosť záujem aj o iné jazyky, napr. francúzštinu 

a ruštinu, tieto  neboli otvorené pre nedostatočný počet záujemcov. 

V priebehu školského roka sa dochádzka do jazykovej školy zhoršovala, najlepšia 

dochádzka bola v prípravných kurzoch na štátnu jazykovú skúšku a vo vyššom kurze anglického 

jazyka. 

 

  Počty poslucháčov v  jazykovej škole k 30.09.2017 

1. ZK12 ANJ   10 SK2B ANJ   13 VK12  ANJ   8 PK1 ANJ   22 

 SK2A  ANJ  19 Maturita ANJ  19      

2. PK   NEJ  14    

 

Celkový počet prihlásených poslucháčov bol na začiatku šk. roka 105. V priebehu školského roka 

sa stav neustále menil, niektorí vystúpili, iní zase pristúpili. Stav na konci školského roka činil 83. 

 

  Počty poslucháčov v  jazykovej škole k 30.06. 2018 

1. ZK12 ANJ  11 SK2B ANJ  7 VK12 ANJ    8 PK1 ANJ   22 

 SK2A  ANJ  16 Maturita ANJ  7   

2. PK   NEJ  12    
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2. POPLATKY ZA JAZYKOVÚ ŠKOLU 

 

Výška poplatkov bola stanovená v súlade s ustanovením zákona č. 245/2008 z. Z. o výchove a 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Všeobecne 

záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 18/2012 o určení výšky príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, článok III, bod B a Dodatku č. 1 

VZN BSK č. 22/2013 o poskytovaní príspevku pre jazykové školy: 

 4-hodinové jazykové kurzy pre dospelých s vlastným príjmom 200 € / školský rok 

 4-hodinové jazykové kurzy pre dospelých bez vlastného príjmu 120 € / školský rok 

 4-hodinové jazykové kurzy pre žiakov a študentov ZŠ, SŠ 100 € / školský rok   

 2-hodinový špeciálny kurz pre maturantov SŠ 42 € / školský rok (6 mesiacov) 

 

Zápisné vo výške 5 € uhradili poslucháči JŠ pri zápise začiatkom septembra 2017 a bolo 

odvedené na účet JŠ, školné sa platilo v 2 splátkach, prvá splátka pokrývala výučbu v mesiacoch 

september – december 2017, druhá časť školného pokrývala mesiace január – jún 2018 príslušného 

školského roka a bola uhradená priamo na účet JŠ. 

 

3. ZÁKLADNÁ ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA 

Prihlášku na základnú štátnu jazykovú skúšku z ANJ si podali 16 záujemcovia. O základnú 

štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka prejavili v tomto školskom roku záujem 9 študenti 

jazykovej školy.     

 

12. mája 2018 vykonalo písomnú časť spolu 25 záujemcov: 16 poslucháčov písalo ZŠJS z ANJ 

a 9 písali ZŠJS z NEJ.  

 

Vyhodnotenie písomnej časti štátnic:  

Jazyk – druh 

skúšky 

Spolu Hodnotenie 1 Hodnotenie 2 Hodnotenie 3 Neprospel/a 

Anglický jazyk 

ZŠJS 

16 0 8 6 2 

Nemecký jazyk 

ZŠJS 

9 0 4 3 2 

 

Na písomných i ústnych jazykových skúškach sme spolupracovali s Jazykovou školou v Nitre, 

ktorá má oprávnenie vykonávať dané typy jazykových skúšok a s ktorou máme uzavretú zmluvu 

o spolupráci.  

9. júna 2018 v sobotu sa uskutočnila ústna časť štátnych jazykových skúšok.  

Pri hodnotení základnej štátnej jazykovej skúšky sa kládol dôraz na rečové zručnosti, správnosť 

vyjadrovania, plynulosť prejavu a bohatosť slovnej zásoby v danom jazyku. Súčasťou ústnych 

odpovedí bol rozbor diela anglicky/nemecky píšuceho autora na základe výberu poslucháča. Súbor 
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otázok zahŕňal popri bežných konverzačných témach aj reálie anglofónnych, resp. nemecky 

hovoriacich krajín – geografiu daných štátov, hospodárstvo, politický systém, školský systém, 

zvyky a obyčaje daného národa. 

Zo 14 pozvaných na základnú štátnu jazykovú skúšku z angličtiny sa dostavili 14, ktorí boli 

všetci úspešní na ústnej skúške, z nich 6 prospeli s vyznamenaním, 1 veľmi dobre a 7 prospeli. 

Na základnej skúške z nemeckého jazyka boli 2 poslucháči hodnotení známkou „výborný“ 

a prospeli s vyznamenaním a 2 poslucháči hodnotení známkou „veľmi dobrý“ a prospeli veľmi 

dobre, 3 poslucháči boli hodnotení známkou „dobrý“ a prospeli. Pri štátnej jazykovej skúške sa 

overovalo, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti z jazyka, či má 

prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej 

jazykovej oblasti i v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave v zmysle 

syláb.  

V porovnaní s predošlým šk. rokom počet záujemcov o základnú štátnu jazykovú skúšku mierne 

vzrástol.   

 

4. VÝSTUPNÉ TESTY 

 

Vo vopred dohodnutých termínoch, podľa spoločných kritérií po dohode vyučujúcich 

jednotlivých kurzov vykonali výstupný test tí poslucháči, ktorí vydržali navštevovať daný ročník do 

konca, na základe tohto testu mohli postúpiť do vyššieho ročníka jazykovej školy priamo. 

Tí, ktorí neurobili výstupný test na dostatočný počet bodov v závere školského roka, ho môžu 

zopakovať koncom augusta 2018. 

Vydaných bolo spolu 48 osvedčení o úspešnom absolvovaní daného ročníka kurzu 

s nasledovným hodnotením:  

19 – výborný, 23 – veľmi dobrý, 6 – dobrý.    

  

 

5. PONUKY PRE NASLEDUJÚCI ŠKOLSKÝ ROK 

 

Po dohode s vedením školy bol určený termín zápisu do jednotlivých kurzov na ďalší školský 

rok  na 4.-5. septembra 2018.  

Ponuka jazykov sa rámcovo zachová, teda anglický, nemecký, francúzsky, španielsky a ruský 

jazyk. Otvorenie jednotlivých kurzov bude podliehať počtu zapísaných a prihlásených. Verejnosť 

bude informovaná o možnostiach štúdia jazykov v 2 mestských novinách v mesiaci august 2017 

a na internetovej stránke školy. Riaditeľstvá ZŠ a SŠ v meste budú informované elektronicky 

a letákom taktiež koncom augusta 2017 o možnostiach štúdia jazykov, i možnosti vykonať štátnu 

jazykovú skúšku.  
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6. ZHODNOTENIE PRIEBEHU VYUČOVANIA A VÝSLEDKOV JAZYKOVEJ 

ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018  

 

Školský rok 2017/2018 prebehol vo väčšine kurzov bez väčších rušivých vplyvov, pravidelnosť 

výučby bola narušená až v 2. polroku maturitnými skúškami a ochoreniami vyučujúcich. Výučba 

prebiehala podľa stabilného rozvrhu jazykovej školy v popoludňajších hodinách. Už tradične sa v 2. 

polroku počet poslucháčov mierne znížil, pretože počiatočný zápal a chuť do učenia ochabli, 

prípadne niektorí poslucháči v dôsledku nepravidelnej dochádzky požadované učivo pri 

záverečných testoch nezvládli.    

Vyučujúci mali počas celého roka k dispozícii potrebné učebné pomôcky, projektory, nahrávky 

na CD, mapy, slovníky, papier na kopírovanie, funkčné prehrávače a IKT. Prístup k internetu nie je 

funkčný v mnohých učebniach, internetové pripojenie bolo obmedzené, v dôsledku uvedeného nie 

je možné naplno využívať online materiály pre výučbu cudzích jazykov. 

Tí, ktorí odučili hodiny v jazykovej škole v popoludňajších hodinách, vedia, že práca v kurzoch 

je náročná. Poslucháči očakávajú od vyučujúcich perfektnú prípravu, doplňujúce vedomosti, 

dostatočnú jazykovú zručnosť a najmä trpezlivosť. 

Obsadenie všetkých kurzov kvalitnými a skúsenými vyučujúcimi nie je jednoduché. Vedenie 

školy vyvíja neustálu snahu o obsadenie kurzov kvalitnými a zodpovednými vyučujúcimi, čím 

podporuje záujem študentov i verejnosti o našu jazykovú školu. Na druhej strane budú musieť 

i učitelia dbať viac na dochádzku poslucháčov na jednotlivé vyučovacie hodiny, informovať 

o absencii zodpovedných zástupcov. Iba pravidelné navštevovanie hodín cudzích jazykov vedie 

k požadovanému napredovaniu. 

Vleklým problémom je aj úhrada školného, ktoré sa platí v 2 splátkach. Neustále sa nájdu 

poslucháči, ktorí školné zaplatia len po výzve. Mnohí nedonesú potvrdenie o zaplatení školného. 

Taktiež sa stáva, že prestanú navštevovať kurz bez oznámenia vyučujúcemu, resp. vedeniu JŠ. 

Zlepšiť stav pomôže oboznámenie poslucháčov s vnútorným školským poriadkom na začiatku 

školského roka.  

V tomto školskom roku nás môže tešiť, že naša jazyková škola pomáha zvyšovať jazykovú  

gramotnosť nielen našich žiakov a žiakov iných základných a stredných škôl, ale aj poslucháčov 

z radov širokej verejnosti. Dôkazom sú úspešne absolvované základné štátne jazykové skúšky 

z anglického a nemeckého jazyka. Túto skutočnosť a pripravenosť študentov ocenili slovne aj 

predsedníčky štátnicových komisií z Jazykovej školy v Nitre, poďakovanie preto patrí Mgr. Márii 

Drenkovej a PhDr. Natálii Lackovičovej, ktoré viedli prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky.   

 

7. POŽIADAVKY NA ZLEPŠENIE MATERIÁLNEHO VYBAVENIA JAZYKOVEJ 

ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019  

 

V záujme skvalitnenia výučby v jednotlivých kurzoch anglického a nemeckého jazyka by bolo 

potrebné rozšíriť materiálne vybavenie o inštruktážne videá o veľkých anglicky a nemecky 

hovoriacich mestách sveta, názorné materiály pomáhajú študentom pri osvojovaní potrebných 

faktov pre výstup na štátnej jazykovej skúške. 

Taktiež je nevyhnutné mať kvalitné internetové pripojenie v triedach. 
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Príloha č. 1 
 

 
Správy predmetových komisií: 

 
a) Slovenský jazyk a literatúra 

b) Anglický jazyk 

c) Nemecký jazyk – Francúzsky jazyk – Ruský jazyk 

d) Biológia – Chémia 

e) Dejepis – Geografia – Umenie a kultúra – Dejiny umenia 

f) Občianka náuka– Ekonomika – Psychológia 

g) Matematika – Fyzika – Informatika  

h) Telesná výchova + Výchovy 

 

Ďalšie správy: 

 

i) Výchovné poradenstvo 

j) Žiacka školská rada 
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a) Predmetová komisia Slovenský jazyk a literatúra 
 
 

 

1. Údaje o členoch, úväzkoch a plnení kvalifikačných predpokladov 
 

 

P.č. Priezvisko, meno, titul Vyučoval odborne P. hod. 

1. Miroslava Aláčová-Vavrincová SJL – 4.B 3 

2. Juraj Blažek SJL – príma, LSE 6 

3. Gmitterová Andrea, Mgr. SJL – 2.C, 3.A, tercia 11 

4. Hraško Ivan, Mgr. SJL – kvarta, 1.C, 3.C, 2.B, SSJ 17 

5. Lindušková Soňa, PaedDr. SJL – 2.A,  oktáva, SSJ, LSE 10 

6. Melicherová Elena, PaedDr. SJL – 1.B, septima, 4.A, 4.C 13 

7. Ondrášiková Marta, Mgr. SJL – 1.A, 2.D,  3.B, sekunda 15 

8. Segečová Lea, Mgr. SJL - kvinta 4 

 

 

1. b) Údaje o vzdelávaní  
 

P.č. Meno SJL všeobecné 

1. Miroslava Aláčová-Vavrincová - - 

2. Juraj Blažek - - 

3. Gmitterová Andrea, Mgr. - 

Prípravné atestačné vzdelávanie pre 

pedagogických zamestnancov na  

vykonanie 1.atestácie 

4. Hraško Ivan, Mgr. - - 

5. Lindušková Soňa, PaedDr. - - 

6. Melicherová Elena, PaedDr. - Čítanie s porozumením na SŠ 

7. Ondrášiková Marta, Mgr. - - 

8. Segečová Lea, Mgr. - - 

 

 

2. Údaje o zasadaniach PK (počet, obsah, riešenie významných metodických problémov  

vyučovania a vzdelávania) 
 

     PK pracovala počas celého školského roka podľa plánu práce a plánu exkurzií, ktoré boli 

prerokované a schválené na zasadnutí PK  28.8.2017. 

     V tomto školskom roku  bolo zrealizovaných 7  zasadnutí PK (2 mimo plánu), na ktorých sa 

riešili hlavne tieto okruhy  problémov: 

- Plán práce PK na školský rok 2017/2018 

- schválenie TVVP pre všetky ročníky so zmenou v príme 

- interné Pokyny pre vyučujúcich 

- oboznámenie študentov s cieľovými požiadavkami pre maturantov a ich zverejnenie 

- zabezpečenie aktivít pri príležitosti výročia narodenia B. Slančíkovej-Timravy 

- príprava a realizácia recitačných súťaží, olympiád, súťaží vo vlastnej tvorbe 

- uplatňovanie ŠkVP vo vyučovacom procese, návrhy a pripomienky 
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- hodnotenie predmetu podľa ISCED2 a ISCED3a a zverejnenie pokynov v triedach 

- kontrola vydaných učebníc 

- aktualizácia a objednávanie učebníc 

- objednávanie pracovných zošitov pre nižšie ročníky 8-ročného štúdia 

- aktuálne otázky vyučovania a výchovy 

- príprava a realizácia literárnej exkurzie do Martina  

- príprava na PFIČ  a EČ maturitných skúšok 

- vyhodnotenie písomných a ústnych maturitných skúšok 

- inovácia vzdelávacích štandardov  pre 4-ročné a 8-ročné štúdium  – postupné prepracovanie 

všetkých učebných osnov  inovovaného ŠkVP 

- aktuálne úlohy na zabezpečenie  vyučovacej a výchovnej činnosti 

- metodické otázky vyučovania SJL 

- návrh učebných plánov s rozšíreným vyučovaním predmetov – zamerania 

- analýza výchovno-vyučovacích výsledkov v predmete 

- správa o činnosti PK za  školský rok 2017/2018 

 

      Kontrolná činnosť 

 

     Kontrolná činnosť bola zameraná na zápisy preberaného učiva v triednych knihách, na plnenie 

ŠkVP a TVVP – bez závažnejších nedostatkov. 

      Hospitačná činnosť bola zrealizovaná na 1 vyučovacej hodine u Mgr. Segečovej v kvinte. 

      Vzájomnými konzultáciami, diskusiami, prípadne riešeniami aktuálnych problémov sa zaoberali 

členovia priebežne počas roka.  

 

 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 

Prehľad aktivít a súťaží, ktoré členovia PK zorganizovali a ktorých sa zúčastnili: 

 
1. Timravin chodník  - účasť žiakov 1. ročníkov a prímy – Mgr. Blažek 

2. Beseda s p. Lomenčíkom o Timrave – žiaci 2.C – Mgr. Gmitterová 

3. Literárna exkurzia do Martina –  Mgr. Gmitterová, triedy 2. ročníkov – Mgr.  

    Gmitterová, Mgr. Ondrášiková, PaedDr. Lindušková, Mgr. Hraško 

4. Školenie moderátorov na Sárovu Bystricu  v Banskej Bystrici– vybraní žiaci – PaedDr. 

    Melicherová 

5. Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene – výber žiakov, organizovala Mgr. Aláčová  

    Vavrincová, pg. Dozor PaedDr. Melicherová a Mgr. Blažek 

6. Seminár o živote a diele Timravy – Radnica Lučenec - žiaci kvinty, 2.A a 2.B – Mgr.  

    Segečová, PaedDr. Lindušková, Mgr. Ondrášiková 

7. Oslava výročia narodenia B.S.Timravy pred školou – báseň – zabezp. PaedDr.  

    Lindušková 

8. Timravina studnička –  recitačná súťaž - školské, obvodné a celoslovenské kolo 

9. Olympiáda SJL – školské, obvodné a krajské kolo – PaedDr. Lindušková, testy na školské  

    kolo: Mgr. Aláčová Vavrincová, PaedDr. Melicherová, Mgr. Ondrášiková 

10. Sárova Bystrica – súťaž v moderovaní – krajské a celoslovenské kolo 

11. Objednávka pracovných zošitov z jazyka a literatúry pre sekundu, terciu a kvartu  

      z vydavateľstva Taktik – obj. Mgr. Hraško 

12. Objednávka kníh Slohy pre všetkých – vybraní žiaci – obj. Mgr. Hraško 
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14. Objednávka učebných pomôcok – závesných tabúľ z jazyka a literatúry, alternatívnych 

       učebníc SJ, učebníc Literatúry – PaedDr. Lindušková 

15. Literárny Lučenec – súťaž vo vlastnej tvorbe – Mgr. Gmitterová 

16. Literárny Kežmarok - súťaž vo vlastnej tvorbe – Mgr. Hraško 

17. Šaliansky Maťko – prednes povestí - školské a obvodné kolo – Mgr. Blažek 

18. Hviezdoslavov Kubín – školské, obvodné a krajské kolo – PaedDr. Lindušková 

 

a) Zapojenosť a úspechy žiakov na súťažiach: 

 
Súťaž Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo Celoslov. kolo 

Timravina 

studnička 

N.D. Malčeková 
(príma) 

M. Fehérpataky 
(kvarta) 

Lukáš Štupák 
(1.A) 

N.D. 

Malčeková 
(príma) – bez 

umiestnenie 

M. 

Fehérpataky 
(kvarta) – 2.m. 

Lukáš Štupák 
(1.A) – 2.m. 

M. Mikušová 
(3.C) – 3.m. 

  

Olympiáda 

SJL 

Š. Šulaj (kvarta) 

T. Tršová (2. C) 

K. Mániková 
(4.C) 

Š. Šulaj 

(kvarta)– 3.m. 

T. Tršová (1.C) 

– 2.m. 

K. Mániková 
(4.C) – 10.m. 

 

Šaliansky 

Maťko 

P. Aláčová 
(príma) 

S. Fehérová 
(sekunda) 

P. Aláčová 
(príma) – bez 

postupu 

 

  

Hviezdoslavov 

Kubín 

N. Póchová 

(príma) 

B. Murínová 

(tercia) 

M. 

Podhorec(1.A)  

M. Mikušová 

(3.C) 

B. Murínová 

(tercia) 

M. 

Podhorec(1.A)  

M. Mikušová 

(3.C) 

M. 

Podhorec(1.A)  

M. Mikušová 

(3.C) – obaja bez 

umiestnenia 

 

Literárny 

Lučenec 

   L. Kresanová 
(2.A) – 2.m. 

Sárova 

Bystrica 

  P. Krška(4.B) – 

2.m. 

M. Remencová 
(4.B) 

M. Brodnianska 

(1.A) 

P. Krška (4.B) 

– bez 

umiestnenia 
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4. Výsledky maturitných skúšok 
 

Externej časti a internej písomnej i ústnej časti sa zúčastnili žiaci 4.A, 4.B, 4.C triedy  a oktávy 

v počte 118 žiakov. 

 

Na PFIČ boli vyhlásené 4 témy:  

1. „A načo je sloboda, ak nie na to, aby si sa angažoval?“  J. P. Sartre 

    (Diskusný príspevok) 

2. Spoločnosť sa mení, ale ľudská závisť a radosť zostávajú stále rovnaké 

    (Úvaha) 

3.Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám 

    (Slávnostný príhovor pri príležitosti  ukončenia stredoškolského štúdia) 

4. Priateľ mi podal ruku v pravý čas 

    (Rozprávanie) 

 

 

Maturanti vypracovali všetky témy v pomere: 1. – 5 žiakov. 2. – 30 žiakov, 3. – 19 žiakov, 4. – 64 

žiakov. 

 

ÚFIČ prebehla  podľa pripraveného harmonogramu v dňoch 28.5. – 1.6. 2018, boli rešpektované  

maturitné zadania pre 4-ročné štúdium schválené predsedami PMK z Gymnázia   vo Veľkom Krtíši 

– Mgr. Demeterovou  a z Pink harmony Academy vo Zvolene – Mgr. P. Filínom. Všetci žiaci na 

maturitných skúškach prospeli. 

 

Výsledky podľa tried: 

Trieda Počet žiakov EČ - % PFIČ - % ÚFIČ 

4.A 34 64,16 78,78 1,74 

4.B 34 61,41 73,45 2,09 

4.C 33 63,88 74,25 1,88 

oktáva 17 66,75 77,32 1,71 

spolu 118 64,05 75,95 1,86 

 

Percentil z EČ:  celoslovenský 77,7 – naša škola 82,5. 

 

 

5. Materiálne a technické zabezpečenie PK ( učebnice, zbierky, vybavenosť kabinetov atď.) 
 

      -   je na primeranej úrovni, všetci členovia majú pridelené osobné notebooky 

- situácia s učebnicami je priaznivá 

- alternatívne učebnice z literatúry boli doplnené zo zdrojov školy 

- vybavenosť kabinetu odbornými knihami je na dobrej úrovni, bol doplnený inventár o rôzne 

metodické materiály pre vyučujúcich  a alternatívne učebnice SJ 

- zbierka kabinetu obsahuje aj nástenné mapy zo syntaxe, morfológie a literatúry  

- kabinet disponuje  magnetofónom, videoprehrávačom a gramofónom 
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b) Anglický jazyk 
 

 

1. Údaje o členoch, úväzkoch a plnení kvalifikačných predpokladov 
 

Zloženie predmetovej komisie v šk. roku 2017/2018 

P.č. Meno a priezvisko aprobácia Anj vyučuje v triedach 

1. 
Mgr. Lea Segečová 

Predsedníčka PK 
SJL - ANJ kv, 3.A, 4.B, 4.C, 1.B, KAJ 

2. Mgr. Mária Belovová ANJ 
k, 2.D, 3.C, 2.A,  KAJ, 4.A, 

1.A 

3. Mgr. Juraj Blažek SJL - ANJ 3.B,  4.C,  p,  sp, s,KAJ 

4. Mgr. Frederika Csabová ANJ p, 1.A, 1.B, 1. C, 2.B 

5. Natália Lackovičová ANJ - NEJ 4.A, 3.C. 3.B, KAJ 

6. Mgr. Nina Macková ANJ - FRJ 1.C,  2.A, 2.C, 3.A, s, t 

7. Mgr. Miroslava Aláčová Vavrincová  ANJ  4.B, 2.B, ok, KAJ 

           

 

2. Údaje o zasadaniach PK (počet, obsah, riešenie významných metodických problémov  

vyučovania a vzdelávania) 
 

 
     Predmetová komisia zasadala štyrikrát podľa plánu práce, ale v prípade potreby sme sa stretávali 

aj mimo týchto zasadnutí  a riešili aktuálne problémy a úlohy. 

      Prvé zasadnutie PK sa uskutočnilo v auguste 2017. Na tomto zasadnutí sme prerokovali plán 

práce PK na nový školský rok a nové tematické výchovno-vzdelávacie plány. 

     Druhé zasadnutie sa uskutočnilo v novembri 2017. Hlavným bodom programu bolo 

vyhodnotenie 1.štvrťroka, príprava školského kola Olympiády v ANJ a organizácia okresného kola. 

     Na treťom zasadnutí v marci 2018 sme schválili maturitné zadania a vyhodnotili účasť 

v olympiáde.  

     V rámci štvrtého zasadnutia v júni sme sa venovali vyhodnoteniu maturitnej skúšky, organizácii 

vyučovania ANJ v budúcom školskom roku, inovovanému ŠVP a príprave 

záverečnej správy. 

 

 

Charakteristika výchovno-vzdelávacieho procesu 

     Anglický jazyk sa na škole vyučuje ako prvý cudzí jazyk s dotáciou 4 hodiny týždenne.  Žiaci 4. 

ročníka  mali možnosť zvoliť si 2 hod konverzácie v anglickom jazyku.  Pri vyučovaní sa používali 

učebnice Next Move  a  Gateway   a rôzne iné zdroje ako časopisy, knihy, CD, filmy, projekty, 

prezentácie. Vyučovanie prebiehalo podľa schválených tematických výchovno-vzdelávacích 

plánov, ktoré vychádzajú zo ŠkVP a z Európskeho referenčného jazykového rámca.  
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3.Vyhodnotenie plnenia úloh 
 

Hlavné úlohy na šk. rok 2017/2018 

 

1. Pri vyučovaní vychádzať z POP na tento školský rok, Spoločného európskeho jazykového 

rámca a ŠkVP, dôsledne dodržiavať tematické výchovno-vzdelávacie plány. – úloha bola 

splnená 

2. Vytvárať podmienky pre záujmové aktivity študentov. /Plán práce školy/ - hoci bol krúžok 

ponúknutý, nikto sa neprihlásil 

3. Do vyučovania zaraďovať aj nové metódy – projektové vyučovanie, power-pointové 

prezentácie, zážitkové učenie atď. /4 aj 8-ročné gymnázium/ - úloha splnená  

4. Zorganizovať školské kolo OAJ, pripravovať úspešných účastníkov na vyššie kolá. – úloha 

splnená 

5. Prezentovať úspechy žiakov na www stránke školy a v miestnej tlači. – úloha splnená 

6. Navštíviť anglické divadelné predstavenia podľa aktuálnej ponuky a vhodnosti titulu.- úloha 

splnená 

7. Vo vyučovacom procese v maximálnej miere používať netradičné metódy výučby a overené 

postupy, ktoré vedú ku kvalite vzdelávania v GBST /Plán práce školy/ - splnená 

8. Podieľať sa na príprave a realizácii maturitnej skúšky. /4-ročné gymnázium/ - splnená 

9. V spolupráci s PK NEJ-FRJ-RUJ sa podieľať na organizovaní Európskeho dňa jazykov. – 

splnená 

10. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov /Plán práce školy/ - splnená  

11. Realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu /Plán práce školy/ - splnená 

12. Zapojiť sa do súťaže Angličtinár roka, Brána jazykov - splnená 

 

 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 
 

 

Olympiáda v ANJ:  Okresné kolo- Šimon Šulaj                    kat 1A – 3. miesto 

                                                         Veronika Jeleňová          kat 2A   3.miesto 

                                                         Samuel Fanči                  kat 2B    3.miesto 

                                                         Tamara Galbáčová          kat 2C2  2.miesto 

 

 

The Best in English /Angličtinár roka/ - Martin Sahuľ – 47.miesto z vyše 17 tisíc zapojených 

študentov v rámci EÚ, 4.miesto v rámci Slovenska 

Česko-slovenská súťaž vo vlastnej tvorbe časopisu Bridge – Patrícia Michalovičová – 2.miesto 

Brána jazykov – družstvo v zložení Jozef Pavlovič, Ondrej Láska, Eliška Ticháková, Tomáš 

Úradník – 3.miesto 
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Uskutočnené podujatia: 

- Európsky deň jazykov – v spolupráci s PK CJ 

- Beseda so zamestnancom americkej ambasády – 3.ročník a septima 

- Beseda o štúdiu v zahraničí - 2.ročník 

- Návšteva divadelného predstavenia Heroes – 1.ročník a kvarta 

-  

4. Výsledky maturitných skúšok 
 

Maturitnej skúšky sa zúčastnilo 118 žiakov.  

Výsledky EČ: priemer školy 61,32 %    percentil 44,80 

Výsledky PFIČ:                     72,88 % 

Výsledky ÚFIČ:  priemer 1,75   úspešnosť 81,36% 

 

Výsledky tried: 

Trieda EČ - % PFIČ- % ÚFIČ – priem.zn. 

4. A 60,71 73,68 1,65 

4. B 56,83 67,79 1,88 

4. C 61,82 71,97 1,76 

oktáva 70,54 83,24 1,65 

 

Kontrolná činnosť       

     Vedúca PK sa zúčastnila otvorenej hodiny v rámci ukončenia adaptačného vzdelávania Mgr. 

Frederiky Csabovej a bola na dvoch hospitáciách – Mgr. Mackovej a Mgr. Blažekovi. 

S ostatnými vyučujúcimi sme riešili plnenie TVVP, písanie a opravovanie slohových prác a testov, 

využívanie interaktívnych softvérov a rôznych pomôcok formou osobných pohovorov.  

 

      

5. Materiálne a technické zabezpečenie PK ( učebnice, zbierky, vybavenosť kabinetov atď.) 
 

     Materiálno-technické zabezpečenie je na dobrej úrovni, ale potrebovali by sme dokúpiť anglické 

mapy a p. Segečová potrebuje nový notebook.  
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c) Predmetová komisia Nemecký jazyk – Francúzsky jazyk – Ruský jazyk 
 

 

1. Údaje o členoch, úväzkoch a plnení kvalifikačných predpokladov 
 

 

P.č. Priezvisko, meno, titul Vyučoval 

odborne 

Vyučoval 

neodborne 

Triedy 

1. Gmitterová Andrea, Mgr. NEJ  ----- 

NEJ – I. A, B, kv; I. C; II.A, B, C, 

D;                 III. A, B, C; IV. A, B, 

C 

2. Kanátová Hedviga, PhDr. NEJ, RUJ  ----- 

NEJ - príma; sekunda; tercia, 

kvarta; septima;  oktáva; II. A, B, 

C, D; III. A, B, C; IV. A, B, C 

RUJ – I. A, B, kv 

3. Hrončeková Alica, PhDr. NEJ, RUJ  ----- 

NEJ – sekunda; kvarta; I. C 

RUJ – kvarta; I. A, B, kv; II. A, B, 

C, D; III. A, B, C; IV. A, B, C  

5. 
Lackovičová Natália, 

PhDr. 
NEJ  ----- 

I. A, B, kv; II. A, B, C, D; IV. A, 

B, C 

6. Macková Nina, Mgr. FRJ ----- FRJ - príma 

7. Rapcová Viera, PhDr. FRJ ----- 
I. A, B, kv; II. A, B, C, D; III. A, 

B, C; IV. A, B, C; septima 

8. Strmeňová Edita, Mgr. FRJ ----- Materská dovolenka 

 

 

2. Údaje o zasadaniach PK (počet, obsah, riešenie významných metodických problémov  

vyučovania a vzdelávania) 
 

     PK NEJ – FRJ – RUJ pracovala počas celého školského roka podľa plánu práce, ktorý bol 

prerokovaný a schválený na zasadnutí PK 30. 8. 2017. 

     V tomto školskom roku  zasadala  PK 4-krát a na zasadnutiach sa riešili nasledovné problémy: 

 

- kontrola a úprava tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre jednotlivé vyučovacie 

predmety – NEJ, FRJ, RUJ 

- objednávanie a distribúcia učebníc  

- objednávanie učebných pomôcok 

- oboznámenie študentov 4. ročníka a oktávy s cieľovými požiadavkami na maturitné skúšky 

z jednotlivých cudzích jazykov a ich zverejnenie na nástenke 

-    oboznámenie všetkých žiakov s metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu   

      žiakov 

- príprava a realizácia školského kola olympiády v cudzích jazykoch – NEJ, FRJ a RUJ 

- príprava a realizácia okresného kola olympiády v nemeckom jazyku 

- uplatňovanie ŠkVP a inovatívneho ŠVP pre gymnáziá vo vyučovacom procese, návrhy 

a pripomienky 

- aktuálne otázky vyučovania a výchovy 

- analýza výchovno-vyučovacích výsledkov za 1. a 2. polrok školského roka 2017/2018 
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- príprava EČ a PFIČ maturitných skúšok 

- učebné plány pre 4-ročné štúdium – zamerania jednotlivých tried v novom školskom roku 

2018/2019 

- kontrola, úprava a schválenie maturitných zadaní pre ÚF IČ MS 

- kontrola súladu maturitných zadaní s cieľovými požiadavkami pre 4-ročné i 8-ročné štúdium 

- príprava ÚF IČ MS 

- vyhodnotenie písomných a ústnych maturitných skúšok 

- kontrola plnenia tematických výchovno-vzdelávacích plánov 

- aktuálne úlohy na zabezpečenie vyučovacej a výchovnej činnosti 

- metodické otázky vyučovania cudzích jazykov – NEJ, FRJ, RUJ 

 

Súčasťou činnosti PK bola aj kontrolná činnosť. Predsedníčka PK vykonala kontrolu plnenia 

tematických výchovno-vzdelávacích plánov ku koncu 1. i 2. polroka a s jednotlivými členmi PK 

uskutočnila pohovory, na ktorých si vyučujúci vymenili skúsenosti, pripomienky a návrhy týkajúce 

sa pri vyučovania cudzích jazykov. Predsedníčka PK vykonala v 2. polroku 2 hospitácie. Hodiny 

boli rozanalyzované a prediskutované  s vyučujúcimi, boli metodicky premyslené, pripravené 

a realizované na veľmi dobrej odbornej úrovni. Neboli zistené žiadne vážnejšie nedostatky. 

Preberané učivo a zápisy v TK boli v súlade s ŠkVP a TVVP.  

 

V školskom roku 2017/2018 sa členovia PK zúčastňovali kontinuálneho vzdelávania 

a odborných seminárov. Mgr. Andrea Gmitterová pokračovala v návšteve kontinuálneho 

vzdelávania Prípravné atestačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov pred prvou 

atestáciou. PhDr. Viera Rapcová sa zúčastnila kontinuálneho vzdelávania Verbálna a neverbálna 

komunikácia. PhDr. Hedviga Kanátová sa zúčastnila Konferencie ruského jazyka v Prešove. 

V školskom roku 2017/2018 žiaci pracovali v dvoch záujmových krúžkoch, a to v Krúžku 

nemeckého jazyka, ktorý viedla PhDr.  Hedviga Kanátová, a v Krúžku ruského jazyka, ktorý viedla 

PhDr. Alica Hrončeková. 

V školskom roku 2017/2018 pôsobila na našej škole lektorka francúzskeho jazyka, ktorá 

spolupracovala s vyučujúcimi FRJ a zúčastňovala sa hodín francúzskeho jazyka. 

 

 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 
 

Prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali a ktorých sa zúčastnili:  

 

1. Európsky deň jazykov  

 

2. Nemčinár roka  (Best in Deutsch)  -  súťaž v nemeckom jazyku 
 

3. Olympiáda v NEJ  - školské, okresné, krajské a celoslovenské kolo 

 

4. Olympiáda v FRJ – školské kolo 
 

5. Olympiáda v RUJ – školské a krajské kolo 

 

6. Puškinov pamätník  - recitačná súťaž v ruskom jazyku 
 

7. Zájazd do Viedne (v spolupráci s PK BIO – CHE) 
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Úspechy žiakov 
 

Olympiáda v nemeckom jazyku 
Maurer Dominik (I. C)   8. miesto v celoslovenskom kole ONJ (kat. 2A)  

Belko Marek (II. D)    2. miesto v krajskom kole ONJ (kat. 2A) 

Lenhart Jozef (IV. C)    7. miesto v krajskom kole ONJ  (kat. 2B) 

Horstmann Daniel (sekunda)   4. miesto v krajskom kole ONJ (kat. 1C) 

 

 

Olympiáda v ruskom jazyku 
Ravlo Jaroslav (II. C)    2. miesto v krajskom kole ORJ  (kat. B3) 

 

 

Puškinov pamätník 

Fehérpataky Marko  (kvarta)   1. miesto v celoslovenskom kole 

Mikušová Martina  (III. C)   2. miesto v celoslovenskom kole 

 

 

4. Výsledky maturitných skúšok 
  

V tomto školskom roku sa maturitné skúšky z 2. cudzieho jazyka (NEJ, FRJ, RUJ) konali len na 

úrovni B1. Žiaci teda nepísali EČ a PFIČ MS . 

Z nemeckého jazyka konali ÚF IČ MS 3 žiaci, z francúzskeho jazyka 2 žiaci a z ruského jazyka 7 žiaci.  

Všetci žiaci úspešne vykonali ÚF IČ MS z cudzích jazykov s celkovým priemerom  -   

NEJ – 1, 33, FRJ – 1, 00, RUJ – 1, 57. 

 

 

Ústna forma MS 2018  -  priemery tried 

Nemecký jazyk     

  

 

B1 B2     

IV. A ----- -----     

IV. B 1, 00 (1 ž) -----     

IV. C 1, 00 (1 ž) -----     

ok 2, 00 (1 ž) -----     
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Ruský jazyk  

  

 

     

 B1 B2    

IV. A 1, 50 (2 ž) ------    

IV. B 1,00 (1 ž) -----    

IV. C 1, 75 (4 ž) -----    

 
 

Francúzsky jazyk 

 

 

 

B1 B2 

IV. A 1, 00 (1 ž) ----- 

IV. B ----- ----- 

IV. C 1, 00 (1 ž) ----- 

 

 
5. Materiálne a technické zabezpečenie PK ( učebnice, zbierky, vybavenosť kabinetov atď.) 
 

     Materiálne a technické zabezpečenie kabinetov PK NEJ – FRJ – RUJ je na dobrej úrovni. 

Každý vyučujúci má k dispozícii CD prehrávač a notebook. Jazykové učebne sú vybavené 

dataprojektormi a k dispozícii je i internetové pripojenie, takže na hodinách sa môže využívať IKT 

technika a žiaci môžu pracovať s interaktívnymi cvičeniami . Vybavenosť kabinetov odbornými 

knihami je rovnako na dobrej úrovni. Aj tento školský rok boli dokúpené nástenné mapy, učebnice 

a metodické príručky k jazykovým učebniciam.  
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d) Predmetová komisia Biológia 
 

 

 

1. Údaje o členoch, úväzkoch a plnení kvalifikačných predpokladov 
 

V  školskom roku 2017/2018 pracovala PK BIO-CHE  v tomto zložení: 

Poradové číslo Meno a Priezvisko Aprobácia 

1. Šestina, Arpád ,PaedDr. BIO-CHE 

2. Macková, Danka, Mgr. BIO-CHE 

3. Sarvašová ,Tatiana ,RNDr. MAT-CHE 

4. Gúgľava, Ivan, PaedDr. BIO-CHE 

5. Krnáč ,Ivan, Mgr. BIO-TSV 

6. Keľo, Juraj, Mgr. BIO-CHE 

 

Všetci členovia spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 

 

 

2. Údaje o zasadaniach PK (počet, obsah, riešenie významných metodických problémov  

vyučovania a vzdelávania) 
 

   PK BIO-CHE zasadala počas šk. roku 2017/2018 štyrikrát. Činnosť PK podlieha POP pre školy 

daný šk. rok. Doplňovali sme časovo-tematické plány pre predmety  PK a pre voliteľné predmety. 

Žiaci získavali zručnosti v kompetenciách na prezentáciách, pracovali s internetom, zúčastňovali sa 

predmetových olympiád a súťaží, ako aj tematicky zameraných exkurzií z biológie a chémie, výstav 

a besied. 

   Snažili sme sa rozširovať teoretické a praktické poznatky na voliteľných predmetoch v 3. a 4. 

ročníku a oktáve podľa individuálnych potrieb študentov.  Spolupracujeme s CVČ Junior v Banskej 

Bystrici pri organizovaní predmetových olympiád – člen PK PaedDr. Ivan Gúgľava je zároveň 

členom krajskej komisie CHO.  

   Aktivity, ktoré sme si naplánovali sú súčasťou života školy. Odovzdávanie skúseností bývalých 

žiakov našej školy je vhodnou pomocou na výber ďalšieho štúdia pre našich študentov. Formou 

besied informovali o možnostiach a podmienkach štúdia na VŠ u nás a v zahraničí najmä v Českej 

republike. Našou snahou je, aby sa aj žiaci tvorivosťou a aktivitou podieľali na vyučovaní 

a vzdelávaní.  

  Výmena pedagogických skúseností sa uskutočnila aj pomocou konzultácií a vzájomných hospitácií 

zameraných na plnenie učebných osnov a TVVP, ŠkVP. 

 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 
 

Aktivity organizované členmi PK BIO-CHE v šk. roku 2017/2018  

 
a. Návšteva tropikária v Budapešti 
b. Návšteva ZOO v Budapešti 
c. Návšteva výstavy Flóra v Bratislave 
d. Besedy:    Prednášky ku Dňu Zeme 
e. Vedenie krúžkov, chemickej a biologickej olympiády 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2017/2018                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 46 z 77 

f. Nástenné informácie o výsledkoch olympiád z chémie a biológie 
g. Vypracovanie ponúk na voliteľné predmety pre žiakov 4. ročníka a oktávy 
h. Konzultácie v rámci predmetovej komisie 
i. Exkurzia - „Noc výskumníkov“ v B. Bystrici organizovanou UMB v B. Bystrici - účasť 
j. Homo Chermicus – klub riešiteľov chemickej olympiády 
k. Digiškola – tabletová trieda 
l. Príprava a realizácia DOD GBST v laboratóriách che a bio (2 termíny) 

 

Výsledky predmetových olympiád v šk. r. 2017/2018 

 

Súťaž Kateg. 
Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo Celoslov. kolo 

zapojení úspešní zapojení úspešní zapojení úspešní zapojení úspešní 

Chemická 

olymp. 
Dg 6 5 2 2 2 2 - - 

Chemická 

olymp. 
C 6 6 - - 5 4 - - 

Chemická 

olymp. 
B 6 3 - - 3 2 - - 

Chemická 

olymp. 
A 0 0 - - 0 0 0 0 

Biologická 

olymp. 
A 1 1 - - 1 1 0 0 

Biologická 

olymp. 
B 1 1 - - 1 1 1 1 

Biologická 

olymp. 
E 1 1 - - 1 1 1 1 

 

 

Menovité úspechy: 

Priezvisko a 

meno 
Súťaž, kategória 

Umiestnenie 

OK KK Celoslov. kolo Medzinár. kolo 

Bakaljar Adrián 
BiO kat. A – 

projektová časť 
- 3. - - 

Brťková Bianka 
BiO kat. B – 

projektová časť 
- 2. 10. - 

Beľa Adrián BiO kat. E - geológia - 1. 1. - 

Lorinčíková Nina 

Takáčová 

Frederika 

CHO kat. B 

CHO kat. B 

- 

- 

8. 

11. 

- 

- 

- 

- 

Červenák Marek 

Červenák Tomáš 

CHO kat. D 

CHO kat. D 

1. 

2. 

5. 

6. 

- 

- 

- 

- 

Mikuláš Jozef CHO kat. C - 6. - - 

Trnavský Pavol 

Štupák Lukáš 

CHO kat. C 

CHO kat. C 

- 

- 

7. 

9. 

- 

- 

- 

- 
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4. Výsledky maturitných skúšok 
 

MATURITY BIO 2018  

Trieda Počet žiakov 1 2 3 4 Priemer 

4.A 10 6 4 - - 1,40 

4.B 13 5 3 5 - 2,00 

4.C 5 5 - - - 1,00 

Oktáva 6 4 2 - - 1,33 

škola 34 20 9 5 - 1,56 

 

MATURITY CHE 2018 

Trieda Počet žiakov 1 2 3 4 Priemer 

4.A 10 4 4 - 2 2,00 

4.B 9 3 6 - - 1,63 

4.C 5 5 - - - 1,00 

Oktáva 6 2 3 - 1 2,00 

škola 30 14 13 - 3 1,73 

 

 

 

5. Materiálne a technické zabezpečenie PK ( učebnice, zbierky, vybavenosť kabinetov atď.) 
 

   Materiálne zabezpečenie je primerané. Učebné pomôcky ako chemické sklo , !mikroskopy – 

nutné čo najskôr doplniť – funkčné sú už len štyri kusy!, preparačné súpravy, chemikálie, obrazy 

a iné je potrebné dopĺňať priebežne – niektoré pomôcky a chemikálie už boli priebežne doplnené.  

Pre skvalitnenie výuky by bolo vhodné nájsť priestory pre zriadenie a vybavenie odbornej učebne 

chémie, za pozitívum považuje to, že už je sfunkčnené chemické laboratórium a mohli sme 

realizovať predpísané praktické cvičenia. V súčastnosti sa ešte upravuje učebňa malej biológie za 

účelom skvalitnenia tabletového vzdelávania. 
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e) Predmetová komisia Dejepis – Geografia – Umenie a kultúra – Dejiny 
umenia 
 

 

1. Údaje o počte členov a plnení kvalifikačných predpokladov a ďalšie vzdelávanie členov PK 
 

 

P.č. Priezvisko, meno, titul Aprobácia Vyučoval/a v triedach 

1.  Hraško Ivan, Mgr. SJL – DEJ DEJ – 2.D, 4. ročník 

2.  Hrončeková Alica, Mgr. NEJ – RUJ – DEJ DEJ – k, 1.C, 2.C 

3. Korimová Tatiana, Mgr. ETV – DEJ 
DEJ – s, t, sp, 1.A, 2.A, 3.B, 3.C 

SED – 4. ročník 

4. Koza Rastislav, Mgr. MAT – GEG GEG – 1.B, 2.B 

5. Melicherová Elena, PaedDr. SJL – DEJ DEJ – p, kv, 1.B, 2.B, 3.A 

6. Rapcová Viera, PhDr. FRJ – NAS UKL – 3.A, ok 

7.  Rácz Róbert, Mgr. PSY UKL – sp, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C 

8. Širko Ján, Mgr. GEG – TEV GEG – 3.C 

9. Šusteková Anna, Mgr. DEJ – GEG 

GEG – p, s, t, k, kv, 1.A, 1.C, 2.A, 

2.C, 2.D, 3.A, 3.B, sp, 4. ročník 

SEG – 4. ročník 

 
2. Údaje o zasadnutiach PK (počet, obsah, riešenie významných metodických problémov 
vyučovania a vzdelávania) 
 

     PK pracovala počas školského roka 2017/2018 podľa plánu  práce, ktorý bol prerokovaný a 

schválený na zasadnutí PK dňa 31.8.2017.  

     V tomto školskom roku zasadala PK 4-krát a na zasadnutiach sa riešili nasledovné problémy 

a úlohy:  

- kontrola a aktualizácia tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre jednotlivé vyučovacie 

predmety 

- prepracovanie výchovno-vzdelávacích plánov a učebných osnov pre GEG – prímu a sekundu 

podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu 

- objednávka učebníc a atlasov z dejepisu a geografie 

- objednávka pracovných zošitov Taktik z geografie pre triedy príma, sekunda, tercia a kvarta 

a zošitov Taktik z dejepisu pre triedy sekunda a kvarta. 

- oboznámenie študentov 4. ročníka s cieľovými požiadavkami na maturitné skúšky 

z jednotlivých predmetov 

- oboznámenie všetkých žiakov s metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  

- príprava materiálov a programu na prezentáciu školy na Gymnaziáde 

- príprava a realizácia jednotlivých súťaží a olympiád z dejepisu a geografie 

- kontrola plnenia tematických výchovno-vzdelávacích plánov a  uplatňovanie iŠkVP vo 

vyučovacom procese 
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- riešenie aktuálnych otázok, úloh a problémov vyučovania a výchovy (napr.zastupovanie počas 

PN) 

- analýza úprav iŠkVP i výchovno-vyučovacích výsledkov 

- realizácia prípravy na ústnu formu internej časti maturitných skúšok, kontrola súladu 

maturitných zadaní s cieľovými požiadavkami, ich úprava 

- vyhodnotenie  ústnych maturitných skúšok 

- správa o činnosti PK za školský rok 2017/2018 

     Výmena pedagogických skúseností sa uskutočnila aj pomocou konzultácií, na ktorých si 

vyučujúci vymenili skúsenosti, pripomienky a návrhy týkajúce sa vyučovania DEJ, GEG a UKL na 

plnenie učebných osnov a TVVP, iŠkVP.  

     Členovia PK absolvovali i prípravné atestačné vzdelávanie (Ko, Sk) a kontinuálne vzdelávanie 

Verbálna a neverbálna komunikácia (Rp). 

     Súčasťou práce vedúcej predmetovej komisie bola aj hospitačná činnosť u vyučujúcich v PK ako 

i hospitácie z výstupovej pedagogickej praxe dvoch študentov geografie. 

 

 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 
 

Prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali a ktorých sa zúčastnili: 
 

1. Návšteva Štátneho oblastného archívu v Lučenci 

2. Návštevy výstav v Dome MS v Lučenci 

3. Návštevy Galérie J. Szabóa v Lučenci 

4. Návšteva výstav v Novohradskej galérii a múzeu 

5. Návštevy Novohradskej knižnice v Lučenci 

6. Účasť na pochode Timraviným chodníkom 

7. Holokaust – Židovská synagóga v Lučenci 

8. Olympiády z GEG – školské, obvodné, krajské kolo, celoslovenské kolo 

9. Olympiády z DEJ – školské, obvodné kolo, krajské a celoslovenské kolo 

10. Medzinárodná dejepisná súťaž študentov gymnázií:  

Dejiny Československa 1968 – 1977 

11. Súťaž Novohrad – regionálna historická súťaž 

12. Exkurzia Zvolen – Vlak legionárov 

13. Exkurzia Banská Bystrica – Múzeum SNP 

14. Beseda s pani riaditeľkou archívu K. Becániovou o holokauste 

15. Besada s historikom J. Aláčom – Novohrad a jeho zaniknuté podoby 

16. Prednáška v Novohradskom múzeu - Moderné dejiny emigrácie 

 

Úspechy žiakov 

 

     Počas školského roka sa žiaci mali možnosť zapojiť sa do riešenia a účasti v jednotlivých 

predmetových olympiádach a súťažiach, ktoré na obvodnej úrovni boli realizované v spolupráci 

s CVC Magnet v Lučenci, na krajskej úrovni predmetové olympiády zastrešovalo CVC Junior 

v Banskej Bystrici a celoslovenské kolo bolo organizované pod hlavičkou Iuventy. Študenti sa mali 

možnosť zapojiť sa aj do riešenia GO kategórie Z, ktorá bola riešená na úrovni školského 

celoplošne na celom Slovensku formou portálu www.mapaslovakia.sk, kde bol spustený jednotný 

test a na úrovni krajského kola sa žiaci zúčastnili písania testu v CVC Junior Banská Bystrica.  

 

Dejepisná olympiáda: 

http://www.mapaslovakia.sk/
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Obvodné kolo 

kategória C 
Adrián Beľa (kvarta)    2. miesto – úspešný riešiteľ, postup na KK 

Kristína Magová (kvarta)   4. miesto – úspešná riešiteľka 

 

kategória E 

Bruno Majoroš (sekunda)  5. miesto – úspešný riešiteľ 

 Miroslava Gréčová (sekunda)  7. miesto – úspešná riešiteľka 

  

Krajské kolo 

kategória A 

Ivan Nociar (2.C)   1. miesto – úspešný riešiteľ, postup na CK 

 

kategória C 

Adrián Beľa (kvarta)    3. miesto – úspešný riešiteľ 

 

Celoslovenské kolo 

kategória A 

Ivan Nociar (2.C)   7. miesto –úspešný riešiteľ 

 

Geografická olympiáda: 

 

Obvodné kolo 

kategória E 
Adrián Beľa (kvarta)    1. miesto – úspešný riešiteľ, postup na KK 

Marko Fehérpataky (kvarta)  10. miesto – úspešný riešiteľ 

Ondrej Láska (tercia)   11. miesto – úspešný riešiteľ 

Obvodné kolo 

kategória F 
Martin Dzúr (príma)    4. miesto – úspešný riešiteľ  

Simona Fehérová (sekunda) – zúčastnila sa 

Martin Svorad (sekunda) – zúčastnil sa  

Krajské kolo 

 kategória E 
Adrián Beľa (kvarta)    1. miesto – úspešný riešiteľ, postup na CK 

kategória B 
Patrik Vrabec (3.A)    1. miesto – úspešný riešiteľ, postup na CK 

 

 kategória Z 

 zúčastnili sa: Daniela Kučerová (4.B), Veronika Jeleňová (2.B), Jozef Ševčík (1.C) 

Celoslovenské kolo 
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kategória E 

 Adrián Beľa (kvarta)   16. miesto – úspešný riešiteľ 

kategória B 
Patrik Vrabec (3.A)    7. miesto – úspešný riešiteľ    

Medzinárodná dejepisná súťaž študentov gymnázií – Dejiny Československa 1968 – 1977 

(krajské kolo): Patrik Fiľo (4.B), Ivan Nociar (2.C), Jozef Ševčík (1.C)    2.miesto 

- postup na československé kolo do Chebu.  

 

Súťaž Novohrad – regionálna historická súťaž, ktorú organizuje Spolok priateľov histórie 

Novohradu – práce štyroch žiakov boli uverejnené v zborníku: Patrik Fiľo (4.B), Dominika 

Šuľanová (3.A), Mirka Macháčková (2.D), Adam Spodniak (2.B). 

 

 

4. Maturitné skúšky 
 

     V období 28.5.-1.6.2018  sa konali z predmetov  DEJ, GEG maturitné skúšky z ÚFIČ MS 

s nasledujúcimi výsledkami:  

     Maturitnú skúšku z predmetu DEJ konalo 21 žiakov s celkovým priemerom 1,71 a z predmetu 

GEG 14 žiakov s celkovým priemerom 1,43. Podrobnejšie výsledky sú zahrnuté v nasledujúcich 

štatistických tabuľkách z ÚFIČ MS.  

 

 
Štatistika výsledkov ÚFIČ MS po predmetoch a triedach v školskom roku 2017/2018 

Predmet Trieda 1-počet 2-počet 3-počet 4-počet 5-počet Priemer 

DEJ IV.A 3 1 2 0 0 1,83 

DEJ IV.B 3 2 0 0 0 1,40 

DEJ IV.C 3 1 2 1 0 2,14 

DEJ oktáva 3 0 0 0 0 1,00 

GEG IV.A 2 0 0 0 0 1,00 

GEG IV.B 5 1 1 0 0 1,43 

GEG IV.C 1 1 1 0 0 2,00 

GEG oktáva 2 0 0 0 0 1,00 

 

 

Štatistika výsledkov ÚFIČ MS po predmetoch v školskom roku 2017/2018 

Predmet 1-počet 2-počet 3-počet 4-počet 5-počet Priemer 

DEJ 12 4 4 1 0 1,71 

GEG 10 2 2 0 0 1,43 

 

 

 

 
5. Materiálne a technické zabezpečenie PK 
 

     Materiálne zabezpečenie kabinetov PK DEJ – GEG – UKL – DEU  je na priemernej úrovni. 
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Pretrváva problém s učebnicami v niektorých ročníkoch, kde je nevyhnutné  opakovane objednávať 

učebnice (Geografia pre 1. ročník), prípadne doobjednávať učebnice podľa počtu žiakov.  

Pravidelne sa objednávajú pracovné zošity z geografie pre nižší stupeň gymnáziá. 

Je potrebné aktualizovať vybavenosť jednotlivých kabinetov, dokúpiť dejepisné 

a geografické mapy ako i odbornú literatúru. V tomto školskom roku boli zakúpené dva nové 

notebooky. 

Už niekoľko rokov vyučujúci dejepisu a geografie požadujú skvalitniť výučbu zriadením 

odbornej (resp. polo odbornej učebne) so zodpovedajúcim materiálno-technickým zabezpečením 

(dataprojektor, príručná knižnica s atlasmi, interaktívna tabuľa, televízor, DVD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2017/2018                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 53 z 77 

f) Predmetová komisia Občianska náuka – Ekonomika – Psychológia 
 

1. Údaje o počte členov, plnení kvalifikačných predpokladov a ďalšie vzdelávanie členov PK  
 

    V tomto školskom roku pracovali v predmetovej komisii OBN – EKO - PSY štyria členovia, 

podľa nižšie uvedenej tabuľky. 

     Prehľad o členoch predmetovej komisie: 

 

Tabuľka č. 1 

P.č. Priezvisko, meno, titul                  Vyučoval                 Školenia 

    odborne  neodborne   

1. Mgr. Róbert Rácz PSY UKL 

1.Ukončenie troj- semestrálneho 

štúdia DPŠ (január 2018) 

 

2.Metódy nenásilnej 

komunikácie vo výchovno- 

vzdelávacom procese I.úroveň – 

akreditačné školenie 

 

3. Metódy nenásilnej 

komunikácie vo výchovno- 

vzdelávacom procese II. úroveň 

– akreditačné školenie 

 

4. Kariérne poradenstvo – ALKP 

v Banskej Bystrici – akreditačné, 

plánované ( júl, august 2018) 

 

 

2. PaeDr. Soňa Lindušková 
SPS, FIL, 

OBN 
  

- 

3.  Mgr. Marta Ondrášiková  OBN  - 

4. PhDr. Viera Rapcová 

SPS, 

OBN, FIL, 

FRJ, UKL 
  

Verbálna a neverbálna 

komunikácia – MPC Banská 

Bystrica, kontinuálne 

vzdelávanie  (október –apríl 

2018)      

5. Ing. Helena Tomašovičová EKO                                   - 

 

 

2. Údaje o zasadnutiach PK (počet, obsah, riešenie významných metodických problémov 
vyučovania a vzdelávania) 
 

     PK sa zišla v školskom roku 2016/2017 celkom päťkrát, okrem viacerých krátkych stretnutí pri 

riešení aktuálnych úloh. Na jednotlivých zasadnutiach sa riešili tak aktuálne úlohy a problémy, ako 

aj úlohy dané tematickým plánom zasadnutí PK. Obsahom zasadnutí boli diskusie o zlepšení 
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kvality vyučovacieho procesu a jeho aktualizácii vzhľadom k celospoločenskému dianiu, 

uplatňovanie ŠkVP, o výchovno-vyučovacích výsledkoch, o príprave žiakov na  súťaže a na 

maturitné skúšky, o aktuálnych výchovných a metodických otázkach, o kontrole plnenia časovo-

tematických plánov a o inovácii maturitných zadaní. Plnenie jednotlivých úloh sa priebežne 

kontrolovalo.  Na všetkých zasadaniach predmetovej komisie boli členovia informovaní o záveroch 

zasadaní gremiálnej rady a o aktuálnom dianí v škole a v rezorte školstva. 

Pri analýze školského vzdelávacieho programu sa neustále javí ako najväčší problém pri jeho 

realizácii v štvrtom ročníku štvorročného gymnázia nedostatok učebníc na filozofiu, tento 

nedostatok pretrváva už roky. Keďže boli na tento predmet v r. 2018 vydané pracovné zošity, p. 

Lindušková zabezpečila pre všetky vyučujúce jeden exemplár, ktorý budú môcť využívať na 

hodinách so žiakmi. Pri príprave žiakov na rôzne súťaže a olympiády nám v  

ľudskoprávnej problematike pomáha periodikum Týždeň, ktorý odporučila  aj inšpekcia zameraná 

na ľudské práva. Najväčšia výhrada pri novom rámcovom učebnom pláne sa týka nedostatočnej 

hodinovej dotácie pri vyučovaní filozofie, pretože rozsah preberaného učiva zodpovedá skôr 

dvojhodinovej dotácii. V budúcom školskom roku bude tento problém vyriešený v humanitnej 

vetve. 

 

Údaje o plnení plánu PK  
 

Stručný prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali a ktorých sa zúčastnili: 

    

1. Organizácia školského kola Olympiády ľudských práv – zodpovedná p. Rapcová - november 

 

2. Príprava a účasť víťazky celoškolského kola OĽP  na krajskom kole Doroty Hromadovej z 

oktávy  – zodpovedná p. Rapcová – február - marec 

 

3. Účasť na súdnom pojednávaní – p. Lindušková,  – apríl -seminaristi 4. ročník -  

 

4. Darcovstvo krvi – vybraní žiaci – 3x  - p. Lindušková 

 

5. Účasť na besede o histórii lučenského židovstva  s Mgr. Becániovou, vedúcou okresného archívu 

v Lučenci– október – seminaristi SPS, FIL, DEJ 

 

9. Namaľuj si ľudské práva – aktivita na výtvarnej výchove – p. Ondrášiková –  

 

10. „Jedna polovica ľudstva“ – premietanie filmu s ľudskoprávnou problematikou o boji za práva 

žien –III.A 

 

11.  Mgr. Róbert Rácz poskytoval pomoc pri riešení ťažkostí a výchovných problémov žiakov 

GBST ako školský psychológ (individuálne i skupinové sedenia so žiakmi, poradenstvo zákonným 

zástupcom, orientačná diagnostika profesijnej orientácie, záujmov a pod.) 

 

12. Mgr. Róbert Rácz sa zúčastňoval na podujatiach ako člen Asociácie školských psychológov 

a Slovenskej asociácie učiteľov psychológie 

 

13. Mgr. Róbert Rácz navštevoval aktivity organizované CPPPaP v Lučenci (poruchy učenia, žiaci 

so ŠVVP, šikanovanie v školskom prostredí, profesijná orientácia a kariérové poradenstvo a íné) 
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3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 
 

A/ Súťaže 
 

1.Olympiáda ľudských práv 
Krajské kolo: 

Dorota Hromadová – úspešná riešiteľka na krajskom kole OĽP   - p. Rapcová 

 

 

2. Súťaž „ Mladý Európan“  
Žiaci septimy sa umiestnili na 4. mieste v regionálnej súťaži Mladý Európan – p. Ondrášiková 

 

 

4. Maturitné skúšky 
 

Predmety PSY – EKO – OBN. 

 

Predmet   počet žiakov    priemer   

 
Psychológia  12     1,75 

 

Občianska náuka        36     1,51 

 

Ekonomika   19     1,58 

 

Priemer v  psychológii sa v porovnaní s minulým rokom zlepšil, napriek nedostatočnej 

hodinovej dotácii v porovnaní s požiadavkami na maturitnú skúšku. Vzhľadom k rozsahu 

požiadaviek bude psychológia od budúceho školského roku  štvorhodinovým voliteľným 

predmetom aj na základe odporúčania minuloročnej maturitnej komisie. Priemer v ekonomike 

a občianskej náuke sa takisto zlepšil v porovnaní s minulým rokom.  

 

5. Materiálne a technické zabezpečenie PK 

 

    Materiálno technické zabezpečenie vyučovania  sa  výrazne zlepšilo. Uvítali by sme vybavenie  

všetkých tried aj počítačom s pripojením na internet, vyučovaniu  by to významne pomohlo.  

Periodikum Týždeň výrazne napomáha aktualizovať učivo vzhľadom na súčasné ľudskoprávne 

trendy. Vyučujúcim na druhom poschodí by výrazne pomohla aj jedna funkčná tlačiareň. 
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g) Predmetová  komisia  Matematika – Fyzika – Informatika  
 

1. Údaje o počte členov, plnení kvalifikačných predpokladov a ďalšie vzdelávanie členov PK  
 

Zloženie predmetovej komisie  

RNDr. Mária  BUDÁČOVÁ, predseda PK (Bu) MAT-FYZ 

Mgr. Anita DZÚROVÁ, (Dzu)  MAT-INF 

Mgr. Marta Öllösová (Ol) MAT-INF 

PaedDr. Henrieta  HALUŠKOVÁ (Hu) MAT-FYZ 

PaedDr.Elena KOPRDOVÁ, (Kp) FYZ-ZT 

Mgr. Rastislav  KOZA (Ko) MAT-GEG 

RNDr. Tatiana  SARVAŠOVÁ (Sr) MAT-CHE 

RNDr. Jarmila  MUCHOVÁ, zástupca školy (Mu) MAT-BIO 

Mgr. Helena MARÁKOVÁ, riaditeľka školy (Mv) MAT-TSV 

Mgr. Karol Karman (Kk) MAT-INF 

Mgr. Emília BLAHÚTOVÁ (Bl),dôchodkyňa MAT-INF 

 

2. Údaje o zasadnutiach PK (počet, obsah, riešenie významných metodických problémov 
vyučovania a vzdelávania) 
 

     V tomto školskom roku zasadala naša predmetová komisia celkom 4-krát (30.08.2017,  

28.02.2018, 11.04.2018, 15.06.2018, kde sa riešili nasledovné témy a problémy: úprava inŠKVP, 

školský vzdelávací program, učebné osnovy, plány využívanie IKT na hodinách, ponuka krúžkov, 

olympiád a súťaží, exkurzie, “Národný štandard finančnej gramotnosti“, analýza vých.-vyč. 

výsledkov, kontrola pripravenosti  na maturitné skúšky, schválenie maturitných zadaní  

z jednotlivých predmetov, pripomienkovanie kritérií na  prijatie žiakov do 4-ročného aj 8-ročného 

štúdia, kontrola plnenia tematických výchovno – vzdelávacích, plánov, zapisovanie do TK, aktuálne 

problémy vo vyučovaní matematiky, fyziky a informatiky, spätná reakcia od bývalých žiakov, 

analýzu výsledkov externej maturitnej skúšky z matematiky, ponuku voliteľných predmetov,... (viď. 

zápisnice z príslušných zasadnutí).  

 Počas polroku sme okrem toho riešili pribežne všetky úlohy, ktoré sa vyskytli nad rámec 

našich povinností, napr. účasť na súťažiach aj mimo plánu práce PK, ktorých vyhodnotenie je 

v nasledujúcej časti. Neustále sme sledovali cieľové požiadavky pre tohoročných maturantov 

z predmetov matematika, fyzika a informatika a pravidelne sme ich informovali o požiadavkách na 

maturitné skúšky. Všetky maturitné zadania boli zosúladené z cieľovými požiadavkami 

zverejnenými na stránke: 

http://old.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/cielove-poziadavky-na-maturitne-

skusky/cp_matematika_2013_2014.pdf 

http://old.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cp_matematika_2013_2014.pdf
http://old.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cp_matematika_2013_2014.pdf
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http://old.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/cielove-poziadavky-na-maturitne-

skusky/cp_fyzika_2013_2014.pdf 

http://old.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/cielove-poziadavky-na-maturitne-

skusky/cp_informatika_2013_2014.pdf 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov v I. a II. Polroku prebiehala priebežne, pričom vyučujúci sa 

riadili nasledovnými metodickými usmerneniami:  

Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl 

www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-212011-na-hodnotenie-a-klasifikaciu-ziakov-strednych-skol/ 

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl 

www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-222011-na-hodnotenie-ziakov-zakladnej-skoly/ 

Akcie, do ktorých sme sa počas školského roku 2017/2018 zapájali: 

Exkurzie, besedy a iné akcie: 

Noc výskumníkov v Banskej Bystrici v nákupnom centre Európau 27.09.2017,   zúčastnili 

žiaci prímy až kvarty, doprovod triedni učitelia. 

Prezentácie VŠ spojené s besedou: 

Ladislav Bari (bývalý žiak) STU Bratislava FIIT 

Tomáš Kurák (bývalý žiak) STU Bratislava FCHPT 

Romana Sarvašová (bývalá žiačka) Masarykova univerzita Brno, PF 

Eva Hašková (bývalá žiačka) Palackého univerzia Olomouc, LF 

Olympiády a iné súťaže: 

 Matematická olympiáda – zodpovední všetci vyučujúci matematiky 

 Fyzikálna olympiáda – zodpovední všetci vyučujúci fyziky 

 Olympiáda v informatike– zodpovední všetci vyučujúci informatiky 

Pytagoriáda – zodpovední všetci vyučujúci matematiky v nižších triedach osemročného 

gymnázia 

 ZENIT – súťaž v programovaní – zodpovední všetci vyučujúci informatiky 

Súťaže družstiev v riešení úloh z matematiky a fyziky – zodpovedná Ol 

 Matematický KLOKAN – zodpovedný Ko 

Korešpondenčné semináre z matematiky, fyziky a informatiky – zodpovední všetci  

vyučujúci 

Žiaci sa zúčastňovali sústredení, ktoré organizovalo Junior centrum v Banskej Bystrici pre 

žiakov, ktorí riešili jednotlivé olympiády 

 

http://old.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cp_fyzika_2013_2014.pdf
http://old.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cp_fyzika_2013_2014.pdf
http://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-212011-na-hodnotenie-a-klasifikaciu-ziakov-strednych-skol/
http://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-222011-na-hodnotenie-ziakov-zakladnej-skoly/
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Tvorba a úprava tematických plánov pre terciu a tretí ročník z jednotlivých predmetov – 

zodpovední: Matematika  a voliteľné predmety vo 4. ročníku 

1. ročník, kvinta, 2.ročník,sexta, 3. ročník, septima  4. ročník, oktáva Bu, Ko, 

Príma, sekunda, tercia, kvarta Dzu, Du  

 

Fyzika a voliteľné prednety vo 4. ročníku    

1. ročník, kvinta, 2.ročník,sexta, 3. ročník, septima  4. ročník, oktáva Hu, Kp  

Príma, sekunda, tercia, kvarta Kp, Hu 

 

Informatika a voliteľné predmety vo 4. ročníku  

1. ročník, kvinta, 2.ročník,sexta, 3. ročník, septima  4. ročník, oktáva Du, Dzu  

Príma, sekunda, tercia, kvarta Du, Dzu 

 

Tvorba a úprava maturitných zadaní z matematiky, fyziky a informatiky – zodpovední vyučujúci 

v maturitnom ročníku  

 

Príprava testov na prijímacie pohovory  

Štvorročné štúdium Dzu, Du, osemročné štúdium Hu, Bu 

 

Krúžky – Internetový Dzu, Matematický I Mu, Matematický II Hu, Matematický III Sr, Fyzikálny 

Kp,  

 

Stránka školy – Bl, Dzu-fotky 

 

Facebook – Dzu, Ra 

 

Zrealizované vzdelávania: 

Mgr. Anita Dzúrová: Edukačná príprava učiteľov stredných škôl na vykonanie druhej atestácie. 

Mgr. Rastislav Koza: Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou.  
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3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 
 

MATEMATIKA 67. ročník  
Okresné kolo    MO kat. Z-6   Martin Dzúr        1. miesto 

                                                  Matúš Kružliak        2. miesto 

                                                  Nicolette Danielle Malčeková             2. miesto 

                           MO kat. Z-8   Ondrej Láska         2. miesto 

                                                 Všetci sú úspešní riešitelia.  
  

Krajské kolo     MO kat. C       Lukáš Štupák                             10.-12. miesto  

                                                   Jozef Mikuláš                             10.-12.  miesto 

                                                 Obidvaja sú úspešní riešitelia.  

          

PYTAGORIÁDA 39. ročník 
Okresné kolo    Kat. P-6        Martin Dzúr                                           1. miesto 

                                                Nina Kováčová                                     10. miesto 

                           Kat. P-7        Martin Svorad                                       1. miesto     

                           Kat. P-7        Ondrej Láska              2. miesto 

                                               Všetci sú úspešní riešitelia.               

 

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 59. ročník 
Okresné kolo       FO kat. E    Jakub Kováč                             1. miesto  

Okresné kolo       FO kat. F    Ondrej Láska                             2. miesto (víťaz) 

                         Obidvaja postúpili do krajského kola. 

Krajské kolo        FO kat. E    Ondrej Láska                             2. miesto (víťaz) 

                                         Jakub Kováč                             7. miesto                                  

Obidvaja sú úspešní riešitelia.     

 

Krajské kolo        FO kat. D   Lukáš Štupák                             7. miesto  

                            Matej Zoltán Šuvert     8. miesto  

                                                  Jozef Mikuláš                             9. miesto 

                            Všetci sú úspešní riešitelia.     

           

OlympiádA v informatike 33. ročník 
Krajské kolo        kategória A Martin Beľa                   2. miesto  

     Postúpil do celoštátneho kola. 

Celoštátne kolo   kategória A Martin Beľa                   16. miesto  

                             Získal diplom účastníka.   

 

ASTRONOMICKÁ OLYMIÁDA 11. ročník  

Andrej Kancko reprezentoval Slovensko na   Medzinárodnej astronomickej 

olympiáde, ktorá sa konala v čase  12.11. -21.11.2017 v Thajsku a bol úspešným riešiteľom. 

 

 

ZENIT – súťaž v programovaní 
Krajské kolo         Kat. A   Hugo Adamove   13. miesto  

              Martin Beľa    15. miesto 
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Krajské kolo         Kat. B                  David Dokupil  3. miesto 

               Daniel Kristl  4. miesto 

             Matej Zoltán Šuvert  5. miesto 
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Imagine Logo Cup – programátorská súťaž 
Celoslovenské kolo                           Ondrej Láska  10. miesto 

                                                           Andrej Blahút  22. miesto 

                    Marko Fehérpataky  32. miesto  

 

Astronomická súťaž:  Čo vieš o hviezdach ? 
Okresné kolo  I. kategória:   Martin Dzúr   1. miesto 

   Marek Gúgľava  2. miesto  

Okresné kolo  II. kategória:  Marek Červenák  1. miesto 

      Martin Svorad  2. miesto  

Marko Fehérpataky  3. miesto 

      Ondrej Láska   5. miesto 

Okresné kolo  III. kategória:  Jozef Ševčík   1. miesto 

   Všetci, ktorí sa umiestnila na prvých troch miestach, postúpili na KK 
 

Krajské kolo   I. kategória:   Martin Dzúr   6. miesto 

Krajské kolo   II. kategória:  Marko Fehérpataky  3. miesto 

Krajské kolo   III. kategória:  Jozef Ševčík   9. miesto 

   Všetci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, postúpili na CK 
    

      

Celoštátne kolo  III. kategória   Marko Fehérpataky  úspěšný riešiteľ  

IQ olympiáda 
Naša škola sa prvýkrát zapojila do celoslovenskej súťaže IQ olympiáda. Do súťaže sa zapojilo 15 

žiakov z nižších tried osemročného gymnázia. Najlepšie sa umiestnili Martin Dzúr z prímy, 

Ondrej Láska z tercie a Bronislava Koristeková zo sekundy.  

Na regionálnom kole v Žiline nás reprezentoval Martin Dzúr. V konkurencii najlepších 80 žiakov 

z Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja sa umiestnil na peknom 26. mieste. Do 

regionálneho kola Stred sa zapojilo 5 471 detí, z ktorých 20 najlepších postupuje do finále. 

 

Súťaže družstiev 

 

PISQWORKY – oblastné kolo 
Ipeľské zmije (žiačky kvarty) v zložení:  

Laura Rendeková (kap.), Lenka Segečová, Nina Nováková, Alexandra Cseriová, Tatiana 

Križová        5.-8. miesto 

Ipeľské hady (žiaci kvarty) v zložení:  

Marek Červenák (kap.), Tomáš Červenák, Max Hoffer, Marko Fehérpataky, Peter 

Vretenička               5.-8. miesto 

Hentý pjaťy (žiaci tercie) v zložení:  

Ondrej Láska (kap.) Jozef Pavlovič, Michal Mochnacký, Richard Markovič, Adam Kučera 

       9.-12. miesto 

 

Náboj Junior 2017 matematicko – fyzikálna súťaž dužstiev (súťaž prebiehala súčasne 

v niekoľkých mestách v Čechách a na Slovensku) 
 Dňa 24. 11. 2017 sa tím organizátorov z nášho gymnázia pod vedením pani učiteľky Marty 

Öllösovej podieľal na usporadúvaní medzinárodnej súťaže NÁBOJ JUNIOR. Ide o matematicko-
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fyzikálnu súťaž určenú pre žiakov 8.-9. ročníka (tercie a kvarty), prebieha v štvorčlenných tímoch a 

cieľom je vyriešiť čo najviac úloh, ktorých náročnosť sa postupne zvyšuje.  

        V Lučenci sa juniorský NÁBOJ už piaty krát konal v CVČ Magnet a zúčastnili sa ho tímy aj z 

poltárskeho a rimavsko-sobotského okresu. 

 
Naši žiaci sa umiestnili nasledovne: členovia tímu GBST (žiaci kvarty): Marek Červenák, 

Tomáš Červenák, Marko Fehérpataky, Nikoleta Skypalová sa umiestnili na 4. mieste z 12 

tímov a  členovia druhého tímu GBST (žiaci tercie): Ondrej Láska, Richard Markovič, Filip 

Nagy, Krištof Varga sa umiestnili na 3. mieste z 12 tímov, ktoré súťažili  v Lučenci. 
 

 

Celoštátne súťaže družstiev 

 
Medzinárodná súťaž SR-ČR NÁBOJ KMS 2018 SR v Bratislave , 
 na ktorej sa už druhýkrát zúčastnili školy zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Nemecka 

a Fínska. 

 

Seniorské družstvo v zložení: Lucia Kresanová, Tomáš Macháček, Jana Treláková, Jakub 

Štupák, Samuel Šuľan sa umiestnili 25. mieste zo 124 družstiev na Slovensku a na 158. mieste 

v medzinárodnom vyhodnotení z 486 družstiev. 

Juniorské družstvo 1 v zložení: Dávid Dokoupil, Ján Kršiak, Diana Vajsová, Jozef Mikuláš, 

Lukáš Štupák sa umiestnili na 48. mieste v rámci SR zo 102 družstiev a na 288. mieste 

v medzinárodnom vyhodnotení z 490 družstiev. 
 

Juniorské družstvo 2 v zložení: Veronika Jeleňová, Michal Lauko, Filip Rusnák, Marek 

Skrutek, Martin Kuric  sa umiestnili na 66. mieste v rámci SR zo 102 družstiev a na 330. mieste 

v medzinárodnom vyhodnotení z 490 družstiev. 

 
 

Korešpondenčné matematické semináre:  
PIKOMAT   Martin Dzúr – úspešný riešiteľ 

SEZAM Ondrej Láska – úspešný riešiteľ, zúčastnil sa sústredenia najúspešnejších 

riešiteľov 

KMS   Matej Zoltán Šuvert – úspešný riešiteľ  

 

MAKS  Martin Dzúr – MaksiHviezda 

   Bronislava Koristeková – MaksiDiplom  

   Daniel Horstmann – MaksiDiplom 

   Martin Svorad – MaksiDiplom 

   Sophia Stella Vargová – MaksiDiplom 

    

Genius Logicus – medzinárodná súťaž v riešení logických úloh a hlavolamov 

   Dominik Móc    98 % 

   Martin Kubaliak   98 % 

   Laura Cabanová   92 % 

Letná škola fyziky v Bratislave zúčastnili sa:  

Ján Kršiak (matematika a fyzika), David Dokupil (matematika a informatika) 

 

 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2017/2018                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 63 z 77 

MATEMATICKÝ KLOKAN 

Dňa 19. marca 2018 sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický klokan. Vo všetkých 

kategóriách súťažilo spolu 40 súťažiacich, z ktorých bolo 21 úspešných riešiteľov, t.j. zaradilo sa 

medzi 20% najúspešnejších riešiteľov na Slovensku. Školským šampiónom sa stal žiak sekundy 

Martin Svorad, ktorý získal 90% bodov a s percentilom 97,6 % vo svojej kategórii  bol 

najúspešnejším žiakom našej školy. Pozoruhodným výkonom sa tiež prezentovali žiaci prímy Matúš 

Kružliak a Martin Dzúr, ktorí získali 95% bodov a mali vo svojej kategórii percentil 95,9%. 

 

Kategória Kód žiaka Meno Body 

Úspešnosť 
(počet % z 
max. počtu 

bodov 

Miesto v 
SR vo 
svojej 

kategórii 

Koľko 
% 

žiakov 
malo 

menej 
bodov 

Školák 6 22532 Póchová Nina 101 84,2 % 833. - 854. 81,1 

Školák 6 22545 Borošová Tamara 101 84,2 % 833. - 854. 81,1 

Školák 6 22548 Dzúr Martin 114 95 % 143. - 224. 95,9 

Školák 6 22555 Kružliak Matúš 114 95 % 143. - 224. 95,9 

Benjamín 7 22539 Svorad Martin 108 90 % 78. - 94. 97,6 

Benjamín 7 22543 Koristeková Bronislava 99 82,5 % 203. - 224. 94,1 

Benjamín 7 22553 Dobrocká Zina 98 81,7 % 225. - 250. 93,4 

Benjamín 8 22564 Láska Ondrej 109 90,8 % 81. - 114. 96,8 

Benjamín 8 22565 Nagy Filip 96 80 % 418. - 446. 85,7 

Kadet G12 22533 Paraj Erik 100 83,3 % 164. - 172. 92,1 

Kadet G12 22534 Hric Pavol 95 79,2 % 254. - 270. 87,7 

Kadet G12 22544 Trnavský Pavol 105 87,5 % 99. - 107. 95,2 

Kadet G12 22546 Riečica Samuel 93 77,5 % 293. - 313. 85,8 

Kadet G12 22547 Skrutek Marek 89 74,2 % 378. - 403. 81,6 

Kadet G12 22563 Kršiak Ján 98 81,7 % 202. - 222. 90,1 

Kadet G12 22570 Dokoupil David 103 85,8 % 125. - 146. 93,7 

Kadet G12 22572 Rusnák Filip 100 83,3 % 164. - 172. 92,1 

Kadet G12 22574 Sásiková Kristína 92 76,7 % 314. - 334. 84,8 

Junior G34 22540 Fanči Samuel 81 67,5 % 83. - 96. 93 

Junior G34 22556 Adamove Hugo 88 73,3 % 46. - 49. 96,3 

Junior G34 22558 Macháček Tomáš 73 60,8 % 157. - 176. 86,9 

 

 

Na záver chcem poďakovať všetkým žiakom a kolegom, ktorí sa o tieto výsledky postarali 

svojou prácou  navyše a samozrejme rodičovskému združeniu a aj pani riaditeľke, že nám aj 

napriek nepriaznivej situácii v školstve pomohli s preplácaním cestovného pre žiakov na všetky 

tieto súťaže.  Aj keď v tomto školskom roku sme nemali úspešných riešiteľov v každej kategórii, 

teší nás účasť Martina Beľu z 3.B na celoštátnom kole olympiády v informatike ako aj účasť Marka 

Fehérpatakyho na celoštátnom kole astronomickej súťaže „Čo vieš o hviezdach ?“. Dúfame, že na 

budúci rok to bude ešte lepšie. 
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4. Maturitné skúšky 
 

Vyhodnotenie internej aj externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/18 

Vyhodnotenie externej časti maturitnej skúšky z matematiky 2017/2018 

     

Trieda Počet žiakov Počet bodov 
Priemerný počet 

bodov 
Priemerný počet 

percent 

IV. A 15 260 17,33 57,78 

IV. B 6 139 23,17 77,22 

IV. C 7 118 16,86 56,19 

OKTÁVA 3 74 24,67 82,22 

SPOLU 31 591 19,06 63,55 

 V tomto školskom roku sme dosiahli mierne podpriemerné výsledky v externej časti 

maturitnej skúšky z matematiky (náš priemer na škole bol 19,06 bodu z maximálneho počtu 30 

bodov je  63,5 %) Na porovnanie národný priemer z matematiky na celom Slovensku bol  57,0 % t. 

j. naša škola dosiahla o 5,5 % lepší priemer, čo považujeme za veľký úspech, pretože počet hodín 

matematiky má proti štátnemu vzdelávaciemu programu pre gymnáziá pridanú len 1 hodinu počas 

celého štúdia z možných disponibilných hodín a zároveň počet skutočne odučených hodín je 

pravidelne nižší ako plánovaný (exkurzie, besedy, divadlá, ostatné akcie,...). 

 Výsledky maturity 2018 podrobnejšie na stránke:  

http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2018/maturita/index.xhtml 

http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2018/maturita/index.xhtml 

 

 

 
 

 

 

http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2018/maturita/index.xhtml
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Vyhodnotenie internej časti maturitnej skúšky z matematiky 2017/2018 

Trieda 1 2 3 4 5 Počet ž. Ar. pr. 

IV. A 7 5 2 1 0 15 1,80 

IV. B 4 1 1 0 0 6 1,50 

IV.C 2 1 2 2 0 7 2,57 

OKTÁVA 1 2 0 0 0 3 1,67 

SPOLU 14 9 5 3 0 31 1,90 

        

Vyhodnotenie internej maturitnej skúšky z fyziky 
2017/2018  

Trieda 1 2 3 4 5 Počet ž. Ar. pr. 

IV. A 4 0 0 0 0 4 1,00 

IV. B 1 0 0 0 0 1 1,00 

IV.C 3 1 0 0 0 4 1,25 

OKTÁVA 0 0 0 0 0 0 0,00 

SPOLU 8 1 0 0 0 9 1,11 

        

Vyhodnotenie internej maturitnej skúšky z informatiky 
2017/2018   

Trieda 1 2 3 4 5 Počet ž. Ar. pr. 

IV. A 5 0 1 0 0 6 1,33 

IV. B 4 1 0 0 0 5 1,20 

IV. C 1 3 1 0 0 5 2,00 

OKTÁVA 2 1 0 0 0 3 1,33 

SPOLU 12 5 2 0 0 19 1,47 

  

 

5. Materiálne a technické zabezpečenie PK 

 

      Priebežne sa nakupovali učebné pomôcky pre fyziku, odborná literatúra pre matematiku 

a fyziku.  
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h) Predmetová komisia Telesná výchova + Výchovy 

1. Údaje o počte členov, plnení kvalifikačných predpokladov a ďalšie vzdelávanie členov PK  
 

odb. neodb.

1.  KORIMOVÁ Tatiana, Mgr. ETV
Škola škole pre VP, FITUČITEĽA, 

M2, M1, M3, prevencia z CPPP,

2.  KRNÁČ Ivan, Mgr. TSV
FITUČITEĽA, tvorba didaktických 

testov v BIO

3.  LÁTKA Boris, Mgr TSV FITUČITEĽA

FITUČITEĽA, BEDMINTON, MVP 

Cabri geometria, Nové trendy 

v lyžovaní, NP zvýšenie kvalifikácie 

učiteľov TSV, Škola v pohybe

5.  ONDRÁŠIKOVÁ  Marta, Mgr. HUV

FITUČITEĽA, M2, M1, M3, Využitie 

metód práce vo vyučovaní, 

Emocionálny a osobnostný rozvoj 

učiteľa, Príprava testov a didaktických 

hier na vyučovanie

6.  JURIGA Jozef , Mgr.. NBV

7.  ŠIRKO Ján, Mgr. TSV FITUČITEĽA,M2

8. Róbert Rácz Mgr.

9. Juraj Keľo, Mgr. HUV, VYV

10. Nina Macková, Mgr. HUV, VYV

Školenia

4.  MARÁKOVÁ Helena, Mgr TSV

P.č.  Priezvisko, meno, titul

Vyučoval

 

 

2. Údaje o zasadaniach PK (počet, obsah, riešenie významných metodických problémov  
vyučovania a vzdelávania) 
 

  PK – TSV + ETV + VÝCHOVY zasadala 4-krát. Zasadnutia predmetovej komisie riešili 

aktuálne problémy a úlohy. Hlavné témy – výchovno-výcvikové lyžiarske kurzy  - vypracovať 

pre prvé ročníky, tercia a sekunda, organizačné zabezpečenie, termíny a pedagogický dozor – plány 

účelových cvičení + kurzu OŽaZ pre tretie ročníky. Predmetom PK bolo aj organizovanie 

výchovných podujatí ako návšteva kina, divadla, galérie, MDD, Deň Zeme, vlastná úprava 

športového areálu a gymnaziáda. Ďalej diskusie, doplnenie pomôcok, zariadenia do TSV, aktuálne 

termíny športových súťaží, umeleckých súťaží, priebežná kontrola plnenia jednotlivých úloh.   

 Súčasťou práce vedúcej predmetovej komisie bola aj hospitačná činnosť u jednotlivých 

vyučujúcich z predmetovej komisie. Boli to hodiny z   VYV u p. Ondrášikovej a  hodina ETV v 

sekunde u p. Korimovej,  hospitácie počas hodín TSV u p. Krnáča a p. Látku. Kontrola bola 

zameraná na prácu s knihou a porozumenie textu, používanie IKT a práca s novými pomôckami. 

Prípravu na hodiny a zvládnutie výchovno-vyučovacích problémov hodnotím veľmi dobre. Všetky 

hospitácie boli vopred ohlásené. V budúcom školskom roku budú hospitácie pokračovať. 
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 3. Údaje o plnení plánu PK ( aktivity,  ktoré boli splnené, a ktoré nie ) 

  

 Stručný prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali, a ktorých sa zúčastnili : 

 

- Olympijsky trojboj 

- Biblická olympiáda 

- B.S.Timrava 

- M.R.Štefánik 

- Múzeum SNP 

- Szabóov grafický Lučenec 

- Zlatý slávik 

- Návšteva výchovného koncertu 

- Priebežné návštevy galérie a jej výstav 

- Deň Zeme 

- Príprava a organizácia VVLaSK 

- MŠ vo futbale, volejbale, florbale 

- Účasť na súťažiach organizovaných CVČ + SAŠ - cezpoľný beh, atletika, šach, 

plávanie, stolný tenis,  volejbal, basketbal, futbal, minifutbal, bedminton, florbal 

- Beh Matice Slovenskej 

- Memoriál Martinka Sucháča 

- Župná kalokagatia 

- Jednota cup futbal 

- Organizácia účelových cvičení + KOŽaZ 

- Organizácia súťaží na Deň detí 

 

 Nesplnené úlohy : 

 

- Jednodňové lyžovanie – pre zlé snehové podmienky 

- Plavecký výcvik–2.ročníky, sexta– problémy s plavárňou. Pre zlepšenie chceme 

osloviť i naďalej rodičovskú radu, aby opätovne prehodnotila výšku príspevku, 

ktorý je nízky, žiaci pri vyplňovaní návratiek mali záujem o plavecký výcvik pri 

mori čo aktuálne chceme zaradiť. Plavecký výcvik je dobré prehodnotiť celkovo 

kvôli zvýšenému počtu neplavcov medzi žiakmi. 

 

 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 
 

Športové aktivity a dosiahnuté výsledky : 

 

1.miesto – okresné kolo v bedmintone žiakov SŠ 

 

3.miesto –Erik Vanzal turnaj mladých nádejí v jude 

 

Plávanie- Tomáš Matejka 3. miesto 50 metrov prsia  

                  Dávid Vaňo       3. miesto 50 metrov voľný spôsob 

                  Ema Konigová  2. miesto 50 metrov voľný spôsob 

                  Lea Konigová    2. miesto 50 metrov voľný spôsob žiačky 

                  Sára Bolcsóová  2. miesto 50 metrov prsia 
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Šach  -      Láska Ondrej     2. miesto okresné kolo ZŠ 

 

Atletika – Dávid Dokoupil     1. miesto okresné kolo 100 metrov SŠ 

                  Filip Žilka              1. miesto okresné kolo skok do diaľky 

                  Ján Kršiak             2. miesto okresné kolo 400 metrov SŠ 

                  Filip Žilka              3. miesto okresné kolo skok do výšky SŠ 

                  Štafeta 4 krát 100 metrov  1. miesto okresné kolo žiaci SŠ 

                  Wanda Vilhanová  1. miesto okresné kolo skok do výšky 

                  Štafeta 4 krát 100 metrov  2. miesto obvodné kolo dievčatá SŠ 

 

 

Novohradské Hry 

Izmail Martinák 1. miesto vrh guľou 

Štafeta   1. miesto štafeta 4 krát 100 metrov 

Daniel Sabo    1. miesto 1000 metrov 

Matisko Michal    3. miesto 100 metrov 

Marek Sarvaš   1. miesto skok do diaľky 

Ján Kršiak   2. miesto 400 metrov   

Adam Šišák 3. miesto 1000 metrov 

Samuel Šuľan    1. miesto 400 metrov 

Dávid Dokoupil  1. miesto 100 metrov 

Dávid Dokoupil  1. miesto  200 metrov 

Adrián Bakaljar 3. miesto skok do diaľky 

Adrián Bakaljar  3. miesto 200 metrov 

Michaela Krnáčová 2. miesto 200 metrov 

Michaela Krnáčová 1. miesto 100 metrov 

Wanda Vilhanová   2. miesto skok do výšky 

Laura Valachová   3. miesto vrh guľou 

 

Družstvá žiaci SŠ  1. miesto 

 

Horehronské hry 1. miesto David Dokoupil 100 metrov 

 

Krajsé kolo atletika 

Šimová Juliana   3. miesto 100 metrov 

Wanda Vilhanová  1. miesto skok do výšky 

Dávid Dokoupil   1. miesto  100 metrov 

Kršiak Ján   3. miesto  200 metrov 

Kršiak Ján  2. miesto  400 metrov 

 

Beh Matice slovenskej 

Dorastenky    2. miesto  

Juniory    1. miesto 

Dorastenci   3. miesto 

Staršie žiačky  3. miesto 
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ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY DRUŽSTVÁ : 

 

Stolný tenis 

Žiačky SŠ  okresné kolo      3. miesto 

Žiaci SŠ     okresné kolo      3. miesto 

Žiačky ZŠ okresné kolo        2. miesto 

 

Volejbal 

Žiaci SŠ     okresné kolo        2. miesto 

Žiačky SŠ  okresné kolo        1. miesto 

Žiačky SŠ  regionálne kolo    2 miesto 

 

Basketbal 

Žiačky SŠ  okresné kolo         1. miesto 

 

Futsal 

Žiaci SŠ    okresné kolo         3. miesto 

 

Florbal 

Žiaci SŠ    okresné kolo         1. miesto 

Žiaci SŠ    regionálne kolo     2. miesto 

 

Vybíjaná  

Žiačky ZŠ  3. miesto v skupine 

 

Timrava CUP 

GBST A družstvo        1.miesto 

GBST B družstvo         3. miesto 

 

Župná Kalokagatia 

Žiaci a žiačky SŠ krajské kolo    12. miesto  

Sofia Tušimová, Veronika Chrienová, Tomáš Matejka, Adrián Bakaljar, Dominik Kanda 

 

Zúčastnili sme sa 

Branné preteky krajské kolo  

Európsky týždeň mobility 

Lučenec v pohybe 

Divínsky Boyard –Bianka Karmanová,Matej Kubinec, Šimon Mochnacký, Ján Švidraň 

Adam Kučera, Ondrej Láska, Ema Urbančoková, Krištof Varga, Alexandra Cseriová, 

Tatiana Krížová, Nikoleta Skypalová 

 

                                     

NAJVÝRAZNEJŠÍ ÚSPECH JEDNOTLIVCA A REPREZENTÁCIA ŠKOLY: 

 

5. Štátny vzdelávací program. 
 

Etická výchova 
 

          Etická výchova splnila požiadavky nového školského vzdelávacieho programu.  
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      V prvom ročníku a v príme bola dotácia hodín stanovená štátnym pedagogickým ústavom 

a to po jednej hodine týždenne.  

Na hodinách sme rozvíjali uvedené kompetencie, do druhého ročníka a sekundy, tercie aj 

kvarty sa mnohé kompetencie opakujú. 

Etická výchova ja dobre rozdelená, páči sa nám, že môžeme obsah prispôsobovať.  

                      

Na hodinách etickej výchovy sme rozvíjali kompetencie ako: 

- interpersonálne a občianske kompetencie 

- schopnosť vnímať a interpretovať svoje myšlienky, pocity, prípadne vyjadriť aj svoju náladu  

- schopnosť zapojiť sa do komunikácie v rôznych sociálnych súvislostiach a prostrediach  -  v 

práci, doma, v škole, pri rôznych voľno-časových aktivitách…  

- osvojiť si schopnosť efektívne a konštruktívne sa podieľať na dianí v spoločnosti 

- schopnosť riešiť problémy v osobnom, rodinnom aj verejnom kontexte 

- žiaci sa zdokonalili v poznávaní a definovaní problému, plánovaní spôsobu jeho riešenia, 

kritickom myslení, využívaní vedomostí pre rôzne varianty riešenia 

- žiak prirodzene rešpektuje presvedčenie druhých, vie prijať ich názory a chápe základné 

demokratické princípy spoločnosti, zodpovedne sa rozhoduje a koná ekologicky 

- spolupracuje v tíme, je ohľaduplný k iným, respektuje ich, prispieva k diskusii v menšom aj 

väčšom kolektíve, dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania 

 

Problémom, s ktorým sa stretávame, sú knihy, učebný materiál, didaktický materiál, pracovné 

listy, pomôcky, ktorého je na etickú výchovu málo, respektíve skoro žiadny.  

 

Výtvarná výchova, hudobná výchova. 

 

 Pri hodnotení práce na hodinách výtvarnej výchovy sa kladne javí delenie triedy na 2 

skupiny a tiež tá skutočnosť, že sa práce známkujú,  čo žiakov viacej motivuje pri práci .  

 Len striedanie skupín každý druhý týždeň a zaradenie hodín výtvarnej výchovy do 

piatkového rozvrhu spôsobilo, že im veľa hodín odpadlo.  Inak sa s triedou veľmi dobre pracuje,  

na hodinách sú aktívni . Hodinová dotácia je dostačujúca. 

 

Telesná a športová výchova 

 

      Pri celkovom hodnotení naďalej pretrváva nespokojnosť s dotáciou hodín pre prvý a druhý 

ročník SŠ čo sú len dve hodiny týždenne. Pri tvorbe rozvrhu by bolo vhodné dbať na optimálne 

vyťaženie priestorov telocvične. Je dobré, ak to tvorba rozvrhu dovolí, aby žiaci 1- 4 ročníka 

OG mali samostatne telocvičňu a aspoň jednu hodinu v týždni ponechať ako šiestu ( poslednú 

vyučovaciu hodinu v rozvrhu ) pre splnenie štátneho vzdelávacieho programu . Tieto hodiny by 

pomohli pre sezónne vyučovacie hodiny  ako je korčuľovanie prípadne už aj plávanie na 

otvorenom mestskom kúpalisku. Pre lepšie zabezpečenie vyučovania navrhujeme rozdelenie 

terajšej kvarty a sexty na chlapcov a dievčatá.     V rámci ŠVP je nedostatočné priestorové 

zabezpečenie na vyučovanie hodín TSV a to hlavne v zimných mesiacoch sme nútení využívať 

aj priestory posilňovne a gymnastickej miestnosti. Pri počte žiakov 20 -24 dievčat je veľmi 

obtiažne vyučovať v tak malých miestnostiach. Ten istý problém sa vynára pri dvoch skupinách 

v telocvični pri počte 26  žiakov pre hry či herné činnosti jednotlivca (takáto situácia nastáva 

keď v rozvrhu hodín sú dve triedy). Materiálne vybavenie TSV je nutné doplniť o lopty, ktoré 

sú opotrebované celoročným používaním, skokanský sektor, vybavenie posilňovne novými 

strojmi, prípadne rýchlejšie reagovať na nutnosť opravy strechy telocvične a podlahy 

posilňovne. TSV sa zatraktívnila vyučovaním florbalu a bedmintonu, ale treba dopĺniť 
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vybavenie . V rámci vyučovania TSV sme využívali aj vonkajší areál na športovanie hlavne 

futbal, atletika. Pre plnohodnotné využívanie športového areálu je potrebné, aby sa včas riešila 

príprava športovísk, čím myslíme úpravu umelého trávnika, doriešiť bežecký ovál a odrazovú 

dosku pre diaľku čo je v záujme bezpečnosti žiakov počas hodín TSV. Popri vyučovaní sa 

využíval aj mestský park a to hlavne bežecké aktivity spojené s pohybom v prírode čo oceňovali 

hlavne žiaci ako vhodný relax. Naďalej negatívne pociťujeme rušenie dotácií hodín telesnej 

výchovy (z 3 na 2hodiny) čím sa zvyšuje riziko civilizačných chorôb (obezita, vysoký krvný 

tlak) a znižuje sa ich pracovná výkonnosť.  

  V rámci PK počas školského roka prebiehala aj krúžková činnosť. Žiaci navštevovali  kružok 

bedmintonu vedúca Mgr. Maráková. Žiaci nižších tried navštevovali veľmi obľúbený florbalový 

krúžok pod vedením Mgr. Krnáča a volejbalový krúžok Mgr. Látku. 

   V príprave kurzov je potrebné, aby základné princípy ohľadom organizačného zabezpečenia 

boli v kompetencii vyučujúcich TSV,  dohodnúť a určiť pravidlá pre odmeňovanie za vykonanú 

prácu nadčas počas kurzov.  

 

 

4. Materiálne a technické zabezpečenie PK 

 

    Materiálne zabezpečenie PK TSV + TEV + VÝCHOVY je na pomerne slušnej úrovni. 

Kabinet TSV – treba doplniť loptami pre basketbal,  vhodnými činkami malú posilňovňu 

a pôvodné činky ošetriť náterom proti korózii. V malej posilňovni  by sa mohla v ďalšom 

školskom roku doplniť podlaha aby bola kompletná.  Vhodné by bolo doplniť chýbajúce  

oplotenie areálu školy. Pre bezpečnosť pri atletike je potrebné doriešiť atletický ovál (vyrovnať 

cestu za školou aj telocvičňou a vhodne ju spevniť). Prínosom pre zlepšenie a zatraktívnenie 

hodín TSV by bolo vybavenie, novými učebnými pomôckami pre cvičenia žiakov 

s obmedzeniami fit lopty, bossu, švihadlá, elastické pásy, žinenky. Z projektu kde sa vyučujúci 

TSV zúčastnili sme dostali nové fit lopty, overbaly, pásy, žinenky ale to je v počte 3ks. Bolo by 

dobré hľadať riešenie pre získanie mantinelov pre florbal kôli bezpečnosti žiakov. Potrebná je 

výmena aj volejbalovej siete. Finančné krytie zo školských investícií, projekty, prípadne 

rodičovská rada. Pre skvalitnenie výučby je potrebné doplniť PK o nový notebok, nové knižné 

publikácie, DVD, na hodiny etickej výchovy by bolo vhodné doplniť výučbové DVD 

(závislosti), pracovný materiál (papier, fixky, ceruzky, farbičky, lepiaca páska, lepidlo), zakúpiť 

prenosný prehrávač, doplniť a objednať nové dresy. Vyučovanie HUV je potrebné doplniť o CD 

nosiče a reproduktory. 

     Pre kvalitné zabezpečenie ŠVP pre hudobnú výchovu je dôležité zakúpiť triangle, ozvučné 

paličky a dať naladiť klavír, ktorý má byť súčasťou výučby.  

     Kvôli bezpečnosti počas vyučovania hodín TSV je nevyhnutné atletickú dráhu opäť  zbaviť 

buriny vhodným postrekom počas školských prázdnin, tento postrek je potrebné aplikovať aj na 

jar, plochu s umelým trávnikom opraviť a vyčistiť. Naďalej je nevyhnutné vypracovať 

a zrealizovať prechod z budovy školy do telocvične a doriešiť povrch druhého ihriska. 

 Z estetického hľadiska by bolo vhodné aj vymeniť nevyhovujúce zariadenia v kabinetoch 

TSV, doplniť vymaľovanie vonkajšej fasády telocvične ( návrh žiakov – grafiti dokončiť ). 
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i) Výchovné poradenstvo 
 

Správa o činnosti výchovného poradcu   v školskom roku 2017/2018 

 

Profesionálna orientácia 

Mini- Erazmus  projekt VŠ počas jedného týždňa vybratí študenti 4. ročníka / 8/ reálne 

navštevovali prednášky a semináre na VŠ, ktorú si vybrali.  

SCIO – testy všeobecných študijných predpokladov, využitie bezplatnej počítačovej ponuky pre 

študentov 3. roč. – osvojenie princípu testovania a narábania s časovou dotáciou . Výsledky 

v percentile – triedy 3.A – 43, 3.B- 57, 3.C – 52, Sp – 72 

Burza vysokých škôl – v Banskej Bystrici – prezentácia VŠ na Slovensku 

Informačný servis pre 4. roč. o VŠ  - informačný panel, brožúry , letáky, prezentácie VŠ na našej 

škole / TU Košice, Trnava masmediálna komunikácia, Brno Masarykova univerzita, Lesnícka 

Zvolen, Vojenská akadémia, STU Blava , UMB FF, prihlášky, testy VŠP 

Testy profesionálnej orientácie – pre 3. ročníky a Sp , robia psychológovia CPPPaP, rozbor- 

individuálne žiak a psychológ o výsledkoch testu a možnom výbere VŠ 

Výchovná problematika 

Adaptácia – anonymný dotazník pre 1.ročníky a prímu – náročnosť štúdia, domáca príprava, vzťah 

k pedagógom, kolektívne vzťahy,  

Šikana – dotazníky v príme, sekunde, tercia, 1.roč. , aktuálne na hodinách etickej výchovy 

a triednických hodinách 

Výchovné problémy – problémy v kolektívnych vzťahoch riešené v príme, sekunde, 1.A 

Integrovaní žiaci – po jednom žiakovi v triedach tercia, kvinta,2.C – žiaci majú vypracované IVVP 

pre jednotlivé predmety s metodickými úpravami 

Výchovno- preventívne akcie 

„Pravda o drogách“ – prednáška a beseda s lektorom pre 1.ročníky 

  AIDS – DVD, beseda a testové úlohy 

 

Fajčenie – vplyv fajčenia na zdravie – DVD, beseda 

 

Sexuálna výchova – prenatálny vývoj , DVD pre 2.roč. 

 

„Nie sme rasisti“ – vzťah k etnikám, xenofóbia, migranti v Európe  

 

Únia nevidiacich – akcia „Biela pastelka“ – na škole sme predali všetky ponúknuté, dostali sme 

ďakovný list 

 

Beseda s pracovníčkou archívu – téma: Židia v Lučenci 

 

Subkultúry a netolerancia – DVD, beseda 

 

Prednáška medikov z Jesseniovej lekárskej fakulty z Martina / naši bývalí študenti/ „ Prvá 

gynekologická prehliadka“ – pre dievčatá 3.ročníkov 

 

Výchovný blok / počas maturity/ Amos – hudobné vystúpenie zamerané proti závislostiam,  

Kariérne poradenstvo, závislosti, práca polície – v spolupráci s CPPPaP a Polície 

 

Moderné dejiny emigrácie – účasť na prednáškach v Novohradskom múzeu – 3.roč. 
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Burza stredných škôl – prezentácia GBST / žiacka rada/ 

Gymnaziáda – oceňovanie študentov za reprezentáciu školy, kultúrny program 

Slávnostné vyraďovanie maturantov – odovzdávanie maturitných vysvedčení – Apollo, jún 
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j) Žiacka školská rada  
 

 Predkladá: Terézia Tršová, predsedníčka Žiackej školskej rady 

 

     Školský rok 2017/2018 sme predčasne zahájili spoluprácou s Mestskou študenskou radou, kedy 

sa vybraní členovia ŽŠR zúčastnili pietnej udalosti – kladenia vencov k Pamätníku padlým k 

výročiu SNP. 

     V septembri sme medzi nás prijali nových členov z radu prvákov a dohodli sa na spôsobe 

spolupráce so žiakmi maturitného ročníka. 

     Počas roka sme sa stretávali v pravidelných intervaloch na zasadnutiach, kde sme preberali 

a chystali blížiace sa akcie na našej škole. Koncom septembra sa traja členovia zúčastnili školenia 

pre Žiacke školské rady z celého Slovenska pod záštitou SÚŠ, kde sa  oboznámili s rôznymi 

zaujímavými aktivitami. 

     V októbri sme zorganizovali Imatrikulácie žiakov 1.ročníka – ich „oficiálne“ zaradenie medzi 

nás, študentov.  

     V decembri sme pre žiakov prímy až kvarty usporiadali Mikulášsky deň, ktorý prebiehal vo 

forme rôznych tematických súťaží v priestoroch telocvične. Vianočný čas sme taktiež privítali 

novou akciou – Vianočnými zvykmi z celého sveta, kedy si každá trieda pripravila jedinečné 

a charakteristické znaky Vianoc danej krajiny, ktoré následne odprezentovala ostatným žiakom 

i porote. 

     V druhom polroku post koordinátorky dočasne prevzala miesto koordinátorky Mgr. Frederika 

Csabová a nahradila tak Mgr. Annu Šustekovú. V tomto období vykazovala rada o niečo menej 

vlastnej aktivity, naďalej sa však podieľala na akciách ako napr. DOD. 

     Na poslednom zasadnutí Žiackej školskej rady v šk. roku 2017/2018 boli prekonzultované akcie 

na budúci školský rok. 
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