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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 do  22.06.2020 

Mgr. Anita Dzúrová zástupkyňa riaditeľky školy pre VVČ od 1.7.2020 
 
 

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. V súvislosti s pandémiou COVID 19 bola pôsobnosť rady 
školy zriaďovateľom predĺžená najskôr do októbra, neskôr do decembra 2020 s určitou 
rekonštrukciou. 

  
Členovia rady školy školský rok 2019/2020 od 20.6.2016 do 19.6.2020:  

  

p. č. Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  

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

2. podpredseda Ing. Renata Farkašová (za rodičov) od 20.6.2016 

3. Člen 
Mgr. Anita Dzúrová (za pedagogických zamestnancov) od 20.6.2016 do 
1.7.2020 

4. Člen Mgr. Attila Agócs, PhD. (za zriaďovateľa) od 6.4.2018 

5. Člen 
Mgr. Dáša Gajdošová (za zriaďovateľa) od 20.6.2016 do 31.12.2019 
Ing. Alena Píšová (za zriaďovateľa) od 1.1.2020 

6. Člen Mgr. Judita Droppová (za zriaďovateľa) od 01.05.2019 

7. Člen Ing. Pavel Greksa (za zriaďovateľa) od 6.4.2018 

8. Člen Ing. Miroslava Tuktamyševová (za rodičov) od 3.10.2018 

9. Člen Stanislava Hrabovská (za rodičov) od 3.10.2020 

10. Člen Ing. Alexander Urbančok (za nepedagogických  zamestnancov) od 20.6.2016 

11. Člen Terézia Tršová (za žiakov) od 02.05.2017 do 30.6.2020 
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2019/2020: 
  
Počet zasadnutí: 2 riadne a 2 elektronicky s hlasovaním per rollam. 
 
Rada na zasadnutiach prerokovala: 
-          Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 
-      Smernicu o šikanovaní 
-      správu o projektoch školy 
-      Plán kontinuálneho vzdelávania učiteľov 
-          informácie o počtoch prijatých žiakov na školský rok 2019/2020 s rozložením na jednotlivé    
       zamerania 
-          Plán zasadnutí rady školy na rok 2019/2020 
-          plán výkonov na školský rok 2021/2022 
-          Kritériá na prijímacie konanie na školský  rok 2020/2021 
-      Správu o činnosti rady školy za rok 2019 
-          Plán práce školy na školský rok 2019/2020 a plán kontinuálneho vzdelávania učiteľov 
-          Správu o výsledkoch hospodárenia v roku  2019 a rozpočet na rok 2020 
-          zapojenie školy do projektov 
-          aktuálne otázky -  finančná pomoc pre školský časopis, aktivity žiackej školskej rady,   
        organizačné otázky ohľadom evidencie zástupcov rodičov v jednotlivých triedach 
 

 

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 2019/2020 na škole pracovali nasledovné predmetové       

komisie: 

1 – SJL    2 – ANJ 

3 – FRJ , NEJ, RUJ, SJA  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 2019/2020 (§ 2 ods. 1 písm. b)  
 
 

Gymnázium – 4-ročné  

Ročník 

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 31. 8. 2020 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

1. 3 81 0 3 80 0 

2. 3 78 3 3 77 3 

3. 3 76 0 3 76 0 

4. 4 106 1 4 106 1 

Spolu 13 341 4 13 339 4 

 
 
 

Gymnázium – 8-ročné  

Ročník 

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 31. 8. 2020 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

1. 1 19 0 1 19 0 

2. 1 27 2 1 27 2 

3. 1 31 0 1 31 0 

4. 1 28 0 1 29 0 

5. 1 17 3 1 17 3 

6. 1 20 1 1 20 1 

7. 1 16 1 1 16 1 

8. 0 0 0 0 0 0 

Spolu 7 158 7 7 159 7 

Škola 20 499 11 20 498 8 
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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 30.6.2020 

Počet 
zapísaných 

do I. ročníka 
k 31.8.2020 

Príma 30 29 29 24 0 24 29* 

1. ročníka  
SŠ 

132 0 132 80 80 67 67 

*- na základe úpravy tabuľky plánu výkonov pre osemročné gymnáziá vydanej Odborom školstva 
BBSK dňa 2.7.2020 
 
 

d.2.  žiaci prijatí do vyšších ročníkov od 1. septembra 2019 

 

Ročník 
Počet 

prijatých 
žiakov 

Z ktorej školy 

Tercia 1 
1 - Súkromné gymnázium, Gemerská cesta č. 1, 984 01 
Lučenec 

Kvarta 1 1 - Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec 

I. ročník 3 

1 - Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica 
1 - Súkromné gymnázium, Gemerská cesta č. 1, 984 01 
Lučenec 
1 - Gymnázium P. O Hviezdoslava, Hviezdoslavovo námestie 
1659/18 , 026 01 Dolný Kubín 

 
Prijímacie konanie do 8-ročného štúdia sa konalo na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR, vydaného dňa 25. mája 2020 prezenčnou formou v termíne od 15. 

júna 2020 do 30. júna 2020. Prijímacie konanie sa uskutočnilo dňa 15. júna 2020 v súlade 

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

Žiaci 4-ročného štúdia nekonali prijímaciu skúšku, na štúdium boli prijatí podľa zverejnených 

kritérií, ktoré boli vypracované v súlade s pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. 

 

 
 

http://www.gbstlc.sk/
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   

 

Dosiahnuté vzdelávacie výsledky žiakov v školskom roku 2019/2020 boli veľmi dobré. 

Z celkového počtu 510 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. 2020 
počty 228 152 115 0 3 

v % 45,79 30,52 23,09 0 0,60 

k 31. 08. 2020 
počty 229 152 115 0 2 

v % 45,99 30,52 23,09 0 0,40 

         
 

Prospech za II. polrok šk.r. 2019/2020 
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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 1,35 1,48 1,49 1,45 1,75 1,46 1,73 - 

2.polrok 1,29 1,32 1,41 1,35 1,65 1,29 1,55 - 

Trieda Prvá A Prvá B Prvá C 1. ročník  

1.polrok 1,96 1,79 1,68 1,82 

2.polrok 1,83 1,57 1,57 1,66 

Trieda Druhá A Druhá B Druhá C  2. ročník  

1.polrok 1,85 1,80 1,90 1,85 

2.polrok 1,79 1,67 1,79 1,75 

Trieda Tretia A Tretia B Tretia C 3. ročník 

1.polrok 1,99 1,85 1,83 1,89 

2.polrok 1,91 1,80 1,72 1,81 

Trieda Štvrtá A Štvrtá B Štvrtá C Štvrtá D 4. ročník Škola 

1.polrok 1,95 1,94 1,75 2,09 1,92 1,69 

2.polrok 1,80 1,86 1,63 1,85 1,78 1,57 

 

 

1,35 
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Priemery tried v porovnaní 1. a 2. polroka 

1.polrok 2.polrok 
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e.3. Priemery povinných predmetov v škole v porovnaní školských rokov 2017/2018, 2018/2019 
a 2019/2020 
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SJL ANJ FRJ NEJ RUJ SJA DEJ OBN MAT FYZ CHE BIO TSV INF GEG UKL 

Priemery povinných predmetov v škole v porovnaní školských rokov 2017/2018, 2018/2019 
a 2019/2020 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Predmet SJL ANJ FRJ NEJ RUJ SJA DEJ OBN 

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

2018 - 2019 2,04 1,83 1,40 1,94 1,80 - 1,74 1,47 

2019 - 2020 1,80 1,58 1,22 1,83 1,64 1,39 1,56 1,22 

Predmet MAT FYZ CHE BIO TSV INF GEG UKL 

2017 – 2018 2,25 2,23 2,12 1,71 1,03 1,11 1,72 1,02 

2018 - 2019 2,20 2,22 2,17 1,73 1,06 1,09 1,75 1,02 

2019 - 2020 1,89 1,90 1,86 1,45 - 1,14 1,44 1,03 
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e. 4.  Výsledky externých meraní – maturitné skúšky 

 
 

                                                                                             

Externá časť MS 
 

 
  V dôsledku ochorenia COVID-19 sa na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR v čase mimoriadnej situácie externá časť nekonala. 
 
Priemer predmetov na ÚFIČ MS 2020 

Predmet Úroveň Priemer 

Slovenský jazyk a literatúra (SJL) 
 

2,08 

Anglický jazyk (ANJ) B2 1,89 

Nemecký jazyk (NEJ) B1 1,00 

Biológia (BIO) 
 

1,45 

Dejepis (DEJ) 
 

1,86 

Fyzika (FYZ) 
 

2,00 

Geografia (GEG) 
 

2,50 

Chémia (CHE) 
 

1,67 

Informatika (INF) 
 

1,00 

Matematika (MAT) 
 

1,78 

Psychológia (PSY) 
 

1,50 

Ruský jazyk (RUJ) B1 1,00 

Občianska náuka (OBN) 
 

1,87 

Ekonomika (EKO) 
 

1,61 

--> Celkové výsledky školy 

 
1,80 

 
V dôsledku ochorenia COVID-19 sa v čase mimoriadnej situácie ÚFIČ nekonala, výsledné známky 
boli vypočítané z čiastkových známok v jednotlivých ročníkoch. 

Predmet  
Počet žiakov prihlásených 

na MS 
Priemerná úspešnosť 

žiakov % SR 

 
Priemer žiakov školy  

v % 
 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

106 - - 

Anglický jazyk B2 106 - - 

Matematika 36 - - 
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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 

2,08 
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1 

1,45 
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1 
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1 
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2 
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3 

Priemer predmetov na ÚFIČ MS 2020 

1,82 
1,81 

1,73 

1,85 

1,8025 

1,66 

1,68 

1,7 

1,72 

1,74 
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1,78 

1,8 

1,82 

1,84 

1,86 

IV.A IV.B IV.C IV.D Spolu 

Priemer tried na ÚFIČ MS 2020 
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e. 6. Výchovné opatrenia 

   
    V školskom roku 2019/2020 žiakom školy boli udelené výchovné opatrenia: 

 

I. pochvala triednym učiteľom za výborné študijné výsledky a vzornú dochádzku  žiakov – 186 

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

a umeleckých súťaží a taktiež za vzornú dochádzku a výborné študijné výsledky – 105 

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

a) napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom – 3 

b) pokarhanie riaditeľkou školy – 7 

c) podmienečné vylúčenie - 0 

d) znížená známka zo správania – 0 

 

f) Prehľad o študijných odboroch a zameraniach školy  

Gymnázium 
 

 
 

67,38 
57,06 

48,57 

84,70 

107,16 

61,60 

106,54 

143,79 144,43 

97,77 

118,56 

97,41 

132,10 

65,83 
74,94 

59,00 

79,04 

105,88 

62,40 
55,55 

0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,10 0,22 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 
0,00 
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Porovnanie priemerov vymeškaných hodín na jedného žiaka 
v triedach  

Ospravedlnená absencia na 1 žiaka šk. r. 2019/2020 Neospravedlnená absencia na 1 žiaka šk. r. 2019/2020 

Študijný odbor, zameranie Triedy 

7902 J  00   gymnázium 
I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B, 
IV.C, IV. D, príma, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, 

sexta, septima 
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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 45,23 

 toho PZ 39 Z toho NZ 10 

Z počtu PZ  Z počtu NZ  

- kvalifikovaní 39  upratovačky 3 

- nekvalifikovaní 0 - THP 5 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - údržbár, kurič 2 

  - školník 0 

 
 

g.1. Zoznam učiteľov a ich aprobácia  

 

Interní učitelia 

1.  Aláčová Vavrincová Miroslava, Mgr.                                                           ANJ– SJL 

2.  Balkovská Slavka, Mgr.  ANJ– DEJ 

3.  Belovová Mária, Mgr.  ANJ 

4.  Blahútová Emília, Mgr. MAT - INF 

5.  Blažek Juraj, Mgr.                                                           ANJ-SJL  

6.  Budáčová Mária, RNDr. (do 31.01.2020) MAT - FYZ 

7.  Csabová Frederika, Mgr. ANJ 

8.   Dzúrová Anita, Mgr. MAT - INF 

9.   Gmitterová Andrea, Mgr.                                                            SJL – NEJ  

10.  Gúgľava Ivan, PaedDr.                                                        BIO – CHE                      

11.  Halušková Henrieta, PaedDr.                                        MAT – FYZ                    

12.  Hraško Ivan, Mgr. SJL –  DEJ 

13.  Hrončeková Alica, PhDr. RUJ– DEJ 

14.  Josifovová Monika, PaedDr. RUJ-NEJ 

15.  Kanátová Hedviga, PhDr.                                             NEJ – RUJ                     

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

17.  Koprdová Elena, PaedDr.                                             FYZ – THD                       

18.  Korimová Tatiana, Mgr.                                        DEJ – ETV                     

19.  Koza Rastislav, Mgr.                                                   MAT – GEG                 

20.  Krnáč Ivan, Mgr.                                                            TSV – BIO                     

21.  Krpeľanová Helena, Mgr. BIO-CHE 

22. Látka Boris, Mgr.                                                             TSV            

23. Lindušková Soňa, PaedDr.                                            SJL – OBN                       

24. Lučanský Lukáš, Mgr. SJA 

25. Macková Danka, Mgr.                                                   BIO – CHE                      

26. Macková Nina, Mgr. ANJ– FRJ 
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27. Maráková Helena, Mgr., riaditeľka                                         MAT – TSV                  

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

29. Ondrášiková Marta, Mgr.                                         SJL – OBN                       

30. Öllösová Marta, Mgr.                                                        MAT – INF  

31. Pšenicová Zuzana, Mgr. MAT – INF 

32. Rácz Róbert, Mgr.                                                   PSY                    

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

34. Sarvašová Tatiana, RNDr.                                             MAT – CHE                    

35. Segečová Lea, Mgr.                                                    ANJ – SJL                      

36. Strmeňová Edita, Mgr. ANJ-FRJ 

37. Šestina Arpád, PaedDr.                                          CHE – BIO                     

38. Širko Ján, Mgr.                                                    TSV – GEG                      

39. Šusteková Anna, Mgr.                                                   GEG – DEJ                     

 
 
 

 

Externí učitelia 

1. Fulajtárová Zuzana , Mgr.                                                   FYZ 

2. Juriga Jozef, Mgr.                                                           NBV 

3. Mišove Jana, Ing. EKO 

 
 
 

 g.2. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2018/2019 

 
Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na cca 98% .  
 
 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods.1 písm.  
(za školský rok 2019/2020) 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Konferencia Národná cena kariérového poradenstva 1 1   

Zimná škola kariérového poradenstva 1 1   

Webinár Ako na publikovanie v Open Access 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 Trh práce – ponuka ÚP (osobnostné dotaz.) 

Gymnaziáda, 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 nezábudiek, Deň boja proti AIDS,  Kvapka krvi  

Imatrikulácia, rozlúčka s maturantmi Liga za duševné zdravie 

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

Pravda o drogách – prednášky s preventistom pre           
1. ročníky 

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 Burza VŠ – v Banskej Bystrici 

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

Finančná gramotnosť, ľudské práva 

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

Náboj Junior matematicko – fyzikálna súťaž 
štvorčlenných družstiev pre žiakov ZŠ a osemročných 
gymnázií v okrese Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš 
a Rimavská Sobota 

Biela pastelka – zbierka Únia nevidiacich 

Gymnaziálny ples MENSA – IQ testy 

 

Novohradské múzeum. Besedy: 
- o železnej opone 
- o holokauste 
- besedy o M. R. Štefánikovi 

Mnoho akcií bolo pripravených, ale z dôvodu Covid-19 sa museli zrušiť. 
 
 

i.2.  Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

V školskom roku 2019/2020 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.   
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 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 

- - 

2. 

Projekt Malá školská reforma 
(informatika – nové výukové 
metódy) 

BBSK - - 

 
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

(§ 2 ods. 1 písm. k) . 
 
     V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná žiadna riadna ani následná inšpekcia Štátnou 
školskou inšpekciou. Ale na základe Správy o výsledku školskej inšpekcie č. 6130/2018-2019 sme 
vypracovali Správu o splnení prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 
príčin ich vzniku zistených Štátnou školskou inšpekciou, ŠIC Banská Bystrica, v dňoch 20.02. – 
22.02.2019 a od 25.2.2019 do 27.02.2019 na Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy – Správa bola 
doručená na Štátnu školskú inšpekciu v Banskej Bystrici dňa 9.9.2019. 
      
 

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

     Z kapitálových výdavkov zo zdrojov BBSK sme v septembri 2019 čerpali účelovo určené finančné 
prostriedky vo výške 11 890,- € na vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie 
energetickej náročnosti rekonštrukcie objektov Gymnázia B. S. Timravy Lučenec. V októbri 2019 
sme čerpali účelovo určené finančné prostriedky z kapitálových výdavkov na realizáciu 
a modernizáciu kotolne hlavnej budovy vo výške 138 213,89 €. Z bežných výdavkov zo zdrojov 
BBSK z daní v októbri 2019 sme riešili havarijný stav vodovodného potrubia požiarneho rozvodu 
vody v celkovej výške 29 364,36 €. 

     Na skvalitnenie vyučovacieho procesu boli zakúpené učebné pomôcky do laboratória pre 
výučbu chémie (napr. mikroskopy) vo výške 984,- €. Ďalej boli zakúpené mapy vo výške 1 041,- €, 
učebnice vo výške 2 000,- €, multifunkčné 4 ks tlačiarne vo výške 1 364,- €. Na rozšírenie športovej 
činnosti boli zakúpené futbalové a volejbalové lopty vo výške 464,5 €, dresy pre žiakov vo výške 
236,- €, pálky na stolný tenis vo výške 82,- €, set hokejok na florbal vo výške 399,80 €. Ďalej bola 
zakúpená magnetická otváracia tabuľa vo výške 366,- €. 

     Do oddychovej zóny pre žiakov sme kúpili tulivaky a koberec vo výške 1 037,- €. Začiatkom roka 
2020 sme realizovali z bežných výdavkov opravu hydrantového potrubia vo výške 9 017,95 €. 
V odbornej učebni fyziky sme vymenili podlahu vo výške 8 395,08 €. 
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m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
(§ 2 ods. 1 písm. m)  

 
 

Finančné a hmotné zabezpečenie Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy  –  škola,  
od 1.9.2019 do 31.8.2020 

Charakteristika   
Charakteristika čerpania v EUR - bežné výdavky 

600 Kapitálové 

zdrojov suma v eur 
Mzdy Odvody Tovary a 

služby 
Bežné 

transfery výdavky 
škola   610 620 630 640 700 

Normat. príspevok 
zo ŠR 

1 065 558,00 708 028,00 257 291,00 93 497,00 6 742,00 
  

Normat. príspevok 
z minul. roka 

25 871,00 0,00 0,00 25 871,00 0,00 
  

Nenorm. pr. 
vzdelávacie 
poukazy 

6 528,00 3 600,00 1 404,00 1 524,00 0,00 
  

Daňové príjmy 
BBSK 

56 884,00 12 700,00 1 300,00 42 884,00 0,00 
  

Nedaňové vlastné 
príjmy 

4 743,00 0,00 0,00 4 743,00 0,00 
  

Bežné výdavky 
spolu škola  

1 159 584,00 724 328,00 259 995,00 168 519,00 6 742,00 
  

Kap. výd. z daň. 
príjmov BBSK  

150 104,00         150 104,00 

Spolu škola BV + KV 1 309 688,00 724 328,00 259 995,00 168 519,00 6 742,00 150 104,00 

 
Finančné a hmotné zabezpečenie Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy  –  jazyková škola, 
od 1.9.2019 do 31.8.2020 

Charakteristika   
Charakteristika čerpania v EUR - bežné výdavky 

600 Kapitálové 

zdrojov suma v eur 
Mzdy Odvody Tovary a 

služby 
Bežné 

transfery výdavky 

jazyková škola   610 620 630 640 700 

Daňové príjmy 
BBSK 

7 885,00 3 808,00 2 556,00 1 521,00 0,00 
  

Nedaňové vlastné 
príjmy 

8 173,00 6 695,00 753,00 725,00 0,00 
  

Spolu JŠ bežné 
výdavky 

16 058,00 10 503,00 3 309,00 2 246,00 0,00 
  

Spolu výdavky škola   1 309 688,00 724 328,00 259 995,00 168 519,00 6 742,00 150 104,00 

Spolu škola  
BV + KV 

1 325 746,00 734 831,00 263 304,00 170 765,00 6 742,00 150 104,00 
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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 2019/2020 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 30.06.2020 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. 

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. 

9. 

PODPORA ČINNOSTI ŽŠR A SPOLUPRÁCA S ŇOU – VYTVÁRANIE  

PODMIENOK PRE PARTICIPÁCIU MLÁDEŽE NA SAMOSPRÁVE ŠKOLY 

A VYCHOVA MLADÝCH LÍDROV A KOORDINÁTOROV.  

10. 

REAGOVAŤ NA ZÁUJMY ŽIAKOV FORMOU PROFILÁCIE TRIED 

ŠTVORROČNÉHO GYMNÁZIA: 

a) A  trieda: humanitná 

b) B  trieda: prírodovedná 

c) C  trieda: matematicko-informatická 

 

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 70 
frekventantov.  
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, 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 9, 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. Škole sa podarilo zariadiť klubovňu ŽŠR. 
Ad 10, Žiaci sa po komunikácii s rodičmi rovnomerne na základe vlastnej profesionálnej orientácie 
rozvrstvili v prvom ročníku do tried A,B,C. 
  

       
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 2019/2020 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 

- 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 5 svetových jazykov 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  

- pestrá škála cyklickej krúžkovej činnosti po 

vyučovaní  

- dobrá geografická poloha školy a jej dostupnosť  
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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 
- nerovnaké podmienky všetkých žiakov z hľadiska 
technického vybavenia a pripojenia k internetu 
v prípade dištančného vzdelávania 

- otvorenosť školy novým trendom a výzvam 
- potvrdenie alebo vyvrátenie súladu mikrozamerania 
(profilácie) žiakov od 1. ročníka ich výsledným 
zameraním v maturitnom ročníku 

- 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 

 

- pripravenosť zvládnuť výchovno-vzdelávací 
proces aj vo forme dištančného vzdelávania 
(online) 
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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 2019/2020. 
 

V školskom roku 2019/2020 úspešnosť prijatia na vysoké školy je  95,30%.   

 

Prehľad o umiestnení maturantov šk. rok 2019 /2020 na vysoké školy 

 4.A 4. B 4.C 4.D spolu 

UNIVERZITA  KOMENSKÉHO  BRATISLAVA 

Právnická fakulta 1    1 

Filozofická fakulta 1  3  4 

Farmaceutická fakulta 1 2   3 

Lekárska fakulta 1 1 3  5 

Pedagogická fakulta 1   1 2 

Fakulta sociálnych a ekonom. vied   1  1 

Fakulta Mat/Fyz a informatiky 2   1 3 

Fakulta TV a športu 1 1  1 3 

Fakulta manažmentu  1   1 

EKONOMICKÁ  UNIVERZITA  BRATISLAVA 

Fakulta podnik. manažmentu 1  1 1 3 

Fakulta medzinár. vzťahov  1    1 

Fakulta hospodárskej informatiky  1 1  2 

SLOVENSKÁ  TECHNICKÁ  UNIVERZITA BRATISLAVA 

Fakulta elektrotech. a informatiky 1    1 

Fakulta chem.a potravin. technológie  1   1 

Strojnícka fakulta   1  1 

Fakulta architektúry      

Fakulta informatiky a informačných 

technológii  
2   2 4 

UMB  BANSKÁ BYSTRICA 

Právnická fakulta  1   1 

Filozofická fakulta  2 2  4 

Fakulta prírodných vied   1 1  2 

Pedagogická fakulta  1   1 

Ekonomická fakulta 2   2 4 

UNIVERZITA P.J. ŠAFÁRIKA   KOŠICE 

Lekárska fakulta 1  1  2 

Filozofická fakulta 1   1 2 

TECHNICKÁ  UNIVERZITA   KOŠICE 

Fakulta elektrotechniky   1   1 

Fakulta informatiky    1  1 

Letecká fakulta 2    2 

TECHNICKÁ UNIVERZITA  ZVOLEN 
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Drevárska fakulta  1    1 

Univerzitné študijné programy 1    1 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA   NITRA 

Fakulta prírodných vied   1   1 

UNIVERZITA CaM v TRNAVE 

Filozofická fakulta   1   1 2 

Fakulta informatiky    2  2 

Fakulta masmediálnej komunikácie   1   1 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA  

MARTIN 
1  3  4 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA  1 1 1 3 

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU  

BRATISLAVA 
2  1 1 4 

AKADÉMIA OZBDOJENÝCH SÍL    L. 

MIKULÁŠ  
1 2   3 

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA    Fakulta 

manažmentu 

  1  1 

VŠ v Čechách a na Morave 

 4.A 4.B 4.C 4.D spolu 

VŠ CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ      PRAHA    

VŠ chemicko-technologická Praha                                             1                                              1 

MASARYKOVA UNIVERZITA     BRNO 

Fakulta informatiky  1   1 

Lekárska fakulta    1 1 

Prírodovedná fakulta  2 1 1 4 

Fakulta mediálnych štúdii    1  1 

Fakulta sociálnych štúdii    1 1 

VYSOKÉ UČENIE TECHNICKÉ          

BRNO  
1 4 3 3 11 

Veterinárska a farmaceutická univerzita   

BRNO 
 1   1 

 

                  Štúdium v zahraničí   1  1 

 

Počet žiakov maturantov 30 27 29 20 106 

Nepokračujú na VŠ 2 1  2 5 

Pokračujú na VŠ 28 26 29 18 101 

Na VŠ bude študovať / % / študentov 93,3  % 96,2 % 100 % 90  % 95,3  % 
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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 elektronickej komunikácie počas 

dištančného vzdelávania. Komunikácia sa zjednotila cez mail gbst.sk.  

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. 

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 2019/2020 pracovali žiaci v nasledujúcich krúžkoch: akvaristickom, 

biologicko-chemickom, florbalovom, volejbalovom, fyzikálnom, chemickom, matematickom, 

slovenčina trochu inak a krúžku školského časopisu.  

      Jazykovú školu ako súčasť Gymnázia B. S. Timravy navštevovalo 76 žiakov, 6 z nich úspešne 

vykonalo štátnu jazykovú skúšku ( piati žiaci C1 a jeden B2). 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. 
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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 zlepšila svoju činnosť žiacka rada, ktorá sa aktívne podieľa na organizovaní 

spoločenského a športového života školy. Žiaci veľmi aktívne vstúpili do akcie DOD (akcia zrušená 

v deň konania), keď pripravili vlastné video a prezentácie školy. Žiacka rada je aj partnerom 

riaditeľky školy pri prerokovávaní závažných dokumentov týkajúcich sa chodu školy, organizácie 

vyučovania, a tiež pri vyhodnocovaní  školského 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 2019/2020  

 
 

prerokovaná v pedagogickej rade dňa 08.10.2020. 
 

 
Vypracoval:  Mgr. Juraj Blažek 
správca Jazykovej školy ako súčasti Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci 
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 

V školskom roku 2019/2020 pracovalo v jazykovej škole 5 oddelení cudzích jazykov, z čoho 
bolo:  

 5 oddelení anglického jazyka:  

  

ANJ  –    stredný kurz 1. ročník (SK1) – vyučovala Mgr. Frederika Csabová, 

– stredný kurz 2. ročník (SK2) – vyučovala Mgr. Nina Macková, 

– vyšší kurz 1. ročník (VK1) – vyučoval Mgr. Juraj Blažek, 

– vyšší kurz 2. ročník (VK2) – vyučovala PhDr. Zuzana Štefancová, externá vyučujúca, 

– prípravný kurz (PK2) - všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka  vyučovala 
Mgr. Lea Segečová.   

 

Pri jesennom zápise do JŠ boli verejnosti ponúknuté aj iné jazyky (nemecký, francúzsky, 
ruský, španielsky), tieto  neboli otvorené pre nedostatočný počet záujemcov. 

V priebehu školského roka sa dochádzka do jazykovej školy zhoršila, najlepšia dochádzka 
bola v kurze SK1.  

 

Počty poslucháčov v  jazykovej škole k 30.09.2019 

SK1 ANJ   - 20  SK2 ANJ   - 21 VK1  ANJ   - 11  VK2 ANJ   - 15 

PK2  ANJ  - 7        

 

     Celkový počet prihlásených poslucháčov bol na začiatku šk. roka 77. V priebehu školského roka 
sa stav neustále menil, niektorí vystúpili, iní zase pristúpili. Stav na konci školského roka činil 64. 

  Počty poslucháčov v  jazykovej škole k 30.06.2020 

SK1 ANJ   - 18  SK2 ANJ   - 15  VK1  ANJ   - 10  VK2 ANJ   - 14  

PK2  ANJ  - 7        

 

2. POPLATKY ZA JAZYKOVÚ ŠKOLU 
 

Výška poplatkov v kurzoch 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. 37/2019 o určení 
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, článok II, bod C:  

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

 4-hodinové jazykové kurzy pre dospelých bez vlastného príjmu 120 € / školský rok 
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 4-hodinové jazykové kurzy pre žiakov a študentov ZŠ, SŠ 100 € / školský rok   

Zápisné vo výške 5 € uhradili poslucháči JŠ pri platbe prvej časti školného za 1.polrok (dospelí 
s vlastným príjmom 10 €) a bolo odvedené na účet JŠ. Školné sa platilo v 2 splátkach, prvá splátka 
pokrývala výučbu v mesiacoch september – december 2019, druhá časť školného pokrývala 
mesiace január – jún 2020 príslušného školského roka a bola uhradená priamo na účet JŠ. 

 
 

3. ZÁKLADNÁ A VŠEOBECNÁ ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA 
 

 

Prihlášku na základnú štátnu jazykovú skúšku z ANJ si podali 4 záujemcovia z jazykovej školy a 2 
záujemcovia externe (Marek Červenák, Tomáš Červenák). 

27. mája 2020 vykonalo písomnú časť spolu 6 záujemcov: 1 poslucháč písal ZŠJS z ANJ a 5 písali 
VŠJS z ANJ. Zo zúčastnených prihlásených prospeli všetci.  

 

Vyhodnotenie písomnej časti štátnic:  

Jazyk – druh skúšky Spolu Hodnotenie 
1 

Hodnotenie 
2 

Hodnotenie 
3 

Neprospel/a 

Anglický jazyk ZŠJS 1 0 1 0 0 

Anglický jazyk VŠJS 5 1 4 0 0 

 

Na písomných i ústnych jazykových skúškach sme spolupracovali s Jazykovou školou v Nitre, 
Golianova 68, ktorá má oprávnenie vykonávať dané typy jazykových skúšok a s ktorou máme 
uzavretú zmluvu o spolupráci.  

25. júna 2020 vo štvrtok 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 píšuceho autora na základe výberu poslucháča. Súbor otázok 
zahŕňal popri bežných konverzačných témach aj reálie anglofónnych hovoriacich krajín – geografiu 
daných štátov, hospodárstvo, politický systém, školský systém, zvyky a obyčaje daného národa. 

Zo 6 pozvaných po písomkách sa na základnú štátnu jazykovú skúšku z angličtiny dostavil 1 a na 
všeobecnú štátnu jazykovú skúšku 5. Všetci 6 boli úspešní na ústnej skúške, z nich 1 zo základnej 
štátnej jazykovej skúšky prospel veľmi dobre; 4 zo všeobecnej štátnej jazykovej skúšky prospeli 
s vyznamenaním a 1 prospela veľmi dobre.  

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.  
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V porovnaní s predošlým šk. rokom počet záujemcov o základnú štátnu jazykovú skúšku 
výrazne poklesol. Kladom bolo, že sme dokázali pripraviť poslucháčov na základnú štátnu jazykovú 
skúšku aj na všeobecnú, úrovne B2 a C1-C2.  

 

VÝSTUPNÉ TESTY 

Výstupné testy sa podľa pokynov ministerstva školstva nerealizovali, poslucháči jazykovej školy 
boli hodnotení priebežne podľa vypracovaných dištančných úloh.  

Vydaných bolo spolu 64  osvedčení o úspešnom absolvovaní daného ročníka kurzu 
s nasledovným hodnotením:  

37 – výborný, 23 – veľmi dobrý, 4 – dobrý.    

 

4. PONUKY PRE NASLEDUJÚCI ŠKOLSKÝ ROK 
 

Po dohode s vedením školy bol určený termín zápisu do jednotlivých kurzov na ďalší školský 
rok  na 2.-3. septembra 2020.  

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 vydaniach mestských novín v mesiaci august 
2020 a na internetovej stránke školy. Riaditeľstvá ZŠ a SŠ v meste budú informované elektronicky 
a letákom taktiež koncom augusta 2020 o možnostiach štúdia jazykov, i možnosti vykonať štátnu 
jazykovú skúšku.  

V záujme rozšírenia pôsobnosti jazykovej školy sa uvažuje o elokovanom pracovisku na ZŠ 
v Haliči. Zriadenie tried bude však možné iba pri dostatočnom počte prihlásených záujemcov 
a podpore vedenia miestnej školy a starostu v danej obci. 

 

5. ZHODNOTENIE PRIEBEHU VYUČOVANIA A VÝSLEDKOV JAZYKOVEJ ŠKOLY 
V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020  

 

Školský rok 2019/2020 prebehol vo väčšine kurzov najprv bez väčších rušivých vplyvov, 
pravidelnosť výučby bola narušená v 2. polroku od 11.marca 2020. Výučba prebiehala podľa 
stabilného rozvrhu jazykovej školy v popoludňajších hodinách. Zvláštnosťou tohto školského roku 
bolo najprv prerušené vyučovanie počas pandémie koronavírusu a následne obnovenie fungovania 
formou dištančnej práce, ktorá kládla veľké nároky na samostatnú prácu poslucháčov a na 
zodpovedné vypracovanie dištančných úloh.  Z jazykovej školy sa v priebehu školského roka 
2019/2020 odhlásil počet žiakov, takže ku koncu júna 2020 sa ukončilo vyučovanie s nižším 
počtom ako v septembri 2019.  

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 je vo 
všetkých  učebniach, čo umožňuje výrazne oživiť výučbu v jazykovej škole.  
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Komunikácia a jednotný postup vyučujúcich v rámci jazykovej školy bol zabezpečovaný 
predovšetkým elektronickou poštou a osobným kontaktom. 

Veľkým kladom v tomto školskom roku bola skutočnosť, že vyučujúci pravidelne dochádzali na 
vyučovanie, nebolo nutné zastupovať v dôsledku choroby alebo pracovnej zaneprázdnenosti 
vyučujúcich.   

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, aj to len po výzve niekoľkokrát a neustále 
opakovanej. 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 a všeobecné štátne jazykové 
skúšky z anglického jazyka. Túto skutočnosť a pripravenosť študentov ocenila slovne aj 
predsedníčka štátnicových komisií z Jazykovej školy v Nitre, poďakovanie preto patrí aj Mgr. Lei 
Segečovej, ktorá viedla prípravný kurz na štátne jazykové skúšky.   

 

6. POŽIADAVKY NA ZLEPŠENIE MATERIÁLNEHO VYBAVENIA JAZYKOVEJ ŠKOLY 
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 

 

V záujme skvalitnenia výučby v jednotlivých kurzoch anglického 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. 
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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 – Španielsky 

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 

k) Školský psychológ 
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a) Predmetová komisia Slovenský jazyk a literatúra 
 

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

 

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

1. Miroslava Aláčová-Vavrincová príma 4 

2. Slavka Balkovská SJL – 2.A, 2.B, 3.B, LSE 12 

3. Juraj Blažek SJL – tercia, 1.C 9 

4. Gmitterová Andrea, Mgr. SJL – 1.A,  4.C, LSE 9 

5. Hraško Ivan, Mgr. SJL – sekunda, sexta,, 3.C,4 .B, SSJ 16 

6. Lindušková Soňa, PaedDr. SJL – 4.A,  kvinta. LSE, SSJ 15 

7. Ondrášiková Marta, Mgr. kvarta, 1.B, 2. C, 3.A, 4.D, LSE 20 

8. Segečová Lea, Mgr. SJL – septima 3 

 
Všetci členovia spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady na vyučovanie SJL.  
 
1. b) Údaje o vzdelávaní  
 

P.č. Meno   SJL všeobecné 

1. Miroslava Aláčová Vavrincová - - 

2. Slavka Balkovská - - 

3. Juraj Blažek - - 

4. Gmitterová Andrea, Mgr. - - 

5. Hraško Ivan, Mgr. - - 

6. Lindušková Soňa, PaedDr. - - 

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. 2019. 
     V tomto školskom roku  bolo zrealizovaných 6  zasadnutí PK ( z toho dve prebehli elektronicky),  
na ktorých sa riešili hlavne tieto okruhy  problémov: 

- Plán práce PK na školský rok 2019/2020 
- schválenie TVVP pre všetky ročníky, technická úprava všetkých plánov 
- oboznámenie študentov s cieľovými požiadavkami pre maturantov a ich zverejnenie 
- príprava a realizácia recitačných súťaží, olympiád, súťaží vo vlastnej tvorbe 
- uplatňovanie ŠkVP vo vyučovacom procese, návrhy a pripomienky 
- hodnotenie predmetu podľa ISCED2 a ISCED3a a zverejnenie pokynov v triedach 
- kontrola vydaných učebníc 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2019/2020                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 34 z 103 

- aktualizácia a objednávanie učebníc 
- objednávanie pracovných zošitov pre nižšie ročníky 8-ročného štúdia 
- aktuálne otázky vyučovania a výchovy 
- príprava na PFIČ  a EČ maturitných skúšok 
- aktuálne úlohy na zabezpečenie  vyučovacej a výchovnej činnosti 
- metodické otázky vyučovania SJL 
- usmernenie na hodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania 
- uplatnenie rôznych možností vzdelávania žiakov počas prerušeného vyučovania 
- zhodnotenie dištančného vzdelávania 
- správa o činnosti PK za  školský rok 2019/2020 
 

 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 podľa Plánu práce PK v prvom polroku na 2 vyučovacích 
hodinách -  u Mgr. Aláčovej v príme a  u Mgr. Ondrášikovej  v kvarte. V oboch prípadoch boli 
hodiny v poriadku, zamerané na plnenie ŠkVP a TVVP, s dôrazom na rozvoj viacerých kompetencií 
žiakov. V 2.polroku kvôli prerušenému vyučovaniu (pandémia COVIDU 19) nebolo možné ďalšie 
hospitácie uskutočniť. 
      Vzájomnými konzultáciami, diskusiami, analýzami, prípadne riešeniami aktuálnych problémov 
sa zaoberali členovia priebežne počas celého školského roka.  
 
 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

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

 
1. Timravin chodník  - účasť žiakov 1. ročníkov  
2. Literárny Lučenec – zapojenie žiakov  
3. Timravina studnička –  recitačná súťaž - školské, obvodné a celoslovenské kolo 
4. Cena René Anasoft Litera gymnazistov – čítanie diel súčasných autorov a hlasovanie, účasť 

na celoštátnom stretnutí  
5. Beseda – Cena René – s pani Rozenbergovou 
6. OSJL – školské, okresné a krajské kolo 
7. Hviezdoslavov Kubín – školské kolo recitačnej súťaže 
8. Objednávka pracovných zošitov z jazyka a literatúry pre prímu, sekundu, terciu a kvartu 

z vydavateľstva Taktik  
9.  Objednávka kníh Slohy pre všetkých – vybraní žiaci 1.ročníkov 
10. Literárna exkurzia po Gemeri – žiaci 2.ročníkov a sexty 
11. Konferencia o regióne Novohrad - Futuregión 2019 -  žiaci septimy 

12. Sadenie lipy pred školou - účasť žiakov 2.A a 1.A 

13. Esejistické súťaže  o  M. R. Štefánikovi  – vybraní žiaci 
14. Návšteva divadelného predstavenia Keď muži plačú – žiaci 1.A, sexty a septimy 
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Súťaž Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo Celoslov. kolo 
 
 
 

Timravina 
studnička 

Emma Korimová 
(príma), 

Jakub Šuhaj 
(sekunda), Eva 

Kubicová (sekunda), 
Milan Podhorec 

(3.A) 

Emma 
Korimová 
(príma) – 
3.miesto, 

Eva Kubicová 
(sekunda) – 

2.miesto, 
Milan Podhorec 
(3.A) – 1.miesto 

 Milan Podhorec 
(3.A) – 3.miesto 

Olympiáda SJL Rebeka Tóthová 
(kvarta), Michaela 

Kiššová (1.A), 
Terézia Tršová (4.C) 

Rebeka Tóthová 
(kvarta) – 
3.miesto 

Michaela 
Kiššová (1.A) – 

5.miesto, 
Terézia Tršová 

(4.C) – 
2.miesto 

 

Literárny 
Lučenec 

Barbora Murínová 
(kvinta), Kristína 
Krupová (2.A), 

Daniela Starove 
(2.A), Lea 

Motošková (2.A) 

  Barbora 
Murínová 
(kvinta) – 
3.miesto 

Hviezdoslavov 
Kubín 

Milan Podhorec 
(3.A), 

Terézia Gladišová 
(2.A), Natália 

Stratilová (2.A), 
Marko 

Fehérpataky (sexta), 
Emma Korimová 

(príma), David Korim 
(príma), Alexandra 
Štubňová (príma), 
Tamara Tóthová 
(sekunda), Nina 
Póchová (tercia) 

Marko 
Fehérpataky 

(sexta) – 
1.miesto 
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     Vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla so šírením koronavírusu, boli Ministrom školstva, vedy, 
športu a výskumu zrušené: PFIČ a EČ maturitnej skúšky.  Neskôr aj ÚFIČ – ktorá sa počítala ako 
priemer známok z konca 1. a 2. ročníka a z polroka a konca roka v 3. a 4.ročníku. Podľa usmernenie 
ministra školstva mohli žiaci požiadať o ústnu skúšku, ale na našej škole túto možnosť nevyužil ani 
jeden žiak.  
 
Výsledky podľa tried: 

Trieda Počet žiakov ÚFIČ 

4. A 30 2,03 

4. B 27 1,81 

4. C 29 2,17 

4. D 20 2,35 

spolu 106 2,08 

 
 

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 – v priebehu školského roka boli doplnené alternatívne 

učebnice literatúry pre 3.ročník v počte 20 kusov z prostriedkov Rady rodičov, priebežne sa 
dokupujú nevrátené  učebnice od žiakov 

- 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 

 
 

6. Zhodnotenie dištančného vzdelávania 

 

V čase šírenia pandémie koronavírusu bolo ministrami školstva prerušené vyučovanie od 16.3. do 
30.6.2020. V uvedenom termíne prebiehalo dištančné vzdelávanie, v ktorom jednotliví vyučujúci 
komunikovali so žiakmi prostredníctvom IZK, portálu bezkriedy.sk, v skupinách  na 
messengeri, emailami, niektorí  využívali aj  platformu Google Učebňa a Meet, videohovory cez 
WhatsApp. Zasielali žiakom potrebné materiály – poznámky, prezentácie, pracovné listy, domáce 
úlohy, pokyny na projekty, online zdroje. Pritom vyhodnocovali priebežne žiakmi vypracované 
zadania, cvičenia a slohové práce. 
 
 
 

4. Výsledky maturitných skúšok 
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Pozitíva:  
      -     niektorí žiaci sa prejavili ako naozaj veľmi zodpovední a svedomití študenti, 

- samostatnosť žiakov v samoštúdiu a zodpovednosť voči pracovným povinnostiam 
a výkonom,  

- zvýšenie zručnosti/zdokonalenie sa v práci s internetom a elektronickou komunikáciou, 
v používaní informačných technológií, 

- individuálne plánovanie pracovného času, v pohodlí domova bez rušivých vplyvov, 
- možnosť posielania príloh a pokynov v akejkoľvek forme (audio, video, rozsiahly text aj vo 

forme celej knihy, obrázky...); možné zrealizovať takmer odkiaľkoľvek (mohli sa pripojiť aj 
žiaci, ktorí práve neboli doma); v prípade nutnosti je možné čas videohodín aj predĺžiť, čo 
počas bežnej prezenčnej hodiny nie je možné 
 

Negatíva:  
      -    chýbajúci výklad učiva hlavne pre pomalších študentov, 

- niektorí žiaci nepracovali samostatne, iba kopírovali úlohy ostatných, 

- technické problémy – niekedy sa nedali otvoriť odkazy na poznámky, v niektorých 

prípadoch bol obmedzený prístup na internet, 

- nízka kvalita komunikácie v rámci triedy navzájom (učiteľ – žiak, žiak – žiak) 
- obtiažnosť hodnotenia žiakov,  neobjektívnosť a nezáväznosť hodnotenie 
- neadekvátna spätná väzba – učiteľ nevie, do akej miery žiaci ovládajú učivo, 
- veľmi zlé možnosti kontroly práce študentov,  

- nemožnosť korigovať prácu študentov,  

- nezáujem zo strany viacerých študentov,  

- niektorí žiaci považovali obdobie dištančného vzdelávania za „voľno“ a prispôsobili sa tomu 
(neskoré vstávanie, pobyt na miestach mimo internetu, iné aktivity, napr. brigády a pod.) 

- študenti nepracujú pravidelne (v škole pravidelne na nich vyvíjame tlak na systematickú 
prácu); niektorí žiaci chápu dištančnú formu skôr ako prázdniny, nie ako skutočné 
vyučovanie;  študenti si môžu medzi sebou oveľa ľahšie vymieňať vypracované zadania, 
v prípade videohovorov nie je pre žiakov náročné použiť nedovolené pomôcky (slovníky, 
správne riešenia od iných žiakov); v prípade slabého internetového pripojenia alebo 
problémov s pripojením k skupine či problémov s mikrofónom a kamerou je náročné 
zrealizovať videohovor;  v prípade väčšieho počtu pripojených žiakov je takmer nemožné 
kontrolovať ich všetkých naraz. 
 

Neprebraté učivo: (zrušené povinné práce ministrom školstva) 
Kvinta – septima, 1. – 3.ročník – kontrolná slohová práca v rozsahu 3 hodiny 
 

 

7. Výsledky TESTOVANIA 9 

 

 Rovnako ako maturitné skúšky, zrušil minister školstva aj Testovanie 9 v súvislosti s pandémiou 
šírenia COVID 19. 
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b) Anglický jazyk 
 

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

 
Zloženie predmetovej komisie v šk. roku 2019/2020 
        

P.č
. 

Meno a priezvisko aprobácia ANJ vyučuje v triedach 

1. 
Mgr. Lea Segečová 
Predsedníčka PK 

SJL - ANJ sp, 3.B, 2.A, 1.B, t, KAJ 

2. Mgr. Mária Belovová ANJ sx, 4.D, 4.A,  KAJ, 3.A, 1.B 

3. Mgr. Juraj Blažek SJL - ANJ t, k, 2.C, KAJ 

4. Mgr. Frederika Csabová ANJ s, 3.A, 3.B, 3. C, 4.B, 2.B 

5. Mgr. Edita Strmeňová ANJ - FRJ p, 1.A, 1.C, s 

6. Mgr. Nina Macková ANJ - FRJ 2.C,  4.A, 4.C,  k, kv, KAJ 

7. Mgr. Miroslava Vavrincová Aláčová ANJ 4.B, 2.A, 2.B, 4.C, 1.A 

    
 

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

    
     Predmetová komisia zasadala podľa plánu práce. Štyrikrát sme sa stretli osobne a v čase 
prerušenia vyučovania sme mávali videomítingy a čety.  
      Prvé zasadnutie PK sa uskutočnilo v auguste 2019. Na tomto zasadnutí sme prerokovali plán 
práce PK na nový školský rok a nové tematické výchovno-vzdelávacie plány. 
     Druhé zasadnutie sa uskutočnilo v novembri 2019. Hlavným bodom programu bolo 
vyhodnotenie 1.štvrťroka, príprava školského kola Olympiády v ANJ a súťaže Best in English.  
     Na treťom zasadnutí vo februári sme schválili maturitné zadania, vyhodnotili účasť v olympiáde 
a analyzovali sme výsledky polročných ročníkových testov. 
     V rámci štvrtého zasadnutia v júni sme sa venovali vyhodnoteniu maturitnej skúšky, príprave 
hodnotiacej správy a analýze dištančného vzdelávania.  
 
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 to Maturita  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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Vyhodnotenie plnenia úloh. 
 

Hlavné úlohy na šk. rok 2019/2020 
1. Pri vyučovaní vychádzať z POP na tento školský rok, Spoločného európskeho jazykového 

rámca a ŠkVP, dôsledne dodržiavať tematické výchovno-vzdelávacie plány.- splnená 

2. Pri vyučovaní cudzieho jazyka používať moderné učebnice a aplikovať činnostne zameraný 

prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov a venovať pozornosť inovatívnym 

metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka.  - splnená 

3. Zapojiť žiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať tak 

jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej 

rozmanitosti Európy..- splnená 

4.  Zorganizovať školské kolo OAJ, pripravovať úspešných účastníkov na vyššie kolá. - splnená 

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

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

splnená 

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

gymnázium/ - nesplnená kvôli prerušeniu vyučovania 

8. Zúčastňovať sa vzdelávacích podujatí a seminárov podľa ponuky a finančných možností 

školy. – Mgr. Nina Macková sa zúčastnila webinára zameraného na čítanie s porozumením 

9. Rozvíjať čitateľskú a finančnú gramotnosť žiakov /Plán práce školy/ - plní sa priebežne 

10. Realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu /Plán práce školy/ - plní sa 

priebežne 

11. Zapojiť sa do súťaží Best in English, Brána jazykov, Mladý prekladateľ – zapojili sme sa do 

Best in English, ostatné sa nerealizovali 

12. Pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť ročníkové testy podľa dohodnutého harmonogramu, 

sledovať progres jednotlivých tried. – úloha splnená len počas prvého polroka 

Kontrolná činnosť : 
     Vedúca PK nevykonala žiadnu hospitáciu kvôli prerušeniu vyučovania.  
 
 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 
Olympiáda v ANJ:   

 

Okresné kolo:   Laura Paulovičová                –       kat 1B        7. miesto 

                         Aurel Csobonyei                    –       kat 2A        2.miesto 

                         Michal Belovec                      –       kat 2B        2.miesto 

                         Maximilian Goodspeed          –       kat 2C2      1.miesto 

                                

 

 

Krajské kolo:    Maximilian Goodspeed        –       kat 2C2       3. miesto                                
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Best in English - najlepšie sa umiestnil Dávid Dokoupil zo 4.C 

 

Uskutočnené podujatia: 

- Európsky deň jazykov – v spolupráci s PK CJ 

- Beseda o štúdiu v zahraničí - 2.ročník + 4.ročník 

- Návšteva divadelného predstavenia Jack and Joe – 1.ročník a kvinta 

 

4. Výsledky maturitných skúšok 

 
     Maturitná  skúška sa nerealizovala klasickým spôsobom kvôli koronakríze. Miesto maturity sa 
žiakom na maturitnom vysvedčení uviedla známka, ktorá bola priemerom známok z jednotlivých 
ročníkov a KAJ.  

 

Trieda ÚFIČ – priem. zn. 

4. A 1,87 

4. B 1,93 

4. C 1,90 

4. D 1,85 

 
     Vzhľadom na vzniknutú neštandardnú situáciu s maturitnými skúškami nevieme k výsledkom 
zaujať žiadne stanovisko. Je veľkou škodou, že žiaci nevykonali EČ MS a teda sme jej výsledky 
nevedeli porovnať s výsledkami ročníkových testov. Pokiaľ ide o ÚFIČ, predpokladáme, že viacerí 
žiaci by dosiahli lepší výsledok, ako je ich priemerná známka, ale možnosť túto časť vykonať nikto 
nevyužil. 

 

 

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

            
     Materiálno-technické zabezpečenie je na dobrej úrovni, v tomto školskom roku nám pribudli aj 
anglické mapy a publikácie z vydavateľstva TAKTIK Úspešná maturita. 
 
 

6. Zhodnotenie dištančného vzdelávania 

 

    Na komunikáciu so žiakmi sa používali rôzne platformy - messenger, email, WhatsApp, Zoom, 
bezkriedy.sk, IZK a neskôr Google Classroom a Google Meet.  
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Výhody: 

- rozvoj samostatnosti a lepší management času - žiaci boli nútení sledovať a dodržiavať 

termíny,  

- možnosť posielať prílohy v rôznej podobe - textové súbory, prezentácie, zvuk, videá, odkazy 

- zlepšenie IKT zručností 

- individuálny prístup k žiakovi a jeho problémom 

 
Nevýhody: 

- nedostatočná spätná väzba 

- nedostatočná technická vybavenosť u niektorých, závislosť od počasia,  

- žiaci posielali okopírované úlohy 

- nedala sa dodržať objektívnosť hodnotenia 

- časovo mimoriadne náročné pre učiteľov 

- niektorí žiaci s učiteľmi vôbec nekomunikovali 

- chýba systematickosť v príprave 

- zo začiatku bol zmätok v zadávaní úloh 

- táto forma vyučovania je nevhodná pre výučbu cudzieho jazyka - chýba okamžitá interakcia 
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c) Predmetová komisia Nemecký jazyk – Francúzsky jazyk – Ruský jazyk 
 

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

 
 

P.č. Priezvisko, meno, titul Vyučoval 
odborne 

Počet 
hodín 

Triedy 

1. Gmitterová Andrea, Mgr. NEJ 15 
NEJ – I. A, B, C; II. A; II. C, sexta; III.A, B, 
septima; IV. A, B, C, D 

2. Hrončeková Alica, PhDr. NEJ, RUJ 20 
NEJ – kvarta; III. C 
RUJ – I. A, B, C, kvinta; II. A, B; II. C, sexta; 
III. A, B, septima; IV. A, B, C, D 

3. Janková Agáta, PaedDr. NEJ 6 NEJ – III. A, B, septima; IV. A, B, C, D 

4. 
Josifovová Monika, 
PaedDr. 

RUJ 6 RUJ - I. A, B, C, kvinta; IV. A, B, C, D 

5. Kanátová Hedviga, PhDr. NEJ, RUJ 23 
NEJ - príma; sekunda; tercia, kvarta; 
I. B, C, kvinta; sexta; II. B; IV. A, B, C, D 
RUJ – III. A, B, septima 

6. Lučanský Lukáš, Mgr. SJA 3 SJA – I. A, B, C, kvinta 

7. Macková Nina, Mgr. FRJ 3 FRJ - tercia 

8. Rapcová Viera, PhDr. FRJ 6 FRJ - II. A, B; IV. A, B, C, D 

9. Strmeňová Edita, Mgr. FRJ 6 FRJ – sekunda; III. A, B, septima 

       
 

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

 
     PK NEJ – FRJ – RUJ – SJA  pracovala počas celého školského roka podľa plánu práce, ktorý bol 
prerokovaný a schválený na zasadnutí PK 28. 8. 2019. 
      V tomto školskom roku  zasadala  PK 4-krát a dvakrát prebehlo zasadnutie PK on-line. Na 
zasadnutiach sa riešili nasledovné problémy: 
 
- kontrola a úprava tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre jednotlivé vyučovacie 

predmety – NEJ, FRJ, RUJ, SJA 
- vypracovanie tematického výchovno-vzdelávacieho plánu a ŠkVP pre španielsky jazyk pre 1. 

ročník 
- objednávanie a distribúcia učebníc objednávanie učebných pomôcok 
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- 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 
- 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 2019/2020 
- kontrola, úprava a schválenie maturitných zadaní pre ÚF IČ MS 
- rozvíjanie kompetencií žiakov vo vyučovacom procese 
- kontrola plnenia tematických výchovno-vzdelávacích plánov 
- aktuálne úlohy na zabezpečenie vyučovacej a výchovnej činnosti 
- metodické otázky vyučovania cudzích jazykov – NEJ, FRJ, RUJ, SJA 
- dištančné vzdelávanie žiakov 
- Usmernenie na hodnotenie žiakov základnej strednej školy v čase mimoriadnej situácie, 

spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 
- návrh záverečnej (koncoročnej) klasifikácie žiakov 
- Správa o zhodnotení dištančného vzdelávania v 4. ročníku 
- analýza dištančnej formy vzdelávania v 2. polroku školského roka 2019/2020 
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch za šk. rok 2019/2020 
 

Súčasťou činnosti PK bola aj kontrolná činnosť. Predsedníčka PK vykonala kontrolu plnenia 
tematických výchovno-vzdelávacích plánov ku koncu 1. i 2. polroka. Predsedníčka PK vykonala 
v prvom polroku 2 hospitácie, ktoré boli zamerané na rozvíjanie kompetencií žiakov a na učenie sa 
žiakov. 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 2. polroku kvôli 
prerušeniu vyučovania v súvislosti so šírením koronavírusu neboli vykonané plánované hospitácie. 

 
V školskom roku 2019/2020 sa členovia PK nezúčastňovali žiadneho kontinuálneho 

vzdelávania. PhDr. Hedviga Kanátová sa zúčastnila Ružomberského fóra rusistov. 
V školskom roku 2019/2020 sa na našej škole začal v 1. ročníku vyučovať španielsky jazyk ako 

2. cudzí jazyk. V tomto školskom roku externe vyučovala nemecký jazyk PaedDr. Agáta Janková a 
ruský jazyk PaedDr. Monika Josifovová. 
 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 
Prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali a ktorých sa zúčastnili:  
 
1. Európsky deň jazykov  

2. Olympiáda v NEJ  - školské, okresné, krajské kolo 

3. Olympiáda v FRJ - školské kolo 

4. Olympiáda v RUJ – školské kolo 

5. Puškinov pamätník  - recitačná súťaž v ruskom jazyku 
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Úspechy žiakov: 
 
Olympiáda v nemeckom jazyku 
 
Vargová Alexandra  (II. B)   účasť v okresnom kole ONJ (kat. 2A) 

Flešková Daniela  (II. A)   účasť v okresnom kole ONJ (kat. 2A) 

Belko Marek (IV. D)    1. miesto v krajskom kole ONJ (kat. 2B), 

      postup na celoslovenské kolo 

Tršová Terézia (IV. C)               7. miesto v krajskom kole ONJ (kat. 2B)  

Horstmann Daniel (tercia)   3. miesto v krajskom kole ONJ (kat. 1C) 

 
Puškinov pamätník 
 
Fehérpataky Marko  (sx)             2. miesto v celoslovenskom kole v kategórii próza 
   
Bartošová Alexandra  (t)   účasť v semifinále celoslovenského kola  

v kategórii  poézia 
 

     Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 
v súvislosti s koronavírusom boli zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a 
žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so 
smernicou č. 23/2017 o súťažiach.  

     Z uvedeného dôvodu bolo v školskom roku 2019/2020 v Olympiáde v nemeckom 
jazyku zrušené celoštátne kolo pre všetky kategórie a rovnako bolo zrušené krajské kolo 
Olympiády v ruskom jazyku. 

 

4. Výsledky maturitných skúšok 

 
V školskom roku 2019/2020 bola v súvislosti s koronavírusom a opatreniami MŠ VVaŠ zrušená 

EČ a PFIČ aj ÚFIČ maturitných skúšok. Maturity prebehli administratívnym vykonaním IČ MS a to 
vypočítaním aritmetického priemeru známok za všetky roky štúdia, za posledné dva roky aj z 
polročných vysvedčení. V prípade dobrovoľného maturitného predmetu, žiaci mali možnosť buď 
podať žiadosť o zrušenie internej časti MS z dobrovoľného predmetu, alebo mohli konať MS 
v stanovenom termíne.  
     Z nemeckého jazyka sa na maturitnú skúšku prihlásili 2 žiaci, z  toho jedna žiačka dobrovoľne.  
     Z ruského jazyka sa na maturitnú skúšku prihlásili tiež 2 žiaci, z  toho jedna žiačka dobrovoľne. 
     Z  francúzskeho jazyka sa na maturitnú skúšku neprihlásil ani jeden žiak. 
     Z nemeckého i ruského jazyka podali obaja žiaci žiadosť o zrušenie internej časti MS 
z dobrovoľného predmetu. 
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5. Materiálne a technické zabezpečenie PK ( učebnice, zbierky, vybavenosť kabinetov atď.) 

 
     Materiálne a technické zabezpečenie kabinetov PK NEJ – FRJ – RUJ – SJA  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. V tomto školskom roku sa dokúpili mapy Španielska a Južnej 
Ameriky, metodické príručky k učebniciam nemeckého jazyka a USB kľúče pre vyučujúcich. 

 
 

6. Zhodnotenie dištančného vzdelávania 

 

     V školskom roku 2019/2020 prebiehala prezenčná forma vyučovania do 11. 3. 2020. 12. 3. 2020 
bolo v súvislosti so šírením nového koronavírusu prerušené vyučovanie a od 18. 3. 2020 začalo 
prebiehať vyučovanie dištančnou formou. 
     Vyučujúci využívali pri dištančnej forme vzdelávania rôzne formy, možnosti a prostriedky 
vzdelávania (pracovné listy, prezentácie, poznámky, rôzne úlohy a zadania, on-line videohodiny) 
a komunikovali so žiakmi prostredníctvom IZK, portálu bezkriedy, Google Classroom, e-mailu, príp. 
messengeru. Žiaci odovzdávali vypracované úlohy a zadania na kontrolu v stanovenom termíne. 
     Spolupráca žiakov s vyučujúcimi bola vo väčšine prípadov veľmi dobrá, žiaci sa rýchlo 
prispôsobili tejto forme vzdelávania a len v niekoľkých prípadoch bolo nutné upozorniť a vyzvať 
žiakov na spoluprácu a odovzdávanie úloh. 
     Vyučovanie cudzieho jazyka dištančnou formou sa ukázalo ako mimoriadne náročné, pretože 
táto forma vzdelávania vyžaduje veľkú disciplínu žiakov v samostatnom učení sa, seriózny a 
zodpovedný prístup žiakov k plneniu si svojich povinností. 
     Za klady dištančnej formy vyučovania možno považovať skutočnosť, že žiaci sa zlepšili 
v samostatnom štúdiu, kládol sa dôraz na samostatnú prácu žiakov, žiaci mali možnosť pracovať 
v domácom prostredí bez rušivých vplyvov. 
     Ako negatíva tejto formy vzdelávania sa ukázali: absencia vzájomnej interakcie učiteľ – žiak, ale 
aj žiak – žiak, absencia ústnej komunikácie ako najdôležitejšieho cieľa výučby cudzieho jazyka, 
obmedzená možnosť vyučujúceho kontrolovať prácu žiakov, pretože žiaci mohli pri vypracúvaní 
úloh používať rôzne pomôcky (knihy, poznámkové zošity, internet), mohli spolupracovať so 
spolužiakmi alebo si navzájom preposielať a odpisovať úlohy, nemožnosť objektívne ohodnotiť 
prácu žiakov, nie všetci žiaci mali možnosť neobmedzeného prístupu na internet, pri realizácii 
videohodín to boli aj technické príčiny a nepriaznivé poveternostné podmienky. Najviac 
problematickým sa ukázalo osvojovanie si nových gramatických javov, nácvik správnej výslovnosti 
a zo strany žiakov aj  nedodržiavanie termínov odovzdávania zadaných domácich úloh. 
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d) Predmetová komisia Biológia - Chémia 
 

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

 
V  školskom roku 2019/2020 pracovala PK BIO-CHE  v tomto zložení: 

Poradové číslo Priezvisko, meno, titul 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 2019/2020 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. 
V školskom roku 2018/2019 prebehla plánovaná školská inšpekcia ŠŠI v termíne 20. – 27. 02. 2019, 
ktorej závery sú zverejnené v zápisnici u vedenia školy a boli implementované aj v priebehu šk. 
roka 2019/2020.  
     Členovia PK prepracovali maturitné zadania z predmetu biológia podľa zmenených požiadaviek 
NÚCEMu na formu maturitných skúšok  a skontrolovali aj maturitné zadania z predmetu chémia. 
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3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 

Aktivity organizované členmi PK BIO-CHE v šk. roku 2019/2020  
 
a. Vedenie krúžkov, chemickej a biologickej olympiády 
b. Vypracovanie ponúk na voliteľné predmety pre žiakov 4. ročníka a oktávy 
c. Konzultácie v rámci predmetovej komisie 
d. HomoChermicus – klub riešiteľov chemickej olympiády 
e. Digiškola – tabletová trieda 
 

Mnohé aktivity PK, ktoré sa v minulosti realizovali, sa v tomto školskom roku nerealizovali 
z dôvodu COVID-19. 
 

Výsledky predmetových olympiád v šk. r. 2019/2020 

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

zapojení úspešní zapojení úspešní zapojení úspešní zapojení úspešní 

Chemická 
olymp. 

Dg - - - - - - - - 

Chemická 
olymp. 

C 11 11 - - 5 3 - - 

Chemická 
olymp. 

B 5 5 - - 1 1 - - 

Chemická 
olymp. 

A - - - - - - - - 

Biologická 
olymp. 

A - - - - - - - - 

Biologická 
olymp. 

B - - - - - - - - 

Biologická 
olymp. 

E - - - - - - - - 

 
 
Menovité úspechy: 

Priezvisko a meno 
Súťaž, 

kategória 

Umiestnenie 

OK KK Celoslovenské kolo Medzinárodné kolo 

Beľa Adrián, kvinta CHO kat. B - 2. - - 

Siviček Filip, 1.B CHO kat. C - 1. - - 

Lázár Adam, 1.B CHO kat. C - 3. - - 

Malček Patrik, 1.C CHO kat. C - 6. - 
- 
- 
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4. Výsledky maturitných skúšok 

 

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

Biológia (BIO) IV.A 3 5 0 0 0 1,63 84,38% 

Biológia (BIO) IV.B 4 4 0 0 0 1,50 87,50% 

Biológia (BIO) IV.C 8 1 0 0 0 1,11 97,22% 

Biológia (BIO) IV.D 1 3 0 0 0 1,75 81,25% 

  

Súčet = 16 Súčet = 13 Súčet = 0 Súčet = 0 Súčet 

   

Celkový priemer biológie za školu: 1,45     úspešnosť: 87,59%   
 

 

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

Chémia (CHE) IV.A 2 4 0 0 0 1,67 83,33% 

Chémia (CHE) IV.B 3 5 0 0 0 1,63 84,38% 

Chémia (CHE) IV.C 3 4 0 0 0 1,57 85,71% 

Chémia (CHE) IV.D 0 3 0 0 0 2,00 75,00% 

  Súčet = 8 Súčet = 16 Súčet = 0 Súčet = 0 Súčet = 0   
 

celkový priemer chémie za školu: 1,67     úspešnosť: 82,10%   
 
 

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 považujeme to, že už je sfunkčnené chemické laboratórium a mohli sme 

realizovať predpísané praktické cvičenia – delenia v prvom ročníku vzhľadom na stav vedomostí 

študentov z predmetu chémia sa reálne využívajú predovšetkým na precvičovanie výpočtov 

a názvoslovia, resp. opakovanie učiva základnej školy. 

       

 

6. Zhodnotenie dištančného vzdelávania 

 

 PaedDr. Ivan Gúgľava: 
 

1.C – chémia: 
Dištančne odučené tematické celky:  
1. Energetické zmeny pri chemických reakciách 
2. Chemická kinetika 
3. Chemická rovnováha 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2019/2020                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 49 z 103 

4. Protolytické reakcie 
5. Redoxné reakcie 
6. Zrážacie reakcie 
 
(bližší popis preberaného učiva – viď dištančné výkazy) 
 
- využíval som pracovné listy, vlastné učebné materiály, ppt a jeden pokus o video-konferenciu cez 
google zoom (u niektorých zlyhalo, neotvorilo „obrazovku“), pravidelná komunikácia zabezpečená 
formou e-mailov a FB správ. Žiaci reagovali načas a v primerane dobrej požadovanej úrovni (pri 
prvej úlohe bolo nutné upozorniť na dodržiavanie termínov žiaka Cabana a žiačku Miadokovú, 
následne už to bolo bez problémov). 
 
1.C – biológia: 
 
Dištančne odučené tematické celky:  
1. Vysokohorské spoločenstvá 
2. Život na úkor iných 
3. Život v extrémnych podmienkach 
4. Svet pod mikroskopom 
5. Adaptácia na život s človekom 
6. Rastliny a huby v službách človeka 
 
(bližší popis preberaného učiva – viď dištančné výkazy) 
 
- priebeh rovnako ako v 1.C – chémia. 
 
3.B – biológia: 
Dištančne odučené tematické celky:  
1. Reprodukčná sústava a ontogenéza človeka 
2. Humánna genetika 
3. Reprodukčné zdravie a plánované rodičovstvo 
4. Civilizačné ochorenia 
5. Prvá pomoc a záverečné opakovanie 
 
(bližší popis preberaného učiva – viď dištančné výkazy) 
 
- využíval som vlastné PPT, pracovné listy a didaktický materiál na precvičovanie a sprístupňovanie 
učiva (videá,....), pravidelná komunikácia zabezpečená formou e-mailov a FB správ. Žiaci reagovali 
v požadovanom čase a na primerane dobrej úrovni, výnimkou bol Imrovič – požadované úlohy 
poslal až po viacnásobnom urgovaní zo strany mojej ako aj strany vedenia školy. 
 
3.C – chémia: 
Dištančne odučené tematické celky:  
1. Nukleové kyseliny 
2. Enzýmy 
3. Vitamíny 
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4. Kvalita života a zdravie 
5. Úvod do látkového metabolizmu – katabolizmus a anabolizmus biochemicky významných látok – 
tento  celok len budúci maturanti  
 
(bližší popis preberaného učiva – viď dištančné výkazy) 
 
- využíval som vlastné PPT, pracovné listy a didaktický materiál na precvičovanie a sprístupňovanie 
učiva (videá,....), pravidelná komunikácia zabezpečená formou e-mailov a FB správ. Žiaci reagovali 
v požadovanom čase a na primerane dobrej úrovni, výnimkou bol Krnáč – požadované úlohy poslal 
až po viacnásobnom urgovaní zo strany mojej ako aj strany vedenia školy. 
 
PaedDr. Arpád Šestina:  
 
Tercia- chémia:                                                                                                                                       
1. Chemické zlúčeniny                                                                                                                                                                    
2. Kyseliny a hydroxidy                                                                                                                                            
3. Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH stupnica                                                                                  
4. Soli - ich názvoslovie a praktický význam                                                                                    
5. Neutralizácia                                                                                                                      
6. Indikátory                                                                                                                                        
 
Podrobnejší popis preberaného učiva – viď. dištančné výkazy. 
 
Žiaci robili prezentácie, využívali Internet, riešili problémové úlohy, otázky a príklady z učebnice 
a cvičebnice, vypracovávali testy, PL a využívali prezentácie vyučujúceho. Študenti reagovali počas 
DV primerane, vzájomná komunikácia bola zabezpečená formou mailov, telefonicky 
a elektronickej IZK. Väčšina študentov reagovala včas, niektorých však bolo treba opakovane 
upozorniť na dodržiavanie termínov -E.Vanzal, J.Blahút 
 
1.B- chémia: 
Dištančne odučené tematické celky: 
1.Chem.reakcie, chem rovnice a výpočty z chem rovníc   
2. Energetické zmeny pri chemických reakciách  
3. Chem. kinetika 
4.Chem. rovnováha 
5.Protolytické reakcie   
6. Redoxné reakcie 
7. Zrážacie reakcie                                                                 
 
Podrobnejší popis preberaného učiva – viď. dištančné výkazy. 
 
Žiaci robili prezentácie, využívali Internet, riešili problémové úlohy, otázky a príklady, ďalej sme 
využívali pracovné listy, vlastné učebné materiály, Internet, svoje prezentácie  , pravidelná 
komunikácia bola zabezpečená formou e-mailov a  IZK. Úlohy si žiaci plnili načas a v primerane 
požadovanej úrovni avšak bolo nutné upozorniť na dodržanie termínov žiakov K. Marákovej             
a  D. Dobru . 
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1.A- biológia: 
Dištančne odučené tematické celky: 
1.Morský ekosystém 
2. Vysokohorské spoločenstvá 
3. Život na úkor iných 
4. Život v extrémnych podmienkach 
5. Mikroorganizmy 
 
Podrobnejší popis preberaného učiva – viď. dištančné výkazy. 
 
Využíval som vlastné prezentácie, PL, testové úlohy a didaktický materiál na precvičovanie 
a sprístupňovanie učiva - videá, pravidelná komunikácia bola  zabezpečená formou e-mailov 
a elektronickej IZK. Žiaci reagovali včas a na primerane dobrej úrovni, výnimkou boli, – G. 
Oravcová, N. Kramecová, požadované úlohy poslali až po viacnásobnom urgovaní. Pre nedostatok 
času som nestihol prebrať posledné dva tematické celky. 
 
2.A – biológia: 
Dištančne odučené tematické celky: 
1.Metabolizmus živočíchov 
2.Regulačné mechanizmy 
3. Fyziológia rastlín 
4. Fyziológia živočíchov 
5. Genetika 
 
Podrobnejší popis preberaného učiva – viď. dištančné výkazy. 
 
Žiaci robili prezentácie, využívali Internet, riešili problémové úlohy, otázky a príklady, ďalej sme 
využívali pracovné listy, vlastné učebné materiály, Internet, moje vlastné prezentácie ,  testové 
úlohy a didaktický materiál na precvičovanie a sprístupňovanie učiva - videá, pravidelná 
komunikácia bola  zabezpečená formou e-mailov a elektronickej IZK. Žiaci reagovali včas a na 
primerane dobrej úrovni, výnimkou boli, – D. Fízeľ, A. Csöbönyei , požadované úlohy poslali až po 
viacnásobnom urgovaní a spolupráce s triednou profesorkou. 
 
2.C - chémia: 
Dištančne odučené tematické celky: 
1.Izoméria 
2.Rozdelenie organických zlúčenín 
3.Názvoslovie organických zlúčenín 
4.Reakcie organických zlúčenín 
5.Uhľovodíky – alkány, alkény, alkíny, arény 
6.Zdroje uhľovodíkov 
 
Podrobnejší popis preberaného učiva – viď dištančné výkazy. 
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Využíval som vlastné prezentácie, PL, testové úlohy a didaktický materiál na precvičovanie 
a sprístupňovanie učiva - videá, pravidelná komunikácia bola  zabezpečená formou e-mailov 
a elektronickej IZK. Žiaci reagovali včas a na primerane dobrej úrovni, výnimkou boli, – F. Kortiš, 
A.Šuleková , požadované úlohy poslali až po viacnásobnom urgovaní a spolupráce spolupráce 
vedenia školy 
 
Septima – chémia:. 
Dištančne odučené tematické celky: 
1. Tuky, izoprenoidné lipidy, terpény, steroidy 
2. Vitamíny 
3. Enzýmy 
4. Alkaloidy 
5. Zásady zdravej výživy 
6. Základy biochémie 
 
Podrobnejší popis preberaného učiva – viď. dištančné výkazy. 
 
Žiaci robili prezentácie, využívali Internet, riešili problémové úlohy, otázky a príklady, využíval som 
vlastné prezentácie, PL, testové úlohy a didaktický materiál na precvičovanie a sprístupňovanie 
učiva - videá, pravidelná komunikácia bola  zabezpečená formou e-mailov a elektronickej IZK. Žiaci 
reagovali včas a na primerane dobrej úrovni, výnimkou boli, – P. Kolimár, T. Matuška , D. Spišiak  
požadované úlohy poslali až po viacnásobnom urgovaní a spolupráce triednej profesorky. 
 
3.A – chémia: 
Dištančne odučené tematické celky: 
1. Nukleové kyseliny 
2. Enzýmy 
3. Vitamíny 
4. Alkaloidy 
5. Lieky a liečivá 
6. Zásady správnej výživy 
 
Podrobnejší popis preberaného učiva – viď. dištančné výkazy. 
 
Žiaci robili prezentácie, využívali Internet, riešili problémové úlohy, otázky a príklady, využíval som 
vlastné prezentácie, PL, testové úlohy a didaktický materiál na precvičovanie a sprístupňovanie 
učiva - videá, pravidelná komunikácia bola  zabezpečená formou e-mailov a elektronickej IZK. Žiaci 
reagovali včas a na primerane dobrej úrovni, výnimkou boli – T. Bablec, M. Katreniaková,  
požadované úlohy poslali až po viacnásobnom urgovaní a spolupráce triedneho profesora. 
 
3.C – biológia: 
Dištančne odučené tematické celky: 
1. Reprodukčná sústava a ontogenéza človeka  
2. Humánna genetika 
3. Reprodukčné zdravie a plánované rodičovstvo 
4. Civilizačné choroby 
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5. Ľudské rasy  
Podrobnejší popis preberaného učiva – viď. dištančné výkazy. 
 
Žiaci robili prezentácie, využívali Internet, riešili problémové úlohy, otázky a príklady, využíval som 
vlastné prezentácie, PL, testové úlohy a didaktický materiál na precvičovanie a sprístupňovanie 
učiva - videá, pravidelná komunikácia bola  zabezpečená formou e-mailov a elektronickej IZK. Žiaci 
reagovali včas a na primerane dobrej úrovni, výnimkou bol – M. Krnáč - požadované úlohy poslal 
až po viacnásobnom urgovaní a spolupráce triednej profesorky a vedenia školy. 
 
RNDr. Tatiana  Sarvašová: 
 
sexta – chémia: 
Dištančne odučené tematické celky: 
1. Uhľovodíky 
2. Alkány, alkény, alkíny 
3. Zdroje uhľovodíkov 
4. Deriváty uhľovodíkov 
5. Halogénderiváty 
6. Dusíkaté deriváty: nitroderiváty a amíny 
7. Hydroxyderiváty: alkoholy a fenoly 
 

(bližší popis preberaného učiva – viď dištančné výkazy) 

     Charakteristika organizácie vyučovacieho procesu, použitých didakických techník a prostriedkov 
počas dištančnej formy vzdelávania: 

     Využívala som pracovné listy, skenované testy, vlastné učebné materiály- texty, ppt, digitálne 
materiály prístupné na internete: videá, e-book: Organika v testoch... Uskutočnila som jeden pokus 
o video-konferenciu cez google zoom (u niektorých zlyhalo, veľmi zdĺhavé prihlásenie, malý počet 
prihlásených). Zabezpečila som pravidelnú komunikáciu formou e-mailov a FB správ. Väčšina 
žiakov, s výnimkou žiakov: Vretenička a Fánči, reagovali načas a v primerane dobrej požadovanej 
úrovni. V prípade menovaných dvoch žiakov sa prejavili vážnejšie nedostatky hlavne v dochvíľnosti 
a dodržaní obsahu a rozsahu požadovaných úloh. Bolo potrebné použiť písomné výzvy zo strany 
vyučujúceho(teda mňa), triedneho učiteľa , ako aj vedenia školy, čo sa prejavilo aj na ich 
prospechu. Žiakov som hodnotila v súlade s pokynmi zverejnenými na stránke školy. Vychádzala 
som hlavne z polročného hodnotenia, známok získaných v II. polroku počas dennej formy štúdia(v 
sexte som stihla napísať 1 písomku), aktivity v súťažiach a dosiahnutej úrovne v odovzdávaní dišt. 
úloh(dochvíľnosť, správnosť, obsah, rozsah, zrozumiteľnosť). Správnosť riešení v dišt. úlohách 
zohrala pri hodnotení  významnejšiu úlohu len v prípade, že sa žiak ocitol takpovediac „medzi 
známkami”, vzhľadom na ťažko odkontrolovateľnú možnosť kooperácie s inými osobami pri ich 
vypracovávaní. 
     Každú úlohu som prostredníctvom digitálneho softvéru opravila a korekcie s poznámkami 
poslala spätne jednotlivým žiakom. Niekoľko dní pred klasifikáciou všetci žiaci mali možnosť 
oboznámiť ma so svojím sebahodnotením za uplynulé obdobie, na čo som ich obratom oboznámila 
s mojím návrhom hodnotenia  v izk aj prostredníctvom mailu. V prípade nezhody sa mohli prihlásiť 
na osobné konzultácie , čo úspešne využil jeden žiak: (J. Koza zo sexty). 
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Mgr. Helena Krpeľanová 
 
BIO – sekunda: 
Dištančne odučené tematické celky: 
1. Človek a jeho telo (od obehovej sústavy) 
2. Zdravie a život človeka 
 
(bližší popis učiva – viď. dištančné výkazy) 
 
- žiaci dostali mnou napísané poznámky cez IZK, komunikácia bola cez facebook – Viki, potom cez 
facebookovú skupinu triedy a neskôr cez školský email – google učebňa 
- pravidelne ich odovzdávali na odfotené na kontrolu 
- žiaci mali vypracovať samostatnú prácu na tému: Zisti v tabuľke energetickej hodnoty potravín, 
ktoré potraviny a v akom množstve by mal konzumovať človek, ktorý má ťažkú prácu, sedavé 
zamestnanie a žiak v tvojom veku.  
- žiaci mali za úlohu aj kreslenie obrázkov napr. nervovej bunky, zmyslových orgánov atď. 
 
BIO – tercia: 
Dištančne odučené tematické celky: 
1. Dejiny Zeme 
2. Ekologické podmienky života 
 
- žiaci dostali mnou napísané poznámky, komunikácia so žiakmi prebiehala cez facebook – Mirka, 
neskôr cez školský email – google učebňa 
- žiaci mali vypracovať samostatnú prácu na rôzne témy  
- žiaci pravidelne posielali napísané poznámky ako zadanú úlohu do školského emailu 
 
BIO – kvinta: 
Dištančne odučené tematické celky: 
1. Vysokohorské spoločenstvá 
2. Život na úkor iných 
3. Svet pod mikroskopom 
4. Adaptácia na život s človekom 
5. Rastliny a huby v službách človeka 
 
(bližší popis učiva – viď. dištančné výkazy) 
 
- žiaci si písali mnou pripravené poznámky posielané najprv cez facebook (Ema) potom cez 
facebookovú skupinu, ktorú mala vytvorenú trieda a neskôr cez školský email (google učebňa), tiež 
obrázky doplňujúce učivo 
- žiaci si niektoré poznámky z učív písali aj sami 
- od júna si učivo spracúvali tak, že som posielala k danému učivo otázky, na ktoré mali odpovedať 
a tak tvoriť poznámky z daných učív 
- komunikácia so žiakmi bola pravidelná a na dobrej úrovni 
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CHE – kvarta: 
Dištančne odučené tematické celky: 
1. Organické látky v živých organizmoch 
2. Organické látky v bežnom živote 
 
(bližší popis učiva – viď. dištančné výkazy) 
 
- žiaci si písali poznámky z materiálu, ktorý som im posielala, ďalej si písali mnou napísané 
poznámky alebo si učivo poznámkovali samostatne (posielané cez facebook – Zuzka, neskôr cez 
školský email – google učebňa) 
- žiaci často vypracovávali Otázky a úlohy z učebnice, mali zadanú jednu samostatnú prácu na 
tému: Príjem energie a jej výdaj by mal byť v rovnováhe. Ako je možné ho zabezpečiť? Aké sú 
dôsledky prejedania sa alebo naopak hladovania?, mali tiež vypracovať pracovný list a pracovať 
s textom v učebnici 
- komunikácia so žiakmi bola pravidelná a na veľmi dobrej úrovni, žiaci pravidelne posielali zadané 
úlohy 
 
CHE – kvinta: 
Dištančne odučené tematické celky: 
1. Chemická rovnováha 
2. Protolytické reakcie 
3. Redoxné reakcie 
4. Zrážacie reakcie 
 
(bližší popis učiva – viď. dištančné výkazy) 
 
- žiaci mali k dispozícii mnou posielané poznámky, v menšej miere si ich robili sami (posielané cez 
facebook – Ema, potom cez triedou vytvorenú facebookovú skupinu a neskôr cez školský email – 
google učebňa) 
- žiakov som po jednotlivých učivách kontrolovala zadávaním úloh v podobe príkladov 
- žiaci mali možnosť so mnou komunikovať cez facebookové hodiny, na ktorých sme sa dohodli 
(utorok, štvrtok) a tu sme si dané príklady vysvetľovali 
- priamej komunikácie sa zúčastňovalo málo žiakov z triedy - boli prihlásení, ale nezapájali sa do 
komunikácie 
 
CHE – I. A: 
Dištančne odučené tematické celky: 
1. Chemické reakcie a chemické rovnice 
2. Energetické zmeny pri chemických rovniciach 
3. Chemická kinetika 
4. Chemická rovnováha 
5. Protolytické reakcie 
6. Redoxné reakcie 
7. Zrážacie reakcie 
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(bližší popis učiva – viď. dištančné výkazy) 
 
- žiaci si písali mnou posielané poznámky alebo si niektoré písali aj sami (facebook – Jakub, neskôr 
školský email – google učebňa) 
- žiakom som zadávala úlohy v podobe príkladov z učebnici alebo aj vlastných príkladov 
- so žiakmi som skúšala komunikáciu, tiež v podobe pravidelných facebookových hodín, ale nebola 
až tak úspešná (v tom čase mali online hodiny z iného predmetu, tak sme mali raz za čas hodiny 
v iný deň, najmä vtedy, keď mali niečo odovzdať a nerozumeli tomu) 
 
CHE – II. A: 
Dištančne odučené tematické celky: 
1. Charakteristika a rozdelenie organických zlúčenín 
2. Uhľovodíky 
3. Deriváty uhľovodíkov 
 
(bližší popis učiva – viď. dištančné výkazy) 
 
- žiaci dostávali mnou napísané poznámky (facebook – Lea, neskôr školský email – google učebňa, 
potom si ich robili sami) 
- žiaci dostali vypracovať 5 úloh – riešenie reakcií a názvoslovia organických zlúčenín, vypracovanie 
Otázok a úloh z učebnice 
- žiaci poznámky, ktoré písali sami mali pravidelne posielať na kontrolu 
- v tejto triede vyzdvihujem aktivitu niektorých dievčat, ktoré si plnili povinnosti veľmi svedomito 
 
CHE – II. B: 
Dištančne odučené tematické celky: 
1. Uhľovodíky 
2. Deriváty uhľovodíkov 
 
(bližší popis učiva – viď. dištančné výkazy) 
 
- žiaci mali k dispozícii materiál, ktorý som posielala cez facebook – Michal, potom facebooková 
skupina triedy a napokon cez školský email – google učebňa 
- žiaci pracovali aj na úlohách, ktoré som zadávala 
- podarilo sa nám napísať cez facebook – názvoslovie alifatických uhľovodíkov a cez školský email 
test z uhľovodíkov 
 
CHE – III. B: 
Dištančne odučené tematické celky: 
1. Nukleové kyseliny 
2. Vitamíny 
3. Heterocyklické zlúčeniny 
4. Kvalita života a zdravia 
 
(bližší popis učiva – viď. dištančné výkazy) 
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- žiaci dostali mnou napísané poznámky, tematický celok Vitamíny a Kvalita života a zdravia si 
poznámkovali sami 
- komunikácia prebiehala cez facebook – Adam, neskôr cez školský email – google učebňa 
- žiaci absolvovali 10 otázkový test z tematického celku Nukleové kyseliny 
- žiaci vypracovali pracovný list z tematického celku Vitamíny 
 
Mgr.Danka Macková  
 
sekunda- chémia:  
1. Chemické reakcie                                                                                                                                                                    
2. Chemické zlučovanie a chem. rozklad 
3. Horenie 
4.  Energetické zmeny pri chem. reakciách 
5. Rýchlosť chem. reakcií 
6. Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chem. reakcií 
 
Žiaci, vypracovávali PL a využívali prezentácie Študenti reagovali počas DV primerane, vzájomná 
komunikácia bola zabezpečená formou mailov a v elektronickej IZK. Väčšina študentov reagovala 
včas  
 
1.B biológia 
Dištančne odučené tematické celky: 
1. Morský ekosystém 
2. Vysokohorské spoločenstvá 
3. Život na úkor iných 
4. Život v extrémnych podmienkach 
5. Mikroorganizmy 
5. Mikroorganizmy 
6. Prvoky 
7. Ochrana živ. prostredia 
 
 Pravidelná komunikácia bola  zabezpečená formou e-mailov a elektronickej IZK. Žiaci reagovali 
včas a na primerane dobrej úrovni . 
 
2.B, 2.C, sexta – biológia: 
Dištančne odučené tematické celky: 
1. Metabolizmus živočíchov 
2. Regulačné mechanizmy 
3. Fyziológia rastlín 
4. Fyziológia živočíchov 
5. Genetika 
 
Podrobnejší popis preberaného učiva – viď. dištančné výkazy. 
Žiaci  využívali Internet, pravidelná komunikácia bola  zabezpečená formou e-mailov  elektronickej 
IZK. 
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Septima-biológia 
Dištančne som odučila tieto tematické celky 
1. Reprodukčná sústava a ontogenéza človeka  
2. Humánna genetika 
3. Reprodukčné zdravie a plánované rodičovstvo 
4. Civilizačné choroby 
5. Ľudské rasy  
 
Podrobnejší popis preberaného učiva – viď. dištančné výkazy. 
 
Žiaci robili prezentácie, využívali Internet, riešili problémové úlohy, otázky a príklady, využívala 
som vlastné prezentácie, PL, testové úlohy a didaktický materiál na precvičovanie 
a sprístupňovanie učiva - videá, pravidelná komunikácia bola  zabezpečená formou e-mailov 
a elektronickej IZK. Žiaci reagovali včas a na primerane dobrej úrovni 

 
Prima –biológia 
Dištančne som odučila tieto tematické celky 
1. Kvet , plod, semeno 
2. Rozmnožovanie rastlín 
3. Huby, lišajníky 
4. Vodné drobné živočíchy 
5. Vnútorné parazity 
6. Živočíchy so schránkou 
7. Obrúčkavce 
8. Článkonožce 
 
Podrobnejší popis preberaného učiva – viď. dištančné výkazy. 
 
Žiaci robili prezentácie, využívali Internet, riešili problémové úlohy, otázky a príklady, využívala 
som vlastné prezentácie, PL, testové úlohy a didaktický materiál na precvičovanie 
a sprístupňovanie učiva - videá, pravidelná komunikácia bola  zabezpečená formou e-mailov 
a elektronickej IZK. Žiaci reagovali včas a na primerane dobrej úrovni 

 
Kvarta-biológia 
Podrobnejší popis preberaného učiva – viď dištančné výkazy 

 
1. Dedičnosť a premenlivosť organizmov 
2. Životné prostredie organizmov a človeka 
 
Mgr.Ivan Krnáč 
3.A – biológia: 
Dištančne odučené tematické celky: 
1. Zmyslové orgány. 
2. Reprodukčná sústava a ontogenéza človeka 
3. Humánna genetika 
4. Reprodukčné zdravie a plánované rodičovstvo 
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5. Civilizačné ochorenia 
6. Pôvod a vývoj človeka. Darwinizmus. 
 
(bližší popis preberaného učiva – viď .dištančné výkazy) 
 
Neprebratý tematický celok :     Prvá pomoc a záverečné opakovanie 
- využíval som vlastné PPT, pracovné listy a didaktický materiál na precvičovanie a sprístupňovanie 
učiva (videá,....), pravidelná komunikácia zabezpečená formou e-mailov. Žiaci reagovali 
v požadovanom čase a na primerane dobrej úrovni, výnimkou bol Sihelský, Šule, Brablec, 
Jakubišin- – požadované úlohy poslali až po viacnásobnom urgovaní z mojej strany . 
  
Celkové vyhodnotenie:  
 
Výhody dištančného vzdelávania:  
1. využívanie moderných metód, foriem a prostriedkov výučby,                               
2. väčšia individualizácia vyučovania,  
3. voľnosť komunikácie žiak – učiteľ a rozšírenie možnosti diskutovať,     
4. variabilita časového harmonogramu podľa požiadaviek žiakov aj učiteľa – časová a priestorová 
asynchrónnosť – každý venuje jednotlivým predmetom práve toľko času, koľko potrebuje,  
5. rýchla a efektívna komunikácia,  
6. žiaci sa učia byť zodpovední sami za seba,.. 
 
Nevýhody dištančného vzdelávania:  
1. nemožnosť overiť, či žiak vypracováva test alebo pracovný list samostatne,                 
2. predmety, ktoré majú rozvíjať manuálne zručnosti (cvičenia z chémie) je nemožné dlhodobo 
vyučovať takouto formou, nesplnia svoj cieľ v žiadnom prípade, nemožnosť realizácie 
experimentálnej zložky výučby, 
3. časová náročnosť na učiteľa, 
4. náročnosť na technické zabezpečenie, mnoho online materiálov s neoverenými alebo 
nepravdivými informáciami, málo online materiálov v slovenskom jazyku,     
5. menšia intenzita socializácie žiakov, 
6. veľká závislosť od počítačových technológií – zdravotné následky – zhoršovanie zraku, bolesti 
hlavy pri dlhodobej práci s PC, ........  
 
Učivo vo všetkých triedach v predmetoch biológie aj chémie bolo sprístupnené v súlade s TVVP 
a ŠkVP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2019/2020                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 60 z 103 

 
 

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

 

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

 

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

1. Balkovská Slávka, Mgr. SJL - DEJ DEJ – t, sp, 2.A, 2.B, 3.B 10 hodín 

2. Hraško Ivan, Mgr. SJL – DEJ DEJ – p, s, SED – 4. ročník 6 hodín 

3. Hrončeková Alica, Mgr. NEJ – RUJ – DEJ DEJ – 1.A, sx 4 hodiny 

4. Korimová Tatiana, Mgr. ETV – DEJ DEJ – 1.B, 1.C, kv, 3.A, 4. ročník 12 hodín 

5. Koza Rastislav, Mgr. MAT – GEG GEG – p, kv, 2.C 5 hodín 

6. Rapcová Viera, PhDr. FRJ – NAS UKL – 1.A, 2.A, 3.A, 3.C,  6 hodín 

7. Rácz Róbert, Mgr. PSY UKL – 3.B, septima 4 hodiny 

8. Širko Ján, Mgr. GEG – TEV GEG – 1.B 1 hodina 

9. Šusteková Anna, Mgr. DEJ – GEG 
GEG –  s, t,  k, sx, sp, 1.A, 1.C, 2.A, 
2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 
DEJ – k, 2.C, 3.C 

18 hodín 
 

6 hodín 

     
 

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

    
     PK pracovala počas školského roka 2019/2020 podľa plánu  práce, ktorý bol prerokovaný a 
schválený na zasadnutí PK dňa 26.8.2019.  
     V tomto školskom roku zasadala PK 4-krát na zasadnutiach a počas dištančného vzdelávania 
prebiehala komunikácia telefonicky a mailom. 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 –  kvartu podľa 
inovovaného štátneho vzdelávacieho programu 

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

- oboznámenie študentov 4. ročníka s cieľovými požiadavkami na maturitné skúšky  
- oboznámenie všetkých žiakov s metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov  
- príprava materiálov a programu na prezentáciu školy na Gymnaziáde (téma: Nežná 

revolúcia) 
- 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   
- analýza výchovno-vyučovacích výsledkov počas prezenčného vzdelávania  
- analýza výchovno-vyučovacích výsledkov počas dištančného vzdelávania 
- kontrola súladu maturitných zadaní s cieľovými požiadavkami a ich úprava 
- vyhodnotenie  maturitných skúšok 
- správa o činnosti PK za školský rok 2019/2020 

     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.  
     Súčasťou práce vedúcej predmetovej komisie bola aj hospitačná činnosť v počte jedna hodina a 
hospitácie z výstupovej pedagogickej praxe študentky z geografie. 
 
Analýza výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti: 
 
     Členovia PK analyzovali výsledky výchovno-vyučovacieho procesu. Vyučujúci UKL uviedli že UKL 
je skôr výchovný predmet, kde v istých častiach sú obsiahnuté aj DEU. V HUM vetve sa vyučuje ako 
1 hodina v 1.A a 2.A triede. Po predchádzajúcich skúsenostiach, keď sa predmet vyučoval len v 3. 
ročníku ako dvojhodinovka sa osvedčil presun do 1. a 2. ročníka, kde to žiaci ešte nepociťujú ako 
stratu času. Pozitívne sú hodnotené zaradenia dvojhodinoviek na koniec vyučovania v 3. ročníku  
keďže im to dalo väčší priestor na návštevu Múzea či Galérie.  Študenti mali väčší priestor na 
tvorbu projektov ktorými pomohli pri propagácií školy. Do budúcnosti vidia vyučujúci väčší priestor 
v takýchto aktivitách žiakov a požadujú zaraďovať dvojhodinovky do rozvrhu na posledné 
vyučovacie hodiny. 
     Vyučujúci DEJ  na hodinách dejepisu sa snažili u žiakov vzbudiť pocit národnej hrdosti a 
spolupatričnosti, pripomenuli si významné výročia národných dejín. Na exkurziách či  vychádzkach 
sa žiaci oboznámili s miestami, ktoré úzko súvisia s našou regionálnou históriou. Treba 
skonštatovať že mnohí žiaci nemajú dejepis veľmi v obľube pre faktografický spôsob jeho 
vyučovania. Vyučujúci sa snažia cibriť kritické myslenie žiakov a rozvíjať dialóg medzi minulosťou 
a súčasnosťou. Problémom je nedostatočná ponuka alternatívnych  učebníc dejepisu, absencia 
čítaniek s úryvkami z dobových prameňov, filmové ukážky.... Vyučujúci ich vyhľadávali na 
internete, vytvárali vlastné pracovné listy a iné pomôcky.  Na hodinách sa snažili vytvoriť priestor 
na samostatné premýšľanie študentov a spoločnú diskusiu. V HUM vetve vidieť väčšie nastavenie 
a záujem väčšiny žiakov o predmet a históriu. Najmä žiaci 2.A sa realizujú sa i v mimoškolských 
dejepisných aktivitách. Úplne inak je nastavená MAT – INF vetva, kde pre nich DEJ znamenal najprv 
“ šok“ učiť sa ale postupne ho zvládli. Problémom sa javí práca s textom, čítanie s porozumením. 
Svetové dejiny sa ukázali byť pre žiakov vzdialenejšie, nezaujímavejšie než národné dejiny, ktoré sú 
im bližšie z dôvodu priestoru v ktorom žijú. Do budúcnosti je otázkou, ako viac motivovať týchto 
žiakov, zapájať ich do vyučovacieho procesu vyhľadávaním zdrojov a doplňujúcich materiálov.   
     Vyučujúci GEG hodnotia negatívne časovú dotáciu predmetu. V ISCED 2 sú okrem sekundy kde 

je 1 hodina, vydotované ostatné ročníky 2 hodinami týždenne čo je pre žiakov veľkým prínosom, 

pretože obsahovo, metodicky ľahšie zvládajú stanovený ŠVP. Vďaka tomu žiaci v ISCED 2 

nadobudnú lepšie zručnosti pri práci s mapou, tabuľkami, čítaním grafov. Orientácia je pre nich 

jednoduchšia, je viac priestoru na zaujímavé hry, projekty. Osvedčilo sa používanie pracovných 

zošitov Taktik. Žiaci majú viditeľne lepšie výsledky pri prestupe do ISCED 3A než žiaci prichádzajúci 

zo ZŠ. V ISCED 3A je nedostatočný počet hodín určených na GEG. Žiaci zo základných škôl majú 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2019/2020                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 62 z 103 

problém pri práci s mapou, prispôsobovaním sa štúdiu na SŠ. Majú problém s čítaním 

s porozumením, s čítaním legendy, prepočtom mierky mapy.  Tu vidíme priestor  pre žiakov 1. 

ročníka aby sa naučili správne sa učiť. V HUM vetve, kde bola GEG posilnená o jednu vyučovaciu 

hodinu na 2 hodiny týždenne, sa vytvoril priestor na hlbšie precvičenie daných tém s využitím 

rôznych metód, hier, praktických zručností, vypracovávaním projektov.  Študenti sa naučili viac 

pracovať v skupinách a riešiť problémové úlohy. Pri vyučovaní GEG to bolo prínosom, študenti to 

uvítali, ako i tímovú spoluprácu.  

 
 

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 Galérie J. Szabóa v Lučenci 
3. Návšteva výstav v Novohradskej knižnice 
4. Návšteva Mestského múzea  
5. Návštevy Novohradskej knižnice v Lučenci 
6. Účasť na pochode Timraviným chodníkom 
7. Návšteva Židovskej synagógy v Lučenci 
8. Olympiády z GEG – školské, obvodné, krajské kolo, celoslovenské kolo 
9. Olympiády z DEJ – školské, obvodné kolo, krajské kolo 
10. Medzinárodná dejepisná súťaž študentov gymnázií: Dejiny Československa 1978-1993 

(celoštátne kolo v Chebe) 
11. Súťaž Novohrad – regionálna historická súťaž 
12. Exkurzia Modrý kameň, Ľuboreč  
13. Výstava Terakotová armáda 
14. Beseda k Nežnej revolúcii s novinármi 
15. Beseda (Seminár) z Ústavu pamäti národa k Nežnej revolúcii 
16. Premietanie filmu Lyrik od Arnolda Kojnoka + prehliadka fotografickej výstavy s tematikou 

regionálneho priebehu revolúcie 
 

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 a celoslovenského kola sa žiaci zúčastnili písania testu a riešenia zadaní 
úloh v dištančnej forme. Žiaci sa zapojili aj do nových súťaží ako boli Geokos – korenšpodenčný 
seminár z geografie či GQIQ olympiáda z geografie. 
  

http://www.mapaslovakia.sk/
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Dejepis:  
Dejepisná olympiáda: 
 
Obvodné kolo 

kategória C 
Bronislava Koristeková (kvarta)  6. miesto - úspešná riešiteľka 

 

kategória D 

Matúš Kružliak (tercia) – 3. miesto – úspešný riešiteľ  

Martin Dzúr (tercia) – 5. miesto – úspešný riešiteľ 

  

 kategória E 

 Lukáš Čipka (sekunda) – 1. miesto – úspešný riešiteľ 

 Ema Sebestyén (sekunda) – 4. miesto – úspešná riešiteľka 

 

Krajské kolo 

kategória B 

Ivan Nociar (4.C) - účasť, poslaná práca, súťaž nebola vyhodnotená  

 
Medzinárodná dejepisná súťaž študentov gymnázií – Dejiny Československa 1978– 1993  

(krajské kolo): 1. miesto - Ivan Nociar (4.C), Adrián Beľa (sexta), Nikoleta Skypalová (sexta) a 1. 
miesto na československom finále v Chebe. 

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

Novohradu – práce  žiakov boli uverejnené v zborníku: Dominika Šuľanová ( bývalá 4.A), Dominika 
Egyudová (4.A), Ema Janičevičová (4.A), Mirka Macháčková (4.D), Dominika Kamenská (4.D), Jozef 
Ševčík (3.A), Viktória Vranská (3.B), Ivan Čičmanec (2.A), Ján Kantorák (2.A).  
 
Geografia:  
Geografická olympiáda: 
 
Obvodné kolo 

kategória E 
Simona Fehérová (kvarta) – 4. miesto – úspešná riešiteľka 

Jerguš Kamenský (tercia) – zúčastnil sa 

Obvodné kolo 
kategória F 
Hana Haláková (príma)   7. miesto - úspešná riešiteľka 

Marianna Melicherčíková (príma) 8. miesto - úspešná riešiteľka 

Patrik Pavlík (príma)   11. miesto - úspešný riešiteľ   
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Krajské kolo – dištančná forma 
 kategória Z 

Adrián Beľa (sexta)    2. miesto - úspešný riešiteľ, postup na CK 

Jozef Ševčík (3.C)   4. miesto - úspešný riešiteľ, postup na CK 

 

Celoslovenské kolo – dištančná forma  

kategória Z 

 Adrián Beľa (sexta)    15. miesto - úspešný riešiteľ 

Jozef Ševčík (3.C)   21. miesto - úspešný riešiteľ 

 

Krajské kolo GQIQ – dištančná forma  

 Marianna Melicherčíková (príma) 2. miesto – úspešná riešiteľka 

 Martin Dzúr (tercia), Hana Haláková (príma) – zúčastnili sa 

 

Geokos – korenšpondenčný seminár z geografie – celoslovenské kolo 

 Jozef Ševčík (3.C)   2. miesto - úspešný riešiteľ  

      najúspešnejší riešiteľ v BB kraji 

 
 

4. Výsledky maturitných skúšok 

 
V období 25.5.2020 - 29.5.2020  sa mali konať z predmetov  DEJ, GEG maturitné skúšky z 

ÚFIČ MS. V dôsledku Covid – 19 MS z ÚFIČ boli zrušené a nahradené výpočtom maturitných 
známok. 

Výsledné známky sa vypočítali pr GEG: z výsledných koncoročných známok v 1., 2., 3. 
ročníku a polročnej v 3. ročníku.  Výsledné známky z dejepisu sa počítali z výsledných 
koncoročných známok za 1., 2., 3. ročník a polročnej známky za 3. ročník z predmetu DEJ. Do 
výslednej známky boli zarátané aj polročné a koncoročné známky z voliteľných seminárov DEJ 
a SED v 4.ročníku. 

Maturitnú skúšku z predmetu DEJ takto vykonalo 14 žiakov s celkovým priemerom 1,86 
a z predmetu GEG 2 žiaci s celkovým priemerom 2,50. Podrobnejšie výsledky sú zahrnuté 
v nasledujúcich štatistických tabuľkách.  

V tomto školskom roku bolo otvorené jedno oddelenie DEJ pre 4. ročník a 1 skupina 
oddelenia SED. Príprava žiakov do Covidu - 19 na tieto hodiny bola dobrá, študenti sa 
pripravovali dôsledne. V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom záujem o maturitu 
z dejepisu poklesol.  

Čo sa týka maturity z geografie záujem o maturitu z geografie poklesol. V tomto školskom 
roku nebol otvorený  pre študentov 4.ročníka žiaden voliteľný seminár. Traja žiaci sa na maturitu 
pripravovali samostatne. Žiačka, ktorá ju mala ako dobrovoľný predmet, ju v dôsledku Covidu-19 
zrušila, takže maturitné známky sa vypočítavali pre 2 žiakov.  
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Výsledky maturitných skúšok 
Maturitné skúšky – štatistika výsledkov ÚFIČ po predmetoch a triedach v školskom roku 
2019/2020 
 

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

DEJ IV.A 4 2 3 0 0 1,89 

DEJ IV.B 0 2 0 0 0 2,00 

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

DEJ IV.D 1 0 0 0 0 1,00 

GEG IV.C 0 0 1 0 0 3,00 

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

 
Maturitné skúšky – štatistika výsledkov ÚFIČ po predmetoch v školskom roku 2019/2020 
 

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

DEJ 6 4 4 0 0 1,86 

GEG 0 1 1 0 0 2,50 

  
 

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

       
     Materiálne zabezpečenie kabinetov PK DEJ – GEG – UKL – DEU  je na priemernej úrovni. 
Pretrváva problém s učebnicami v niektorých ročníkoch, kde je nevyhnutné  opakovane 
objednávať učebnice (Geografia pre 1. ročník).  Pravidelne sa objednávajú pracovné zošity 
z geografie a dejepisu pre nižší stupeň gymnáziá. 
     Je potrebné aktualizovať vybavenosť kabinetov, dokúpiť dejepisné a geografické mapy 
i odbornú literatúru. V tomto školskom roku boli zakúpené USB kľúče pre členov PK a zakúpené 2 
dejepisné mapy.  
     Už niekoľko rokov vyučujúci dejepisu a geografie požadujú skvalitniť výučbu zriadením odbornej 
(resp. polo odbornej učebne) so zodpovedajúcim materiálno-technickým zabezpečením. Od 
vyučujúcich UKL zostáva požiadavka na nákup kamery pre tvorbu žiackych videí. 
 
 

6. Zhodnotenie dištančného vzdelávania 

 

      Dištančné vzdelávanie prebiehalo v 2. polroku školského roka 2019/2020, v čase šírenia 
pandémie koronavírusu Covid-19 od 16.3.2020 do 30.6.2020 z dôvodu Covidu-19, ktorý uzatvoril 
prezenčnú formu štúdiá nariadením predsedu BBSK, Ministerstva školstva. V uvedenom termíne 
prebiehalo dištančné vzdelávanie.  
     Podľa správ ktoré jednotliví vyučujúci vypracovali (sú súčasťou zápisnice PK ako prílohy) 
a zhodnotili v nich svoje dištančné vzdelávanie boli využívané pri dištančnom vzdelávaní rôzne 
formy práce: študentom boli zasielané vypracovávané učebné texty, pracovné listy, poznámky 
z učebníc. Boli im zadávané rôzne domáce úlohy, projekty, prezentácie, videá, hry, online zdroje a 
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odkazy. Komunikácia prebiehala formou online elektronickej komunikácie cez sociálnu sieť (UKL), 
v skupinách na messengeri, emailom, väčšina vyučujúcich využívala IZK alebo portál zborovňa - 
bezkriedy.sk 
 
 
Pozitíva vzdelávacieho procesu:  
- väčšina žiakov sa prejavila ako zodpovední, svedomití žiaci, 
- samostatné riadenie si vlastného času na štúdium, čo si žiaci pochvaľovali, 
- žiaci sa učili samostatnosti, tvoriť si svoj časový harmonogram,  
- ukázali svoju kreativitu pri riešení projektov,  
- naučili sa vyhľadávať zdroje na internete a hodnotiť ich 
- pravidelné zadávanie úloh pre žiakov, 
- zvyšovali zručnosti, zdokonaľovali sa pri využití ITK – práca s elektronickou komunikáciou, 
internetom,  
- rôznorodosť zdrojov, materiálov a ich rýchlejšie sprostredkovanie žiakom, 
- práca s odkazmi. 
 
Negatíva vzdelávacieho procesu: 
-nie je dokonalá garancia osvojenia učiva,  
- chýba kvalitné vysvetlenie učiva s rýchlou spätnou väzbou od žiakov, 
- chýba možnosť kladenia otázok od žiakov,  
- pochybnosti o objektivite a samostatnosti vypracovávania domácich úloh a zadaní,  
- zlé možnosti kontroly práce žiakov, 
- niektorí žiaci nepracovali samostatne, iba kopírovali úlohy spolužiakov, 
- nemožnosť korigovať prácu študentov,  
- absentuje priama a aktuálna reakcia na výstupy ostatných spolužiakov,  
- stráca sa možnosť žiakov porovnať svoj výkon s ostatnými spolužiakmi,  
- spätná väzba je len zo strany pedagóga, učiteľ nevie do akej miery žiaci ovládajú učivo, 
- chýba socializácia, motivácia žiakov 
- prejavil sa nezáujem zo strany viacerých žiakov o štúdium a vypracovávanie úloh – niektorí žiaci 
považovali dištančné vzdelávanie za prázdniny a prispôsobili tomu neskoré vstávanie, 
ponocovanie, iné aktivity – výlety, brigády (starší žiaci), 
- niektorí žiaci nepracovali pravidelne, systematicky,  
- zo strany pedagógov je časovo náročnejšia príprava, rozpracovanie učiva, oprava domácich úloh, 
zadaní a projektov 
- bolo problematické komplexné zhodnotenie žiaka, nezáväznosť hodnotenia,  
- vyskytovali sa technické problémy – nedali sa otvoriť odkazy na prílohy, obmedzená kapacita 
súborov, pripojenia na internet (problém so signálom).  
 
     Dištančná forma vzdelávania nie je vhodná náhrada prezenčnej formy vzdelávania, pokiaľ žiaci 
nemajú rozvinutú značnú sebadisciplínu, schopnosť samoštúdia, vnútornú sebamotiváciu, vzťah 
k predmetu, zodpovednosť, schopnosť samostatne a pravidelne pracovať, riadiť a organizovať si 
vlastný čas. V dištančnom vzdelávaní chýba výklad učiteľa, vzájomná interakcia učiteľ – žiak, žiak – 
žiak, je obmedzená. Chýbali diskusie k témam. Diskutabilné bolo vypracovanie zadaných úloh 
žiakmi a aj objektivita ich hodnotenia. Nemožno vylúčiť opisovanie a spoluprácu žiakov pri 
vypracovávaní domácich úloh.  
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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 piati 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, CUP UKL - 

2. PaeDr. Soňa Lindušková SPS, OBN,SLJ  - 

3. Mgr. Marta Ondrášiková OBN, SLJ  - 

4. PhDr. Viera Rapcová SPS, OBN, FIL, FRJ, UKL  - 

5. Ing. Jana Mišove EKO  - 

      
 

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

  
PK sa zišla v školskom roku 2019/2020 celkom trikrát, 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 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 a o kontrole plnenia časovo-tematických plánov. 
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 príprave žiakov na rôzne súťaže a olympiády nám v problematike týkajúcej sa ľudských práv 
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. 
K posilneniu hodinovej dotácie spoločenskovedných predmetov došlo  v humanitnej vetve, čomu 
sa prispôsobili aj TTVP a osnovy. Vytvoril sa tým priestor aj na diskusie o pálčivých spoločenských 
témach a na praktické aktivity.  
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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 a celoštátnom kole Dominiky 
Egyudovej zo IV.A   – zodpovedná p. Rapcová – február - apríl 
3. Účasť na súdnom pojednávaní – p. Lindušková, – seminaristi 4. ročník  
4. Darcovstvo krvi v rámci „Študentská kvapka krvi.“ – vybraní žiaci –  p. Lindušková 
5. Namaľuj si ľudské práva – aktivita na výtvarnej výchove – p. Ondrášiková  
6. „Jedna polovica ľudstva“ – premietanie filmu s problematikou ľudských práv o boji za práva žien 
–III.C, III. A, II. A a Filozofia  –  aktualizácia témy v súvislosti s diskusiami o Istanbulskom dohovore - 
p. Rapcová 
7. Mgr. Róbert Rácz vytvoril k novému predmetu Cvičenia z psychológie (CUP) podobne ako 
minulého roku k predmetu PSYCHOLÓGIA dvojicu učebných materiálov, poznámok a pracovných 
listov, ktoré reflektujú učebné osnovy a TVVP predmetu. Tieto veľmi kvalitné materiály umožňujú 
venovať viac času praktickým otázkam z psychológie. Pracovné listy z oboch predmetov sú cielené 
na rozvoj  tvorivosti a podporu kľúčových kompetencií žiakov, a to predovšetkým prostredníctvom 
množstva problémových úloh a aktivít, ako aj aplikácií psychologických poznatkov do reálneho 
života.  
8. Účasť s triedou 2. A na viacerých aktivitách zameraných k 30. výročiu Nežnej  revolúcie, ktoré 
organizovalo mesto a Okresné osvetové stredisko spolu s niektorými občianskymi združeniami. 
Boli to dve besedy s priamymi účastníkmi Nežnej revolúcie, jedna s odborníkmi – sociológmi 
a okresnými aktérmi, druhá s priamymi účastníkmi v našom meste spojená s premietaním filmu 
„Lyrik“ a prezretím výstavy k výročiu novembra. Tieto podujatia umožnili vytvoriť priestor aj pre 
diskusie o naliehavých spoločenských a ľudskoprávnych otázkach vrátane hrozby extrémizmu. 
Hodnotíme ich vysoko pozitívne, pretože boli kvalitným oživením vyučovacieho procesu 
a prínosom k výchove k demokracii.  – p. Rapcová 
9. V prvom polroku sa uskutočnila aktivita pre triedu prima, bolo to priame poznávanie dôležitých 
inštitúcií pre verejný život v meste Lučenec, vrátane poznania ich fungovania a významu pre 
každého občana – p. Ondrášiková 
 
 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 
Súťaže 
 
1.Olympiáda ľudských práv 
 
Krajské kolo: 
Dominika Edyudová, IV. A – úspešná riešiteľka na krajskom kole OĽP – p. Rapcová 
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2. Súťaž „ Mladý Európan“   
 
Príprava žiakov na túto súťaž sa presunula v dôsledku koronakrízy na mesiac september. 

4. Výsledky maturitných skúšok 

 
Predmet   počet žiakov    priemer   

 
Psychológia         36                 1,50 

 
Občianska náuka              23       1,87 

 
Ekonomika         18       1,61 

 
     Priemer v jednotlivých predmetoch na maturitách sa v porovnaní s minulým rokom s výnimkou 
OBN, kde sa zhoršil o pár desatín, zlepšil, a to výraznejšie z predmetu psychológia. Mierne 
zhoršenie priemeru z OBN bolo zapríčinené aj tým, že sa z neho rozhodli maturovať niektorí žiaci 
s veľmi slabým prospechom.  

 
     B/ Priemery v štvrtom ročníku na konci prvého a druhého polroku školského roku 2019/20: 

 
Psychológia:  1. polrok 2. polrok 
 
IV. A   2,40  1,70     
IV.B   2,78  1,89   
IV.C   1,43  1,00 
IV.D   2,09  1,45 
 
Celkový priemer:  2,40  1,70 
 
 
SPS 
 
IV. A   1,67  1,50 
IV.B   2,50  1,80 
IV.C   1,40  1,10 
IV.D   2,00  1,75 
 
Celkový priemer:  1,67  1,50 
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Filozofia 
 
IV.A   1,86  1,57 
IV.B   3,25  2,75 
IV.C   1,71  1,29 
IV.D              2,83  2,33 
 
Celkový priemer: 1,86 1,57 
 
Ekonomika 
 
IV.A  1,67  1,56 
IV.B  2,67  2,33 
IV.C  1,67  2,00 
IV.D  1,33  1,00 
 
Celkový priemer:  1,67 1,56 
 
 

     Priemer na maturitných skúškach sa v porovnaní s priemerom v minulom roku mierne zlepšil vo 
všetkých predmetoch v dôsledku dištančnej formy vzdelávania a odporúčania ministerstva školstva 
riadiť sa v klasifikácii maturitných predmetov polročnými známkami a zaokrúhľovať priemer 
smerom nahor. 

 
C/ Priemery OBN v ostatných ročníkoch: 
 
Prima   1.00 
Sekunda 1,00 
Tercia  1,16 
Kvarta  1,21 
II.A  1,00 
II.B  1,16 
II.C  1,40 
III.A  1,08 
III.B  1,61 
III.C  1,39 
Septima 1,63 
 

Opatrenia na zlepšenie študijných výsledkov vo všetkých ročníkoch: 
 

     Na zlepšenie študijných výsledkov vo všetkých ročníkoch je potrebné motivovať žiakov 
prostredníctvom rôznorodých moderných učebných metód. Je nevyhnutné aktualizovať učivo 
v súlade so spoločenským dianím a umožniť žiakom, aby vyjadrili svoj názor na aktuálne témy. 
V súlade s modernými vyučovacími metódami je potrebné využívať viac skupinovú prácu a prácu 
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vo dvojiciach a podnecovať tým žiakov ku kreativite a aktívnemu prístupu k danej téme. V triedach 
sekunda až kvarta je možné na aktivizáciu žiakov využívať kvalitné učebnice, vhodné učebnice sú aj 
v štvorročnej vetve gymnázia. Vo vyučovacom procese v predmete filozofia v treťom ročníku sa 
využívajú pracovné zošity, ktorými disponujú len vyučujúci a žiaci by si ich mali každý rok kupovať, 
čo je neúnosné. K zlepšeniu vyučovacieho procesu by prispel  kvalitný učebný materiál. 
 
 

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

       
    Materiálno technické zabezpečenie vyučovania sa zlepšilo, v mnohých triedach boli 
nainštalované počítače s pripojením na internet. Periodikum Týždeň výrazne napomáha 
aktualizovať učivo vzhľadom na súčasné ľudskoprávne trendy a koncom roka 2019 sa uskutočnil aj 
nákup potrebnej odbornej literatúry v spoločenskovednej oblasti. 
 
 

6. Zhodnotenie dištančného vzdelávania 

 

     Dištančná forma vyučovania prebiehala od 12.3.2020 do konca školského roka. V každom 
predmete bol odučený počet hodín podľa TVVP a prebraté všetko učivo.  
     V predmete ekonomika bolo touto formou odučených 28 hodín. Komunikácia so žiakmi 
prebiehala prostredníctvom Internetovej žiackej knižky a formou mailovej komunikácie. 
Náročnejšie témy vyučujúca žiakom sprístupňovala pomocou spracovaných materiálov, a to hlavne 
prezentácií v PowerPointe alebo formou spracovaného textu.  Diagnostická fáza vyučovacieho 
procesu sa v týchto oblastiach uskutočnila formou písomnej práce, ktorú žiaci vypracovávali 
v stanovenom čase a zaslali ho mailom. Rozbor prác sa uskutočnil prostredníctvom IZK. Posledné 
hodiny vyučovania boli zamerané na opakovanie preštudovaných tém počas školského roka 
a aplikáciu získaných poznatkov na reálnu ekonomiku. Každý žiak vypracoval jednu tému, ktorá 
bola hodnotená. V priebehu školského roka boli prebraté všetky témy podľa tematického plánu 
vyučovacieho predmetu. Priemerná známka maturitnej skúšky bola o niečo lepšia, ako minulého 
roku, a to 1,61. 
     V predmete psychológia a cvičenia z psychológie sa podarilo dištančne prebrať všetky 
plánované tematické celky a témy. Vo výraznej miere vyučujúcemu pomohli vopred vypracované 
a pripravené vlastné učebné materiály z uvedených predmetov. Do nich si žiaci dopisovali už len 
kľúčové slová, definície, poučky a pod. z odporúčanej odbornej literatúry alebo z internetových 
zdrojov. Pracovné listy boli cielené aj na rozvoj kritického myslenia, tvorivosti a podporu kľúčových 
kompetencií žiakov, a to predovšetkým prostredníctvom množstva problémových úloh a aktivít. 
Výsledné maturitné známky z PSY sú o čosi lepšie, než by dopadli za predpokladu konania riadnej 
ústnej maturitnej skúšky. Výsledná známka z priemerov obidvoch polrokov (PSY a CUP) bola 
napokon na úrovni 1,5. 

V predmete občianska náuka p. Lindušková komunikovala so žiakmi prostredníctvom 
portálov IZK a bezkriedy.sk, na ktoré im zasielala spracované poznámky z učiva alebo pokyny 
k jednotlivým  problémom, taktiež domáce úlohy. Žiaci v jednotlivých triedach pracovali prevažne 
aktívne, v niektorých triedach jednotlivci prejavili len nepatrnú spätnú väzbu. Všetci žiaci boli 
priebežne oboznámení s hodnotením svojich výkonov, v sekunde a tercii boli za prezentáciu 
a vypracovanie domácich úloh prideľované známky za aktivitu. V treťom ročníku a septime mali 
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žiaci zadané tri domáce úlohy, pričom za správnosť a počet vypracovaných úloh im bola pridelená 
známka za aktivitu. Vo všetkých triedach bolo prebraté učivo podľa TVVP. 
     V predmete občianska náuka p. Ondrášiková používala v triede príma prácu s učebnicou, 
najmä motivačné texty, riešenie úloh, pracovné listy, zostavené učebné texty  a prezentácie, 
pričom žiaci v spätnej väzbe posielali vyučujúcej riešenia úloh, ktoré následne hodnotila a uviedla, 
či boli úlohy vyriešené správne alebo nie. Prezenčne bolo v tejto triede odučených 25 hodín, 
dištančne 12 hodín. V triede kvarta pracovala s pracovnými listami v učebnici, do ktorých žiaci 
dopĺňali kľúčové slová a s prezentáciami zameranými na spätnú väzbu, v ktorej vysvetľovala dôvod 
nesprávneho riešenia úloh. Prezenčne bolo v tejto triede odučených 20 hodín, dištančne 13 hodín. 
V triede 2. C vyučujúca zasielala rovnako prezentácie s pripravenými kontrolnými úlohami pre 
spätnú väzbu, žiaci využívali aj prácu s úlohami v učebnici umiestnenými za učebným textom, 
samostatné vyhľadávanie informácií, ich triedenie a následnú aplikáciu vo vlastnom texte. 
Prezenčne bolo v tejto triede odučených 20 hodín, dištančne 12 hodín. Vo všetkých triedach bolo 
prebraté učivo podľa TVVP. 
    V predmete občianska náuka p. Rapcová v štyroch triedach prebrala všetky témy podľa TVVP 
a ŠkVP. V priebehu dištančného vzdelávania v nich využívala IZK na komunikáciu so žiakmi, 
prostredníctvom ktorej žiakom zasielala prezentácie, spracované poznámky z preberaného učiva 
alebo úlohy. Žiaci v 2. A vypracovali rozbor konkrétnej reklamy podľa pracovného listu v učebnici 
a prezentáciu o histórii a inštitúciách EÚ, ktoré slúžili ako podklad pre hodnotenie ich výkonov. V 
triede 2.B a sexta žiaci vypracovali veľmi pekné prezentácie týkajúce sa histórie a inštitúcií EÚ, 
ktoré slúžili na klasifikáciu. V triede 3.A mali žiaci vypracovať esej na tému „Sapere aude“ – maj 
odvahu používať vlastný rozum! a aktualizovať tento výrok na súčasnú spoločenskú situáciu. Esej 
slúžila aj ako podklad pre hodnotenie.  
     Vo všetkých triedach boli úlohy zadávané pravidelne tak, aby bol dodržaný časový 
harmonogram rozvrhu hodín a materiály sa posielali v deň, kedy mali žiaci daný predmet, aby sa 
predišlo neúmernému preťažovaniu žiakov. 
 
 
Klady dištančného vzdelávania:  
 
     Dištančné vzdelávanie podnietilo žiakov k väčšej samostatnosti a učeniu sa zodpovednosti 
v plnení zadaných úloh, učiteľov ako aj žiakov k osvojovaniu si moderných spôsobov výučby 
a správnemu rozvrhnutiu pracovného času. Žiaci aj učitelia si upevnili zručnosti vo využívaní 
internetu pri komunikácii a vyhľadávaní rôznych materiálov.  
 
Nedostatky dištančného vzdelávania: 
 
     Nedostatky v dištančnom vzdelávaní vyplynuli často z komunikačného šumu, negatívom bola aj 
veľmi slabá možnosť diagnostikovať vedomosti žiakov, nedostatky v objektívnosti hodnotenia 
vyplývajúce s nemožnosti posúdiť prekážky v spätnej väzbe a u niektorých jednotlivcov laxný 
prístup k plneniu si študijných povinností.  
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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  

 

P.č. Meno a priezvisko Aprobácia Vyučoval/a v triedach 

1. 
Mgr. Marta ÖLLÖSOVÁ 
(predsedníčka PK) 

MAT - INF 
MAT – III.C 
MTM,  SCM, CVI – 4.roč. 
INF – s, t, kv, sp, I.C, III.C, 4.roč. 

2. 
Mgr. Emília BLAHÚTOVÁ 
(dôchodkyňa) 

MAT - INF 
INF – kv, sx, sp, I.B, I.C, II.C, III.B, III.C 
CVI – 4.roč. 

3. RNDr. Mária BUDÁČOVÁ MAT - FYZ 

MAT – I.A (potom Pš), II.B (potom Sr), 
III.B (potom Ko) 

FYZ – kv (potom Kp), sx (potom Hu), II.A 
(potom Kp) 

II.polrok – odchod do dôchodku 

4. Mgr. Anita DZÚROVÁ  MAT - INF materská dovolenka 

5. PaedDr. Henrieta HALUŠKOVÁ MAT - FYZ 
MAT – kv, sx, I.C 
FYZ – k, sx, I.C, II.C, III.C 

6. Mgr. Karol KARMAN (externý) MAT - INF INF – p, s, I.A, II.B, III.B 

7. PaedDr.Elena KOPRDOVÁ  FYZ - ZT 
FYZ – kv, sp, I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, 

4.roč. 
CVF – 4.roč. 

8. Mgr. Rastislav KOZA MAT - GEG MAT – s, t, II.A, III.B (po Bu), 4.roč. 

9. Mgr. Helena MARÁKOVÁ (RŠ) MAT-TEV MAT – neučila 

10. RNDr. Jarmila MUCHOVÁ (ZRŠ) MAT - BIO MAT – sp, II.C 

11. Mgr. Zuzana PŠENICOVÁ MAT - INF 
MAT – p, k, I.A (po Bu) 
INF – p, k, sx, I.B, II.A, II.C, III.A, 4.roč 

12. RNDr. Tatiana SARVAŠOVÁ MAT - CHE 
MAT – I.B, II.B (po Bu), III.A, 4.roč. 
MTM, SCM – 4.roč 
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2. Údaje o zasadaniach PK (počet, obsah, riešenie významných metodických problémov  
vyučovania a vzdelávania) 

    
Predmetová komisia zasadala štyrikrát podľa plánu práce (z toho 2-krát online), kde sa riešili 
nasledovné témy a problémy: úprava ŠkVP, učebné osnovy, tematické výchovno-vzdelávacie 
plány,   využívanie IKT na hodinách, ponuka krúžkov, olympiád a súťaží, exkurzie, “Národný 
štandard finančnej gramotnosti“, analýza vých.-vyč. výsledkov, kontrola pripravenosti na 
maturitné skúšky, úprava a schválenie maturitných zadaní z jednotlivých predmetov, 
pripomienkovanie kritérií na prijatie žiakov do 4-ročného aj 8-ročného štúdia, príprava prijímacích 
skúšok 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, príprava dištančného vzdelávania ... (viď. zápisnice z príslušných 
zasadnutí). V prípade potreby sme sa stretávali aj mimo týchto zasadnutí  a riešili aktuálne 
problémy a úlohy hlavne počas dištančného vzdelávania. 
 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. Niektoré kolá súťaží tento školský rok štandardným spôsobom, resp. sa 
neuskutočnili. 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 od školského roka 2019/2020 zosúladené s 
cieľovými požiadavkami podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu zverejnenými na 
stránkach: 
www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-
2018/2019/cp_matematika_2019.pdf 
www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_fyzika_2019.pdf 
www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-
2018/2019/cp_informatika_2019.pdf 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov v I. a II. polroku prebiehalo 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/ 
Usmernenie na hodnotenie žiakov základných a stredných škôl v čase mimoriadnej situácie 
v školskom roku 2019/2020 
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/hodnotenie-v-zs-a-ss 

 
Tvorba a úprava tematických plánov z jednotlivých predmetov – zodpovední:  

Matematika  a voliteľné predmety vo 4. ročníku 

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

Príma, sekunda, tercia, kvarta Ko, Pš 

 

http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_matematika_2019.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_matematika_2019.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_fyzika_2019.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_informatika_2019.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_informatika_2019.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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Fyzika a voliteľné predmety 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 Bl, Ol, Pš,  

Príma, sekunda, tercia, kvarta Bl, Ol, Pš 

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

v maturitnom ročníku  

Príprava testov na prijímacie pohovory  

Štvorročné štúdium Ko, Ol osemročné štúdium Hu, Pš 

Krúžky –Matematický I Mu, Matematický II Hu, Matematický III Sr, Fyzikálny Kp,  

Stránka školy – Bl  

Zrealizované vzdelávania: 

Mgr. Anita Dzúrová: Vykonanie druhej atestačnej skúšky. 

 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 

Exkurzie, besedy a iné akcie: 

Noc výskumníkov v Banskej Bystrici v nákupnom centre Európa 27.09.2019, 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 univerzita 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 
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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 

 

Výsledky a umiestnenia v olympiádach a ostatných súťažiach  
v školskom roku 2019/20 

 
MATEMATIKA 69. ročník  

 
Okresné kolo MO kat. Z-9 Zina Dobrocká 4. miesto 
  Broňa Koristeková 10. miesto 
  
Krajské kolo MO kat. A Lukáš Štupák 11. miesto 
 
Školské kolo MO kat. A Lukáš Štupák úspešný riešiteľ 
  Jozef Mikuláš úspešný riešiteľ 
 
 MO kat. B Samuel Márton úspešný riešiteľ 
   
 MO kat. C Filip Nagy úspešný riešiteľ 
  Filip Siviček úspešný riešiteľ 
    

     Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli 
zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení 
organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach.       

     Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží. Z uvedeného dôvodu sa 
nezrealizovali okresné kolá kategórií Z6, Z7, Z8, krajské kolá kategórií Z9, B, C a celoštátne kolo 
kategórie A. Slovenská komisia Matematickej olympiády aktuálne čaká na vývin situácie a v 
prípade otvorenia škôl plánuje realizáciu dištančnej formy súťaží z prostredia škôl. 
 
 
PYTAGORIÁDA 41. ročník 

Pytagoriáda 
     Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli 
zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení 
organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. 
Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží. 
     Z uvedeného dôvodu bolo v školskom roku 2019/2020 zrušené v Pytagoriáde okresné i 
celoštátne kolo pre všetky kategórie. Súťaž sa obnoví začiatkom nového školského roka 
2020/2021. 
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BRLOH – Brnenská logická hra 
 
od septembra 2019 - 3 kolá 
postup do semifinále:     prima     Hana Haláková 
 Marianna Melicherčíková 
 Patrik Pavlík 
 Ján Dováľ 
 tercia  Martin Dzúr 
 Matúš Kružliak 
 Nicolette Danielle Malčeková 
 Nina Kováčová 
 
Finále súťaže BRLOH - Brno 4.12. 2019 

Čierny panter (tercia, Gymnázium B.S.Timravy, Lučenec) 
Členovia: Martin Dzúr 

Matúš Kružliak 
Nicolette Danielle Malčeková 
Nina Kováčová 

 
BRLOH extra 

11.6.2020 Martin Dzúr 
 
 
FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 61. ročník 

     Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli 
zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení 
organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. 
Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží. 
     Z rozhodnutia Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády (SK FO) bude 61. ročník Fyzikálnej 
olympiády ukončený v obmedzenom rozsahu z objektívnych dôvodov na úrovni domáceho kola 
v prípade kategórií B, C, D, E, F a G. Kategória A bude ukončená krajským kolom zrealizovaným 
dištančnou formou. 

Domáce kolo Fyzikálnej olympiády (DK FO) 
Domáceho kola sa nedotýkajú opatrenia MŠVVaŠ SR. Keďže ide o prácu v domácom prostredí, nie 
je súčasná situácia prekážkou jeho realizácie. Nebude mať síce za cieľ výber do vyššieho kola, ale 
môže slúžiť ako študijná príležitosť pre záujemcov o fyziku. Vyhodnotenie domáceho kola je v 
kompetencii školy. Ak má škola, resp. učiteľ fyziky, záujem, môže vyhodnotiť súťaž v rámci školy a 
podľa svojho uváženia použiť riešenie DK, napr. ako dodatočné kritérium pri ročnom hodnotení 
žiakov. 
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Kategória B, C, D – DK FO sa skončí 24. 4. 2020, najneskôr v pondelok 27. 4. 2020 budú na 
obvyklom mieste uverejnené vzorové riešenia úloh. Riešenie úloh musia žiaci odovzdať vo forme, 
ktorú určí ich učiteľ (najvhodnejšie v elektronickej forme). 
Kategória G – DK FO sa končí 30. 4. 2020, o deň neskôr budú na obvyklom mieste zverejnené 
riešenia.  
  
Okresné kolo Fyzikálnej olympiády (OK FO)  
Kategória G - okresné kolo je v kompetencii okresu a nejde o prestížnu súťaž, ale skôr o vzbudenie 
záujmu o fyziku, preto by v rámci okresu alebo spádovej oblasti bolo možné usporiadať okresné 
kolo on-line formou. Iná možnosť je využiť úlohy okresného kola, napr. ako doplnenie on-line 
vyučovania. Súťaž sa nemôže uskutočniť prezenčne.  
Kategória, E, F – okresné kolo sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnilo v pôvodnom termíne 
(18.3.2020), neuskutoční sa v náhradnom termíne ani dištančnou formou. 
   
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády (KK FO)  
Kategória A  - KK FO sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnilo dištančnou formou dňa 23.6.2020. 
Kategória B, C, D – KK FO sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnia v stanovenom termíne, v 
náhradnom termíne ani dištančnou formou. 
  
Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády (CK FO)  
Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády (CK FO) sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnilo v 
pôvodnom termíne (16. – 19. 4. 2020), neuskutoční sa v náhradnom termíne ani dištančnou 
formou.  

 
Olympiáda v informatike 35. ročník 

     Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli 
zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení 
organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. 
Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží. 
     Celoštátne kolo Olympiády v informatike, kat. A, sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnilo 
dištančnou formou. Tento školský rok sa naši študenti do súťaže nezapojili. 
 
ZENIT – súťaž v programovaní 
Krajské kolo Kat. A David Dokoupil 4. miesto 
  Daniel Kristl 7. miesto  
  Jakub Drábik 11. miesto 
 
 Kat. B Samuel Márton 11. miesto 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/FO/61-rocnik-fo-2019-2020/sutazne-ulohy-a-riesenia.alej
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/FO/61-rocnik-fo-2019-2020/sutazne-ulohy-a-riesenia.alej
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Výsledky súťaže iBobor v školskom roku 2019/2020 
Úspešní riešitelia 
 

Benjamín 

Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok 

1066.-1311. Hana Haláková prima 62,68 bodov, 95. percentil 

1335.-1771. Alexandra Štubňová prima 61,35 bodov, 94. percentil 

3066. - 3554. Viktor Gašpar prima 54,69 bodov, 86. Percentil 

3735. - 3843. Dávid Korim prima 53,35 bodov, 83. Percentil 

3909. - 4264. Ján Dováľ prima 52,02 bodov, 82. Percentil 

644. - 886. Lenka Kalamárová sekunda  66,68 bodov, 97. Percentil 

2586. - 3026. Ján Kubaščík sekunda  56,02 bodov, 88. Percentil 

2586. - 3026. Richard Márton sekunda  56,02 bodov, 88. Percentil 

4344. - 4858. Eva Kubicová sekunda 50,69 bodov, 80. Percentil 
 

Kadet 

Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok 

600.-681. Martin Dzúr tercia 68,01 bodov, 97. percentil  

1233.-1593. Laura Paulovičová tercia 62,68 bodov, 93. percentil  

1758.-1764. Nicolette Daniele Malčeková tercia 61,00 bodov, 90. percentil  

3957. - 4356. Matúš Kružliak tercia 52,02 bodov, 77. percentil  

4402.-4431. Nina Pochová tercia 51,02 bodov, 75. percentil  

699. - 892. Zina Dobrocká kvarta 66,68 bodov, 96. percentil  

907.-913. Martin Svorad kvarta 66,34 bodov, 95. percentil  

1028 Zuzana Malatincová kvarta 64,67 bodov, 94. percentil  

1799.-1949. Bronislava Koristeková kvarta 60,02 bodov, 90. percentil  

2041.-2059. Samuel Fačka kvarta 59,68 bodov, 88. percentil  

2062. - 2077. Lea Cseriová kvarta 59,34 bodov, 88. percentil  

2094. - 2364. Martin Kubinec kvarta 58,68 bodov, 88. percentil  

2094. - 2364. Ján Švidraň kvarta 58,68 bodov, 88. percentil  

2426. - 2725. Tomáš Úradník kvarta 57,35 bodov, 86. percentil  

3922. - 3954. Andrej Guláš kvarta 52,35 bodov, 78. percentil  

4443. - 4900. Daniel Horstmann kvarta 50,69 bodov, 75. percentil  
 

Junior 

Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok 

159.-315. Richard Markovič kvinta 73,34 bodov, 98. percentil 

444. - 540. Nina Krnáčová kvinta 68,01 bodov, 94. percentil 

548. - 690. Nina Nováková sexta 66,68 bodov, 93. percentil 

765. - 828. Max Hoffer sexta 64,01 bodov, 90. percentil 

1009.-1141. Šimon Šulaj sexta 61,35 bodov, 87. percentil 

1648.-1808. Lenka Segečová sexta 56,02 bodov, 79. percentil 

2242. - 2357. Ema Farkašová sexta 52,02 bodov, 72. percentil 

2421.-2600. Adrián Beľa sexta 50,69 bodov, 70. percentil 
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2421.-2600. Tomáš Červenák sexta 50,69 bodov, 70. percentil 

1395.-1401. Jakub Čikóš 1.A 58,34 bodov, 83. percentil 

2242. - 2357. Samuel Kovalčík 1.A 52,02 bodov, 72. percentil 

1.-90.   Filip Siviček 1.B 80,00 bodov, 100. percentil  

419.-443. Bruno Bablena 1.B 68,34 bodov, 95. percentil 

1336.-1394. Adam Lázár 1.B 58,68 bodov, 83. percentil 

2421.-2600. Júlia Katonová 1.B 50,69 bodov, 70. Percentil 

1160.-1167. Adam Badinka 1.C 60,34 bodov, 86. Percentil 

1324.-1335. Patrik Kováč 1.C 59,01 bodov, 83. Percentil 

1447.-1596. Filip Ficka 1.C 57,35 bodov, 82. Percentil 

1648.-1808. Veronika Magicová 1.C 56,02 bodov, 79. Percentil 

1840.-1994. Jakub Jánoš 1.C 54,69 bodov, 77. Percentil 

2242. - 2357. Michal Babjak 1.C 52,02 bodov, 72. Percentil 

419.-443. Ján Kantorák 2.A 68,34 bodov, 95. Percentil 

1840.-1994. Alena Veselková 2.A 54,69 bodov, 77. Percentil 

2421.-2600. Nina Kristlová 2.A 50,69 bodov, 70. Percentil 

159.-315. Šimona Sarvašová 2.B 73,34 bodov, 98. Percentil 

836. - 852. Dorota Školiaková 2.B 63,01 bodov, 90. Percentil 

2421.-2600. Michal Michalík 2.B 50,69 bodov, 70. Percentil 

159.-315. Samuel Márton 2.C 73,34 bodov, 98. Percentil 

339. - 343. Bruno Kristián 2.C 70,00 bodov, 96. Percentil 

548. - 690. Adam Kubaliak 2.C 66,68 bodov, 93. Percentil 

2421.-2600. Ľubomír Varchol 2.C 50,69 bodov, 70. Percentil 

 
Senior 

Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok 

57. - 66. Martin Bielik septima  69,34 bodov, 99. Percentil 

106.-113. Tomáš Matúška septima 65,34 bodov, 98. Percentil 

125.-150. Martin Kuric septima  64,01 bodov, 97. Percentil 

301.-331. Marek Čomaj 3.A 57,35 bodov, 93. Percentil 

537. - 579. Peter Šüle 3.A 50,69 bodov, 88. Percentil 

430. - 459. Viktória Moravčíková 4.A 53,35 bodov, 90. Percentil 

153. -155. Filip Rusnák 4.B 63,01 bodov, 96. Percentil 

255. - 269. Ján Šprlák 4.B 59,01 bodov, 94. Percentil 

291.-294. Timea Miková 4.B 58,01 bodov, 93. Percentil 

580. - 589. Veronika Lauková 4.B 50,68 bodov, 87. Percentil 

157.-168. Jakub Drábik 4.C 62,68 bodov, 96. Percentil 

157.-168. Dávid Jerguš 4.C 62,68 bodov, 96. Percentil 

366. - 368. Michal Urbančok 4.C 56,00 bodov, 92. Percentil 

385. - 398. David Dokoupil 4.C 54,69 bodov, 91. Percentil 

18.-28. Roman Štuhl 4.D 74.67 bodov. 100. percentil  

57. - 66. Michal Belovec 4.D 69,34 bodov, 99. Percentil 

471.-485. Kristína Sásiková 4.D 52,35 bodov, 89. Percentil 

518.-521. Marek Adamove 4.D 51,35 bodov, 88. Percentil 

526. - 530. Denis Padúch 4.D 51,02 bodov, 88. Percentil 
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Astronomická súťaž:  Čo vieš o hviezdach ? 
Celoslovenské kolo  II. kategória:  Martin Dzúr 36. miesto 
 III. kategória:  Jozef Ševčík 37. miesto  
  Marko Fehérpataky 42. miesto 
   
IQ olympiáda 
Vzhľadom k aktuálnej situácii sa súťaž nekonala 

 
Súťaže družstiev 

 
Náboj Junior 2018 matematicko-fyzikálna súťaž družstiev (súťaž prebiehala súčasne v niekoľkých 
mestách v Čechách a na Slovensku) 
 Dňa 22. 11. 2019 sa tím organizátorov z nášho gymnázia pod vedením pani učiteľky Marty 
Öllösovej podieľal na usporadúvaní medzinárodnej súťaže NÁBOJ JUNIOR. Ide o matematicko-
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 šiesty 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 tercie): Martin Dzúr, Matúš 

Kružliak, Danielle Nicolette Malčeková, Nina Kováčová sa umiestnili na 1. mieste a členovia 
druhého tímu GBST (žiaci kvarty): Zina Dobrocká, Bronislava Koristeková, Martin Svorad, Samuel 
Fačka sa umiestnili na 7. mieste z 17 tímov, ktoré súťažili  v Lučenci. 

 
Celoštátne súťaže družstiev 

 
Medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ NÁBOJ 2020 SR v Bratislave, 
Vzhľadom k aktuálnej situácii sa nekonala 
 
Medzinárodná súťaž FYZIKÁLNY NÁBOJ 2019 SR v Bratislave, 
na ktorej sa zúčastnili školy zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska a Ruska. 

Seniorské družstvo v zložení: Michal Belovec, Pavol Hric, Ján Kršiak, Jozef Mikuláš, Filip 
Rusnák sa umiestnili 44. mieste z 55 družstiev na Slovensku a na 139. mieste v medzinárodnom 
vyhodnotení z 155 družstiev. 
 Juniorské družstvo v zložení: Jakub Kocúr, Richard Markovič, Filip Nagy, Bruno Kristián, 
Krištof Varga sa umiestnili na 54. mieste v rámci SR a na 114. mieste v medzinárodnom 
vyhodnotení z 91 družstiev. 
 
Korešpondenčné matematické semináre:  
MAKS 
Martin Dzúr  tercia  1.-3. miesto 
Matúš Kružliak  tercia  12. miesto 
Martin Kelement  sekunda  úspešný riešiteľ 
Marianna Melicherčíková príma  úspešná riešiteľka 
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Letná škola fyziky v Bratislave  
Vzhľadom k aktuálnej situácii sa nekonala 
 
MATEMATICKÝ KLOKAN 
Súťaž sa konala on-line 12. júna 2020. Výsledky budú zverejnené 29. júna. 

 
 

4. Výsledky maturitných skúšok 

 
Výsledky maturitných skúšok v školskom roku 2019/20 

 
     Vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla so šírením koronavírusu, boli Ministrom školstva, vedy, 
športu a výskumu zrušené: PFIČ a EČ maturitnej skúšky.  Neskôr aj ÚFIČ – ktorá sa počítala ako 
priemer známok z konca 1. a 2. ročníka a z polroka a konca roka v 3. a 4.ročníku. Podľa usmernenie 
ministra školstva mohli žiaci požiadať o ústnu skúšku, ale na našej škole túto možnosť nevyužil ani 
jeden žiak. 

 
Vyhodnotenie internej časti maturitnej skúšky z matematiky 2019/2020 

Trieda 1 2 3 4 5 Počet ž. Ar. pr. 

IV. A 2 3 2 0 0 7 2,00 

IV. B 6 5 0 0 0 11 1,45 

IV. C 4 5 3 0 0 12 1,92 

IV. D 2 3 1 0 0 6 1,83 

SPOLU 14 16 6 0 0 36 1,78 

 
 

Vyhodnotenie internej maturitnej skúšky z fyziky 2019/2020 

Trieda 1 2 3 4 5 Počet ž. Ar. pr. 

IV. A 0 1 1 0 0 2 2,50 

IV. B 0 4 0 0 0 4 2,00 

IV.C 1 1 0 0 0 2 1,50 

IV. D 0 1 0 0 0 1 2,00 

SPOLU 1 7 1 0 0 9 2,00 

 
 

Vyhodnotenie internej maturitnej skúšky z informatiky 2019/2020 

Trieda 1 2 3 4 5 Počet ž. Ar. pr. 

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

IV. B 5 0 0 0 0 5 1,00 

IV. C 8 0 0 0 0 8 1,00 

IV. D 4 0 0 0 0 4 1,00 

SPOLU 19 0 0 0 0 19 1,00 
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Výsledky Testovania 9 

Rovnako ako maturitné skúšky, zrušil minister školstva aj Testovanie 9 v súvislosti s pandémiou 
šírenia COVID 19.   
 

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

      
    Materiálno-technické zabezpečenie priebežne sa nakupovali učebné pomôcky pre fyziku, 

odbornú literatúra pre matematiku a fyziku.  

  

6. Zhodnotenie dištančného vzdelávania 

 

 V čase šírenia pandémie koronavírusu bolo ministrami školstva prerušené vyučovanie od 16.3. do 
30.6.2020. V uvedenom termíne prebiehalo dištančné vzdelávanie, v ktorom jednotliví vyučujúci 
komunikovali so žiakmi prostredníctvom IZK, portálu bezkriedy.sk, v skupinách  na 
messengeri, emailami, niektorí  využívali aj  platformu Google Učebňa a Meet, videohovory cez 
WhatsApp. Zasielali žiakom potrebné materiály – poznámky, prezentácie, pracovné listy, domáce 
úlohy, pokyny na projekty, online zdroje. Pritom vyhodnocovali priebežne žiakmi vypracované 
zadania, cvičenia a samostatné práce. 

Pozitíva: 
- Presun časti učiva (úloh, cvičení) mimo vyučovací proces, ktorý sa tým môže efektívnejšie 

využiť 

- Vyučovacie hodiny neodpadávajú z dôvodu rôznych školských akcii 

- V prípade PN, žiak získa okamžite informácie o preberanom učive a zadaných DÚ 

- Žiak nie je obmedzený krátkodobým časovým intervalom, prácu si môže rozvrhnúť na dlhší čas 

- Príprava žiakov na budúcu formu vzdelávania – samoštúdium 

- Žiaci si pochvaľovali videomítingy, viac voľného času a možnosť tvorby svojho vlastného 

časového harmonogramu 

- Výrazne sa zlepšila spolupráca medzi žiakmi 

- Žiaci musia pracovať samostatnejšie, riešiť projekty, hľadať zdroje informácií na internete 

- Zvýšil stupeň samostatnosti a aktívneho prístupu žiakov pri osvojovaní si učiva, porozumenie 

textu 

- Osvedčili sa aj učebné texty so spätnou väzbou, skrytými riešeniami, interaktívne cvičenia, 

ktoré aj v dištančnej forme umožňovali žiakom postupovať tvorivo, rozvíjať matematické 

myslenie 

- Mnohonásobne sa zvýšila spolupráca, vzájomná komunikácia aj medzi žiakmi a vyučujúcim, 

schopnosť kriticky zhodnotiť výsledky vzdelávania v predmete zo strany samotných žiakov, 

sformulovať sebahodnotenie 
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Negatíva: 
- Chýba kvalitné vysvetlenie učiva s rýchlou spätnou väzbou od žiakov či rozumejú alebo 

nerozumejú 

- Chýba možnosť kladenia otázok zo strany žiakov, keď ich je možné smerovať spôsobom aby 

sami tvorivo prišli na odpoveď 

- Niekedy chýbala spätná väzba samotným žiakom, keď nemohli klásť hneď otázky 

- Možnosť vzájomnej spolupráce žiakov, ktorá sa nedá vylúčiť 

- Forma preverovania vedomostí nie je objektívna ako v prezenčnej forme 

- Technické zlyhanie 

- Zo strany pedagóga je časovo náročnejšia príprava, rozpracovanie učiva, hľadanie zdrojov na 

internete, vzorové riešenia, oprava domácich úloh 

- Pedagógovia boli zahltení skutočne obrovským počtom mailov 

- V mnohých prípadoch nemožná okamžitá konzultácia problémov 

- Mnohým žiakom chýbal výklad, vysvetlenie, priamy kontakt s vyučujúcim 

 

Neprebraté učivo: 

1.A – kvadratické rovnice a nerovnice 

1.B – sústavy lin. a nelin. rovníc, kvadratické rovnice a nerovnice 

2.B – planimetria II. (konštrukčné úlohy) 
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h) Predmetová komisia Telesná výchova + Výchovy 

 

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

 

 

 

 
 
P.č. 

 
 

 Priezvisko, meno, titul 

 
Vyučoval 

 

 
 

Školenia 

    odb. neodb.   

1.  KRNÁČ Ivan, Mgr. TSV   
FITUČITEĽA, tvorba didaktických 
testov v BIO 

2.  LÁTKA Boris, Mgr TSV   FITUČITEĽA 

 
3. 

 MARÁKOVÁ Helena, Mgr TSV   

FITUČITEĽA, BEDMINTON, MVP  
Cabri geometria, Nové trendy 
v lyžovaní, NP zvýšenie 
kvalifikácie učiteľov TSV, Škola 
v pohybe 

4. 
 ONDRÁŠIKOVÁ  Marta, 
Mgr. 

HUV, ETV  

 Využitie metód práce vo 
vyučovaní, Emocionálny a 
osobnostný rozvoj učiteľa, 
Príprava testov a didaktických 
hier na vyučovanie 

5.  JURIGA Jozef , Mgr.. NBV     

6.  ŠIRKO Ján, Mgr. TSV   FITUČITEĽA,M2 

7.  LUČANSKÝ Lukáš, Mgr. ETV   

8. 
STRMEŇOVÁ Edita , Mgr. 
CSABOVÁ Frederika, Mgr. 

HUV, VYV   

     

9. MACKOVÁ Nina , Mgr. ETV   
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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. Strmeňovej a  hodina ETV v sekunde 
u p. Lučanského,  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. 
        
 
Údaje o plnení plánu PK ( aktivity,  ktoré boli splnené, a ktoré nie ) 
  
 Stručný prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali, a ktorých sa zúčastnili, respektíve sa 
neuskutočnili pre Covid 19 : 

 
- Olympijsky trojboj –neuskutočnil sa 
- 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 -neprebehol 
- 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-  neuskutočnil sa 
- Župná kalokagatia 
- Jednota cup futbal – neuskutočnil sa 
- Organizácia účelových cvičení + KOŽaZ 
- Organizácia súťaží na Deň detí  -neuskutočnil sa 
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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 

 
Stolný tenis 
Žiaci    SŠ     okresné kolo      1. miesto Hric, Klefler,Procházka,Šprlák 
Žiaci    SŠ     krajské kolo      4 .miesto 
Žiačky SŠ     okresné kolo      4. miesto Barkáčová,Urbančoková,Veselková,Žigová     
 
Volejbal 
Žiaci SŠ      okresné kolo            2. miesto 
Žiaci SŠ     regionálne kolo       1. miesto 
Žiačky SŠ   okresné kolo            1. miesto 
 
Basketbal 
Žiačky SŠ  okresné kolo           1. miesto 
Žiačky SŠ regionálne kolo      1. miesto 
Žíaci    SŠ  okresné kolo          2. miesto 
 
Šach 
Badinka Adam krajské kolo SŠ 
Dzúr Martin     okresné kolo ZŠ 
Kováčová Nina, Malčeková Daniela okresné kolo ZŠ 
   
Futsal 
Žiaci SŠ okresné kolo- 1.miesto 
Regiónálne kolo – 2. miesto                    
Bolla,Haranyi,Karbánek,Klafler,Kocúr,Kortiš,Lauko,Skrutek,Varchol,Veselka 
 
Florbal 
Žiaci SŠ    okresné kolo         3. miesto 
 
Cezpoľný beh 
Žiaci ZŠ okresné kolo     Fačka,Kubinec,Mochnacký,Švidraň,Majoroš 
Žiačky ZŠ okresné kolo  Koristeková,Ľalíková,Murínová,Dobrocká,Malatincová 
Žiaci SŠ okresné kolo     Belovec,Biblyák,Farkaš,Vas,Ujpál 
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Novohradské hry v atletike - sa neuskutočnili pre zlé počasie 
Bedminton 
Žiačky SŠ okresné kolo      1. miesto,    krajské kolo    6. miesto 
Žiaci    SŠ okresné kolo      1. miesto     krajské kolo    6. miest 
 
Župná Kalokagatia  - Banská Bystrica 
Žiaci a žiačky SŠ krajské kolo     
Plávanie –Rimavská Sobota 
Volejbal ku dňu študentstva  
Divínsky Boyard 
 
                                                           
Štátny vzdelávací program. 

 
Etická výchova 

 
     Etická výchova splnila požiadavky nového školského vzdelávacieho programu.  
     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, rešpektuje 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 .  
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     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 doplniť 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  krúžok 
florbalu vedúci Mgr. Krnáč. Žiaci nižších tried navštevovali veľmi obľúbený florbalový krúžok pod 
vedením Mgr. Krnáča  
   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. Veľmi pozitívne hodnotíme využívanie telocvične na Fándlyho ulici 2 krát do 
týždňa / pondelok a v stredu / čím sa zlepšuje výučba TSV. 
 
 

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

       
    Materiálne zabezpečenie PK TSV + TEV + VÝCHOVY je na pomerne slušnej úrovni. Kabinet TSV – 
treba doplniť loptami pre basketbal volejbal, futbal, florbal  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, 
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švihadlá, elastické pásy, žinenky. Z projektu kde sa vyučujúci TSV zúčastnili sme dostali nové fit 
lopty, overbaly, pásy, stolnotenisové rakety.... Oceňujeme získanie mantinelov pre florbal  kvôli 
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 ), skultúrniť  
priestor na prezliekanie v šatniach aj sociálne zariadenia v telocvični. Nevyhnutnou požiadavkou je 
oprava strechy z dôvodu zatekania vody do telocvične. 

 
 

6. Zhodnotenie dištančného vzdelávania 

 

     V čase šírenia pandémie koronavírusu bolo ministrami školstva prerušené vyučovanie od 16.3. 
do 30.6.2020. V uvedenom termíne prebiehalo dištančné vzdelávanie, v ktorom jednotliví 
vyučujúci komunikovali so žiakmi prostredníctvom IZK, portálu bezkriedy.sk, v skupinách  na 
messengeri, emailami, niektorí  využívali aj  platformu Google Učebňa a Meet, videohovory cez 
WhatsApp. Zasielali žiakom potrebné materiály – poznámky, prezentácie, pracovné listy, domáce 
úlohy, pokyny na projekty, online zdroje. Pritom vyhodnocovali priebežne žiakmi vypracované 
zadania, cvičenia a slohové práce. 
 
Pozitíva: 

- niektorí žiaci sa prejavili ako naozaj veľmi zodpovední a svedomití študenti, 

- samostatnosť žiakov v samoštúdiu a zodpovednosť voči pracovným povinnostiam 
a výkonom,  

- zvýšenie zručnosti/zdokonalenie sa v práci s internetom a elektronickou komunikáciou, 
v používaní informačných technológií, 

- individuálne plánovanie pracovného času, v pohodlí domova bez rušivých vplyvov, 
- možnosť posielania príloh a pokynov v akejkoľvek forme (audio, video, rozsiahly text aj vo 

forme celej knihy, obrázky...); možné zrealizovať takmer odkiaľkoľvek (mohli sa pripojiť aj 
žiaci, ktorí práve neboli doma); v prípade nutnosti je možné čas videohodín aj predĺžiť, čo 
počas bežnej prezenčnej hodiny nie je možné 

 
Negatíva:  

- chýbajúci výklad učiva hlavne pre pomalších študentov, 

- niektorí žiaci nepracovali samostatne, iba kopírovali úlohy ostatných, 
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- technické problémy – niekedy sa nedali otvoriť odkazy na poznámky, v niektorých 

prípadoch bol obmedzený prístup na internet, 

- nízka kvalita komunikácie v rámci triedy navzájom (učiteľ – žiak, žiak – žiak) 
- obtiažnosť hodnotenia žiakov,  neobjektívnosť a nezáväznosť hodnotenie 
- neadekvátna spätná väzba – učiteľ nevie, do akej miery žiaci ovládajú učivo, 
- veľmi zlé možnosti kontroly práce študentov,  

- nemožnosť korigovať prácu študentov,  

- nezáujem zo strany viacerých študentov,  

- niektorí žiaci považovali obdobie dištančného vzdelávania za „voľno“ a prispôsobili sa tomu 
(neskoré vstávanie, pobyt na miestach mimo internetu, iné aktivity, napr. brigády a pod.) 

- študenti nepracujú pravidelne (v škole pravidelne na nich vyvíjame tlak na systematickú 
prácu); niektorí žiaci chápu dištančnú formu skôr ako prázdniny, nie ako skutočné 
vyučovanie;  študenti si môžu medzi sebou oveľa ľahšie vymieňať vypracované zadania, 
v prípade videohovorov nie je pre žiakov náročné použiť nedovolené pomôcky (slovníky, 
správne riešenia od iných žiakov); v prípade slabého internetového pripojenia alebo 
problémov s pripojením k skupine či problémov s mikrofónom a kamerou je náročné 
zrealizovať videohovor;  v prípade väčšieho počtu pripojených žiakov je takmer nemožné 
kontrolovať ich všetkých naraz. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2019/2020                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 92 z 103 

 
 

i) Výchovné poradenstvo 
 

Správa o činnosti výchovného poradcu   v školskom roku 2019/2020 
 

Jednotlivé aktivity 

 Adaptácia – sledovaný proces adaptácie na nové školské prostredie a systém vzdelávania 
u študentov 1. ročníkov. V októbri – uskutočnený anonymný dotazník zameraný na 
spokojnosť s výberom školy, náročnosť predmetov, systém vyučovania, vzťah učiteľ -žiak, 
triedny kolektív. Výsledky a závery boli prezentované na zasadnutí pedagogickej rady. 

 Prvá gynekologická prehliadka – seminár pre žiačky 2. roč. viedli naši bývali študenti 
z lekárskej fakulty v Martine 

 Okresný súd – návšteva Dňa otvorených dverí a súde, účasť – študenti zaujemci o štúdium 
práva ,priebeh: odborný  sprievodný výklad o fungovaní súdu, prehliadka súdnej 
miestnosti, kancelárii, archívu 

 Výročie Nežnej revolúcie – beseda s novinármi o danej udalosti,  v Redude – výber žiakov, 
aktívna účasť – diskusia, otázky 

 Novembrové udalosti 89 – seminár a beseda, hosť – pracovník Ústavu pamäti národa, 
oboznámil študentov s činnosťou ústavu, priniesol prezentáciu dokladov k novembrovým 
udalostiam  

 Výchova k podnikaniu a kreativite – projektové vyučovanie s lektormi, práca skupín, 
tvorba projektu „Naše mesto“, prezentácia prác za prítomnosti primátorky mesta 

 Slávnostná gymnaziáda  - k výročiu Nežnej revolúcie, kultúrne pásmo, kult. program, 
oceňovanie úspešných študentov 

 Štátna správa – beseda s primátorkou mesta o fungovaní štátnej správy, o aktivitách mesta 
pre mladých ľudí, podnety dávali aj naši študenti 

 Dospievanie dievčat- odborná prednáška s lektorkou programu S tebou o tebe, následná 
beseda, otázky, informačný materiál 

 Finančná gramotnosť -  prednáška a beseda pre výber žiakov 3. ročníka 

 Biochemické centrum Slov. akadémie vied – odborný seminár: výskum rakoviny, práca 
našich vedcov a medzinár. spolupráca, pre študentov záujemcov výskumu 

 Peer aktivisti – výchova aktivistov v peer programe prevencie, účasť na cyklických 
školeniach organizovaných CPPPaP v LC / žiačky Kv/ 

 Maturanti – príprava a výber  štúdia na vysokej škole 

Informačný panel, študijný servis, propagačný materiál z VŠ, info o testoch VŠP SCIO, 

 Návštevy z VŠ: Nitra – F manažmentu – dekanka, F potravin technol. – Blava, Paneurópska 

VŠ, TU Zvolen, VUT Brno, UCM Trnava , TU Ostrava, účasť študentov na dňoch 

otvorených dverí na VŠ, práca s prihláškami   

 Profesionálna orientácia – odborné testy pre žiakov 3. ročníkov, organizované so 
psychológmi CPPPaP, po testoch – individuálne rozhovory o výsledkoch a smerovaní, 

 Integrácia žiakov s VPU – v školskom roku 2019/20 sme vzdelávali integrovaných žiakov 
v triedach: sekunda – 2 žiaci, kvinta – 2 žiaci, sexta – 1 žiak, septima – 1 žiak,  2. roč. – 3 
žiaci, 3. roč. – 1 žiak, 4.roč. – 1 žiak / mal odsúhlasenú úpravu MS/. 
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Žiaci majú vypracovaný Individuálna vzdelávací program. Práca s nimi si vyžaduje 

spoluprácu tried. profesora, rodiča, vých. poradcu a škol. psychológa. Najzávažnejšie 

problémy sme riešili v triede sekunda - bezpečné vzťahy, agresívne správanie. Potrebná bola 

pravidelná spolupráca s rodičmi. Využívali sme aj odborné rady našej CPPPaP.  

 

 Výchovné problémy – sa riešili vždy aktuálne v spolupráci: tr. prof. rodič, žiak, vedenie 
školy, VP a psychológ. 

 Výchovný poradca a škol. psychológ  sa zúčastňovali porád a seminárov organizovaných 
CPPPaP. 

 Trh práce – odborný seminár pracovníkov Úradu práce v BB – účasť VP 
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j) Žiacka školská rada  
 

 Predkladá: Nikoleta Skypalová, predsedníčka Žiackej školskej rady 
 
          Na úvod školského roka 2019/2020 sme s koordinátorkou ŽŠR, p. prof. Belovovou a taktiež 
s predsedami jednotlivých tried na zasadnutí rady zvolili nových členov predsedníctva ŽŠR. 
V priebehu októbra sme medzi seba prijali nových zástupcov tried 1.ročníka.  
Pracovný rok sme začali zaujímavou prednáškou Grow with Google, za pomoci šikovného a 
aktívneho člena našej žiackej rady, Adama Spodniaka, ktorý pracoval ako ambasádor Google.  
    Na nasledujúcich zasadnutiach sme si za najbližší cieľ stanovili imatrikuláciu prímy, ktorá sa 
konala 25. októbra a  organizovali ju predovšetkým študenti kvarty s pomocou členov ŽŠR a 8. 
novembra sme uskutočnili imatrikuláciu študentov 1.ročníka v Novohrade v  téme – „Cirkus”. V 
novembri sme boli tiež nápomocní pri organizácii Gymnaziády, kde sme si pripomenuli 30.výročie 
Nežnej revolúcie a mesiac november sme ukončili vyhodnotením súťaže z minulého roka Farebné 
dni, kde sme ocenili najaktívnejšie triedy. 
  6. decembra sme tradične spolu oslávili Sviatok sv. Mikuláša, kedy trieda kvinta pripravila 
zaujímavý program pre žiakov prímy až kvarty, ale nezabudlo sa ani na ostatných žiakov a počas 
hodín ich navštívil náš školský Mikuláš s anjelom a čertom. Deň pred zimnými prázdninami sa nám 
podarilo za podpory vedenia školy zorganizovať príjemnú a poučnú celoškolskú aktivitu Projektové 
vyučovanie s názvom Vianočné tradície, kde si triedy vylosovali krajinu a pripravili projekt o danej 
krajine.  
V tomto školskom roku si študenti našej školy mohli po druhý krát vyskúšať projekt Simulované 
voľby a to voľbou v Parlamentných voľbách dňa 7. februára 2020. Tento projekt sa tešil peknej 
účasti. Najviac očakávanou udalosťou tohto roka bol nepochybne školský ples, ktorý sa nám 
podarilo uskutočniť po niekoľkoročnej pauze 14. februára v Novohrade pod názvom Valentísky 
ples. Bola to najúspešnejšia akcia tohto školského roka, a mala pozitívne ohlasy medzi študentmi, 
ale aj pedagógmi školy.   Do jednotlivých tried boli rozdávané pozdravy a odkazy Valentínskej 
pošty, ktorá bola k dispozícií žiakom celej školy.  
  V marci došlo k prerušeniu vyučovania prezenčnou formou, takže všetky ostatné aktivity ŽŠR boli 
zrušené. V marci sa mali konať: DOD, Deň učiteľov, Deň Downovho syndrómu a Deň vody, v apríli 
na nás čakal Deň narcisov, Deň Zeme a Svetový deň povedomia o autizme. V máji sme mali v pláne 
uskutočniť zbierku Modrý gombík a Workshop Iambitious. A záver roka sme chceli ukončiť Dňom 
detí a Dňom európskych tradícií.       
 
Počas prerušenia vyučovania sme spolu komunikovali online formou a na poslednom zasadnutí 
Žiackej školskej rady v šk. roku 2019/2020 boli vyhodnotené uskutočnené aktivity a 
prekonzultované akcie na budúci školský rok, a taktiež sme zhrnuli celkovú organizáciu ŽŠR, ktorá 
najmä vďaka veľkej pomoci p. prof. Belovovej prebiehala efektívnejšie ako posledné roky.  
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k) Školský psychológ  
 

 

Hodnotiaca správa o činnosti školského psychológa za školský rok 2019/2020 

 
1 Legislatívne ukotvenie psychológa / školského psychológa  

Podľa § 24 Zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch (predtým, resp. dovtedy § 20 Zákona č. 317/2009 o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch) je úlohou psychológa alebo školského psychológa 

vykonávanie odborných činností, spojených so psychologickou, resp. orientačnou psychologickou 

diagnostikou, poskytovaním individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického 

poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitým zreteľom na 

výchovno-vzdelávací proces v školách a školských zariadeniach. Rovnako tak je úlohou psychológa, 

resp. školského psychológa poskytovanie psychologického poradenstva zákonným zástupcom, 

pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v oblasti rodinných, partnerských 

a ďalších sociálnych vzťahov v súvislosti s deťmi a žiakmi.1 

   

 V práci školského psychológa sa môžeme stretnúť so štyrmi väčšími oblasťami jeho 

pôsobenia (činnosti):  

• diagnostika, resp. orientačná diagnostika – zahŕňa napr. realizáciu depistážnych screeningov, či 

školskej zrelosti, diagnostiku sociálnej klímy, zisťovanie záujmov, osobnostných charakteristík, 

rozumových potencialít, motivácie a mnoho iných konkrétnych oblastí,  

• konzultačná činnosť – (individuálne alebo skupinové) poskytovanie poradenstva žiakom, ich 

zákonným zástupcom, ako aj učiteľom, napr. v otázkach výchovy a vzdelávania, v otázkach 

problémov žiakov v učení a správaní, prežívania ťažkostí v osobnom, rodinnom či partnerskom 

vzťahu, v oblasti voľby povolania (kariérové poradenstvo/profesijná orientácia) a pod., 

• intervenčná činnosť – práca so žiakmi nachádzajúcimi sa v kríze, riešenie a zabraňovanie vzniku 

ďalších nežiaducich psychologických (sociálno-psychologických) dôsledkov krízového stavu, 

riešenie otázky psychickej záťaže, stresu, únavy alebo nadmerného preťaženia v školskom 

prostredí, 

• preventívna činnosť – práve táto oblasť predstavuje významný rámec činnosti v práci školského 

psychológa. Podľa Gajdošovej, Herényiovej a Valihorovej2 cieľom preventívne činnosti je 

„vytváranie takých podmienok v systéme školy, ktoré zabraňujú vzniku rôznych druhov problémov 

a ťažkostí pri fungovaní jej podsystémov.“ Inak povedané, je potrebné vytvárať optimálne 

podmienky pre zdravý fyzický (telesný), duševný (psychický) a sociálny (spoločenský) vývin žiakov, 

                                                 
1
 Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, s. 12-13 

2
 GAJDOŠOVÁ, E. – HERÉNYIOVÁ, G. – VALIHOROVÁ, M. Školská psychológia. Bratislava : 2010, s. 151 
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a to formou optimalizovania podmienok v oblasti výchovy a vzdelávania, personálnom, technicko-

materiálnom a priestorovom zabezpečení školy. 

• Mnohokrát prehliadanou, avšak dôležitou oblasťou činnosti školského psychológa je výskumná 

oblasť – realizácia monitoringu, mapovania, prieskumu alebo výskumu v jeho odbornej praxi, 

spojená s publikovaním výskumných zistení v rôznych časopisoch, na odborných konferenciách.  

 

2 Školský psychológ v Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci 

 Inštitút školského psychológa pôsobí v Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci 

piaty školský rok (od šk. roku 2015/2016). Rozsah jeho úväzku sa v priebehu uvedených rokov 

menil, a to v závislosti od jeho úväzku ako pedagogického zamestnanca. V školskom roku 

2019/2020 sa rozsah jeho úväzku stabilizoval na 7 hodinách (60-minútových) – viď. obrázok nižšie 

(konzultačné hodiny).  

 
2.1 Konzultačno-poradenská činnosť školského psychológa 

 V školskom roku 2019/2020 požiadalo o individuálne konzultácie 18 žiakov GBST. 

Z uvedeného počtu bolo 12 takých, ktorým stačila jednorazová konzultácia (spravidla rozhovor 

spojený s poradenstvom), zvyšní žiaci sa na pravidelných sedeniach striedali podľa dohody 

v rôznych časových rozostupoch (1x týždenne, 1x za dva / tri týždne). Medzi najčastejšie 

diskutované témy v priebehu individuálnych konzultácií patrili: 

 ťažkosti v psychickom prežívaní žiaka v dôsledku rodinných problémov (dysfunkčná rodina, 

nejednotnosť rodičov vo výchovnom štýle, zlá finančná, resp. socio-ekonomická situácia 

rodiny, nedocenenie dieťaťa rodičmi a pod.), 

 ťažkosti v psychickom prežívaní žiaka v dôsledku pomalšej adaptácie do kolektívu 

spolužiakov, 
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 ťažkosti v psychickom prežívaní žiaka v dôsledku problémov v kamarátskych 

a partnerských vzťahov žiaka, 

 kumulácia nevyriešených kríz, problémov alebo tráum žiaka z minulosti a ich dopad na 

súčasné psychické prežívanie  

 

2.2 Preventívna a intervenčná činnosť školského psychológa 

 V školskom roku 2019/2020 bola opätovne nadviazaná spolupráca s triednou učiteľkou 

triedy sekunda, kde sme spoločne pokračovali v realizácii sociálno-psychologických výcvikov 

z predošlého školského roka (2018/2019). Jednotlivé moduly a aktivity sme aj tentokrát zamerali 

predovšetkým na: 

 sebapoznávanie 

 poznávanie iných 

 schopnosť vnímať svoje silné a slabé stránky, schopnosť vnímať a akceptovať silné a slabé 

stránky ostatných spolužiakov 

 akceptácia, rešpekt a úcta k sebe samému a k spolužiakom (k inakosti) 

 podpora vzájomnej spolupráce, podpora tímového / kolektívneho ducha triedy 

a budovanie pozitívnej triednej klímy 

 dodržiavanie pravidiel 

 orientácia uvedených prvkov na budúcnosť  

 

2.3 Kariérové poradenstvo 

 Do oblasti a otázok kariérového poradenstva sa v školskom roku 2019/2020 zapojilo 

z vlastnej iniciatívy dovedna 16 žiakov. V prevažnej miere išlo o žiakov 3. ročníka SŠ, ktorí vnímali 

potrebu nadviazania na konzultácie v oblasti kariérového poradenstva z uplynulého školského 

roka. S týmito žiakmi boli vopred dohodnuté stretnutia v podobe individuálnych konzultácií, 

spravidla v časovom intervale 1x za 2-3 týždne v čase konzultačných hodín školského psychológa, 

prípadne počas voľných hodín. Jednotlivé konzultácie a počas nich realizované aktivity boli 

tematicky zamerané na: 

 sebapoznávanie (autoregulačné činitele osobnosti), 

 orientačnú diagnostiku osobnostných činiteľov (IQ, EQ, záujmy, hodnoty a iné), 

 rodinné prostredie (rodinné mapy, očakávania rodiny vs. moje očakávania, vzory 

v primárnej a širšej rodine a pod.), 

 projektívne techniky, 

 predstavu o budúcnosti, 

 hodnoty, hodnotovú orientáciu a rebríček hodnôt 

Problematiku kariérového poradenstva sme sa opätovne snažili zakomponovať aj do 

edukačného procesu Etickej výchovy, kde sú záverečné týždne (apríl – jún) venované práve témam 

ako zamestnanie, profesia, profesijná etika či spolupráca v pracovnom kolektíve. Do značnej miery 

nám túto možnosť narušila pandémia nového koronavírusu COVID-19, v dôsledku ktorej sme 

nemali možnosť byť vo fyzickom kontakte so žiakmi. Záujemcom však bol navrhnutý plán 
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konzultácií prostredníctvom e-mailovej komunikácie so školským psychológom / kariérovým 

poradcom GBST. 

Ku kariérovému poradenstvu v kontexte našej školy sa viaže aj absolvovanie významnej 

konferencie, do ktorej sme zapojili výskumný príspevok publikovaný v odbornom časopise. Išlo 

o dvojdňovú konferenciu s názvom Národná cena kariérového poradenstva 2019. Do tejto súťaže 

(NCKP 2020) sme nedávno (26. júna 2020) zapojili aj ďalší príspevok, zrealizovaný v spolupráci 

GBST s neziskovou organizáciou OZ Podnikavci Novohradu (kurz Buď úspešný brigádnik). 

V otázkach ďalších výskumov a štúdií sme intenzívne komunikovali s Univerzitou Mateja Bela 

v Banskej Bystrici (Katedra psychológie PgF UMB).   

 

3 Vzdelávanie školského psychológa v školskom roku 2019/2020 

 V školskom roku 2019/2020 sa školský psychológ GBST zúčastnil niekoľkých vzdelávacích 

podujatí, ktoré boli realizované prevažne v online priestore ako webináre (v dôsledku pandémie 

COVID-19). Nanešťastie, z hľadiska ďalšieho vzdelávania v rovine atestácií sa psychológovi 

nepodarilo dosiahnuť 1. atestáciu, nakoľko MPC v Banskej Bystrici neodporučila jeho atestačnú 

prácu na ďalšie obhajoby. Napriek tomu má psychológ GBST záujem o vzdelávacie aktivity 

a profesijný rast do budúcnosti – ako psychológ, kariérový poradca, aj ako pedagogický 

zamestnanec. Rovnako tak má psychológ záujem o publikačnú činnosť a spoluprácu s akademickou 

obcou, inými inštitúciami či organizáciami z tretieho sektora.  

 

PRÍLOHA 

 

ČASOVÝ  PLÁN  ÚLOH  ČINNOSTI  ŠKOLSKÉHO  PSYCHOLÓGA  

(školský rok 2019/2020) 

September 

1. Vypracovanie plánu práce, jeho zosúladenie s plánom práce výchovného poradcu, 

2. Nadviazanie spolupráce s CPPPaP, 

3. Konzultácie a poradenstvo s vedením školy, učiteľmi, žiakmi a rodičmi, 

4. Realizácia efektívnej spolupráce medzi školou a rodinami žiakov, 

5. Psychologické pozorovanie žiakov na vyučovaní 

 

Október 

1. Konzultácie a poradenstvo s vedením školy, učiteľmi, žiakmi a zákonnými zástupcami (priebežne 

podľa potreby) 

2. Spolupráca s CPPPaP, 

3. Spolupráca s výchovným poradcom, 

4. Realizácia efektívnej spolupráce medzi školou a rodinami žiakov, 

5. Psychologické pozorovanie žiakov na vyučovaní (podľa potreby) 
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November 

1. Konzultácie a poradenstvo s vedením školy, učiteľmi, žiakmi a zákonnými zástupcami (priebežne 

podľa potreby) 

2. Spolupráca s CPPPaP, 

3. Spolupráca s výchovným poradcom, 

4. Realizácia efektívnej spolupráce medzi školou a rodinami žiakov, 

5. Psychologické pozorovanie žiakov na vyučovaní (podľa potreby) 

 

December 

1. Konzultácie a poradenstvo s vedením školy, učiteľmi, žiakmi a zákonnými zástupcami (priebežne 

podľa potreby) 

2. Spolupráca s CPPPaP, 

3. Spolupráca s výchovným poradcom, 

4. Realizácia efektívnej spolupráce medzi školou a rodinami žiakov, 

5. Psychologické pozorovanie žiakov na vyučovaní (podľa potreby) 

 

Január 

1. Konzultácie a poradenstvo s vedením školy, učiteľmi, žiakmi a zákonnými zástupcami (priebežne 

podľa potreby) 

2. Spolupráca s CPPPaP, 

3. Spolupráca s výchovným poradcom, 

4. Realizácia efektívnej spolupráce medzi školou a rodinami žiakov, 

5. Psychologické pozorovanie žiakov na vyučovaní (podľa potreby) 

 

 

Február 

1. Konzultácie a poradenstvo s vedením školy, učiteľmi, žiakmi a zákonnými zástupcami (priebežne 

podľa potreby) 

2. Spolupráca s CPPPaP, 

3. Spolupráca s výchovným poradcom, 

4. Realizácia efektívnej spolupráce medzi školou a rodinami žiakov, 

5. Psychologické pozorovanie žiakov na vyučovaní (podľa potreby) 

 

Marec 

1. Konzultácie a poradenstvo s vedením školy, učiteľmi, žiakmi a zákonnými zástupcami (priebežne 

podľa potreby) 

2. Spolupráca s CPPPaP, 

3. Spolupráca s výchovným poradcom, 
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4. Realizácia efektívnej spolupráce medzi školou a rodinami žiakov, 

5. Psychologické pozorovanie žiakov na vyučovaní (podľa potreby) 

 

Apríl 

1. Konzultácie a poradenstvo s vedením školy, učiteľmi, žiakmi a zákonnými zástupcami (priebežne 

podľa potreby) 

2. Spolupráca s CPPPaP, 

3. Spolupráca s výchovným poradcom, 

4. Realizácia efektívnej spolupráce medzi školou a rodinami žiakov, 

5. Psychologické pozorovanie žiakov na vyučovaní (podľa potreby) 

 

Máj 

1. Konzultácie a poradenstvo s vedením školy, učiteľmi, žiakmi a zákonnými zástupcami (priebežne 

podľa potreby) 

2. Spolupráca s CPPPaP (realizácia preventívnych aktivít nematuritných ročníkov počas priebehu 

maturitných skúšok) 

3. Spolupráca s výchovným poradcom, 

4. Realizácia efektívnej spolupráce medzi školou a rodinami žiakov, 

5. Psychologické pozorovanie žiakov na vyučovaní (podľa potreby) 

6. Efektívne trávenie voľného času počas leta, prázdnin 

 

Jún 

1. Konzultácie a poradenstvo s vedením školy, učiteľmi, žiakmi a zákonnými zástupcami (priebežne 

podľa potreby) 

2. Spolupráca s CPPPaP, 

3. Spolupráca s výchovným poradcom, 

4. Realizácia efektívnej spolupráce medzi školou a rodinami žiakov, 

5. Psychologické pozorovanie žiakov na vyučovaní (podľa potreby) 
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