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Informácie podľa § 2 odstavec 1 Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 
 

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: - 

Webové sídlo:   www.gbstlc.sk        e-mailová adresa: skola@gbstlc.sk 
 
 

Vedúci zamestnanci školy 
 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Helena Maráková riaditeľka školy  

Mgr. Anita Dzúrová zástupkyňa riaditeľky školy pre VVČ od 1.7.2020 
 

Členovia rady školy za školský rok 2020/2021 

 
  

p. č. Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  

1. predsedníčka 
PaedDr. Soňa Lindušková (za pedagogických zamestnancov) od 20.06.2016 do 
31.07.2021 

2. podpredseda - 

3. Člen - 

4. Člen Mgr. Attila Agócs, PhD. (za zriaďovateľa) od 1.10.2020 

5. Člen Ing. Alena Píšová (za zriaďovateľa) od 1.10.2020 

6. Člen Mgr. Judita Droppová (za zriaďovateľa) od 1.10.2020 

7. Člen Mgr. Péter Czúsz (za zriaďovateľa) od 1.10.2020 

8. Člen - 

9. Člen Stanislava Hrabovská (za rodičov) od 3.10.2020 

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

11. Člen - 

 

b) Údaje o zriaďovateľovi: (§ 2 ods. 1 písm. b) 
 

Názov:                 Banskobystrický samosprávny kraj 

Adresa:                Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica 

telefónne číslo:      048/432 51 44                              e-mailová adresa: skolstvo@bbsk.sk 

 
 

  

mailto:skolstvo@bbsk.sk
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c) Informácie o činnosti rady školy a činnosti poradných orgánov riaditeľa školy: (§ 2 ods. 
1 písm. c) 
 

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 až do vytvorenia novej v zmysle vyššie citovaného zákona. 

  
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2020/2021: 
  
Počet zasadnutí: 3 s hlasovaním per rollam, elektronicky. 
 
Rada na zasadnutiach prerokovala: 
-          Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 
-       informácie o počtoch prijatých žiakov na školský rok 2020/2021 s rozložením na jednotlivé    
       zamerania 
-          plán výkonov na školský rok 2022/2023 
-          Kritériá na prijímacie konanie na školský  rok 2021/2022 
-      Správu o činnosti rady školy za rok 2020 
-          Správu o výsledkoch hospodárenia v roku  2020 a rozpočet na rok 2021 
-           aktuálne otázky – zriadenie MOM v priestoroch 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 2020/2021 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 

 

Správy o činnosti predmetových komisií sú prílohami tohto dokumentu. 
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d) Údaje o počte žiakov školy za školský rok 2020/2021 (§ 2 ods. 1 písm. d)  
 
 

Gymnázium – 4-ročné  

Ročník 

Stav k 15. 9. 2020 Stav k 31. 8. 2021 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

1. 3 68 3 3 68 3 

2. 3 80 0 3 80 0 

3. 3 76 3 3 77 3 

4. 3 75 1 3 75 1 

Spolu 12 299 7 12 300 7 

 
 
 

Gymnázium – 8-ročné  

Ročník 

Stav k 15. 9. 2020 Stav k 31. 8. 2021 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

1. 1 29 0 1 29 0 

2. 1 19 0 1 19 0 

3. 1 27 2 1 27 2 

4. 1 31 0 1 31 0 

5. 1 27 0 1 27 0 

6. 1 17 3 1 17 3 

7. 1 20 1 1 20 1 

8. 1 16 1 1 16 1 

Spolu 8 186 7 8 186 7 

Škola 20 485 14 20 486 8 
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e) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedago-
gických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie (§ 2 ods. 1 písm. e)  

      

Stredná škola 
Prepočítaný 

počet 
Prepočítaný počet Prepočítaný počet 

zamestnanci  SŠ 44,62 

 toho PZ 35,62 Z toho NZ 9 

Z počtu PZ  Z počtu NZ  

- kvalifikovaní 35,62  upratovačky 3 

- nekvalifikovaní 0 - THP 4 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - údržbár, kurič 2 

  - školník 0 

 

f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov (§ 2 ods. 1 
písm. f) 

 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia  

Interní zamestnanci 

1 Mgr. Miroslava Aláčová Vavrincová SJL, ANJ 

2 Mgr. Slavka Balkovská SJL, DEJ 

3 Mgr. Mária Belovová ANJ 

4 Mgr. Emília Blahútová INF, MAT 

5 Mgr. Juraj Blažek SJL, ANJ 

6 Mgr. Frederika Csabová (Lučanská od 17.07.2021) ANJ 

7 Mgr. Anita Dzúrová MAT,INF 

8 Mgr. Andrea Gmitterová SJL,NEJ 

9 PaedDr. Ivan Gúgľava BIO,CHE 

10 PaedDr. Henrieta Halušková MAT,FYZ 

11 Mgr. Ivan Hraško SJL,DEJ 

12 PhDr. Alica Hrončeková NEJ,RUJ,DEJ 

13 PaedDr. Monika Josifovová RUJ 

14 PhDr. Hedviga Kanátová NEJ,RUJ 

15 JUDr., Mgr. Karol Karman INF 

16 PaedDr. Elena Koprdová FYZ,THD 

17 Mgr. Tatiana Korimová DEJ,ETV 

18 Mgr. Rastislav Koza MAT,GEG 

19 Mgr. Ivan Krnáč TSV,BIO 

20 Mgr. Helena Krpeľanová BIO,CHE 

21 Mgr. Boris Látka TSV 

22 PaedDr. Soňa Lindušková (do 31.7.2021) SJL,OBN 

23 Mgr. Lukáš Lučanský SJA, ETV 

24 Mgr. Danka Macková CHE, BIO 

25 Mgr. Nina Macková (do 31.05.2021) ANJ, FRJ 

26 Mgr. Helena Maráková TSV, MAT 

27 RNDr. Jarmila Muchová MAT,BIO 
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28 Mgr. Marta Ondrášiková SJL,OBN 

29 Mgr. Marta Öllösová MAT,INF 

30 Mgr. Zuzana Pšenicová MAT,INF 

31 Mgr. Róbert Rácz PSY 

32 PhDr. Viera Rapcová FRJ,EST 

33 RNDr. Tatiana Sarvašová MAT,CHE 

34 Mgr. Lea Segečová ANJ,SJL 

35 Mgr. Edita Strmeňová ANJ,FRJ 

36 PaedDr. Arpád Šestina BIO, CHE 

37 Mgr. Ján Širko (do 14.8.2021) GEG, TSV 

38 Mgr. Anna Šusteková DEJ, GEG 

 
 

Externí zamestnanci 

1 Mgr. Zuzana Fulajtárová FYZ 

2 Mgr. Mária Hroboňová NBV 

3 Mgr. Jozef Juriga NBV 

4 Ing. Helena Tomašovičová EKO 

 
Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2020/2021 

Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na cca 99% .  
 
 
Pedagogickí zamestnanci si dopĺňajú svoje vedomosti na vzdelávaniach, aj keď v súčasnej dobe 
bola účasť na nich značne problematická z dôvodu zlej pandemickej situácie. 
 
 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu 2 2   

Inštruktor lyžovania "C" 2  2  
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g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy (§ 2 ods. 1 písm. g) 
 

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

Deň otvorených dverí Čas premien 

Valentín-rozdávame lásku Návštevy múzea, galérie, archívu 

Kurz na ochranu života a zdravia pre III. ročník Kvapka krvi, Deň narcisov  

Imatrikulácia, rozlúčka s maturantmi Liga za duševné zdravie 

Štátne jazykové skúšky v spolupráci s JŠ Nitra 
Kariérne poradenstvo – testovanie žiakov   
3. ročníka a septimy;  

Výchovné koncerty, divadelné predstavenia Burza VŠ – v Banskej Bystrici 

Predmetové olympiády a súťaže Ľudské práva 

 Biela pastelka – zbierka Únia nevidiacich 

 

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. 
 
 

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

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 - - 

3. 
IT Akadémia – vzdelanie pre 
21. storočie 

MŠVVaŠ SR - - 

 
i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole (§ 2 ods. 1 písm. i)  
 
     V školskom roku 2020/2021 bola vykonaná  následná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou, 
ktorá sa týkala nápravy zistených nedostatkov z komplexnej inšpekcie č. 6130/2018-2019. Závery 
následnej inšpekcie sú, že všetky odporúčania školskej inšpekcie boli akceptované a všetky 
opatrenia prijaté riaditeľkou školy boli splnené. 
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j)  Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. j) 

              

     Z Ministerstva školstva v novembri 2020 nám boli poskytnuté finančné prostriedky  na 
dištančné vzdelávanie vo výške 4 000,00 €. Z týchto prostriedkov a z ostatných štátnych finančných 
prostriedkov sme zakúpili 7 ks notebookov v hodnote 5 523,00 €. 
     Z účelovo viazaných finančných prostriedkov z BBSK v hodnote 8 000,00 € a z našich vlastných 
finančných prostriedkov sme realizovali opravy podláh v triedach v celkovej výške 8 260,00 €. Boli 
zakúpené učebnice na skvalitnenie vyučovacieho procesu vo výške 1 680,00 €. Vo februári 2021 
sme zakúpili  6 ks notebookov vo výške 4 494,00 € a počítač vo výške 665,00 €. V marci 2021 sme 
zakúpili 3 ks germicídne žiariče na čistenie vzduchu v priestoroch školy vo výške 1040,00 €, v máji 
2021 boli zakúpené dezinfekčné prostriedky a respirátory vo výške 629,00 €. V máji 2021 sme 
financovali z kapitálových výdavkov vo výške 3 500,00 € projektovú dokumentáciu na dokončenie 
kúrenia, výmenu výhrevných  telies, radiátorov v budove školy. 
 

k) Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých 
sú nedostatky ( § 2 ods.  1 písm. k)  
 

Gymnázium B. S. Timravy v školskom roku 2020/2021 dosiahlo výborné výsledky v oblasti 
olympiád a súťaží a v oblasti prijímacieho pokračovania na vysoké školy. Za vynikajúce výsledky 
v olympiádach boli traja jednotlivci a skupina študentov ocenení aj primátorkou mesta Lučenec.  

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

 
 

Informácie podľa § 2 odstavec 4 Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 

 
a) Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 2 ods. 4 písm. a.) 

V školskom roku 2020/2021 sme mali na škole evidovaných 11 integrovaných žiakov. Z tohto počtu 
boli 3 žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami bez mentálneho postihnutia 
a ostatní žiaci mali vývinové poruchy učenia. 

 

b) c) d)  Počet prijatých žiakov do prvého ročníka (§ 2 ods. 4 písm. b., c., d.) 

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  

Príma 28 27 27 24 0 24 

1. ročníka  
SŠ 

133 126 122 80 0 67 
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Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 4.1.2021 

v termíne 3. mája a 10. mája 2021 v súlade s kritériami pre prijímacie konanie, ktoré boli 

zverejnené na www.gbstlc.sk. Z dôvodu nenaplnenia stavu sa konalo aj druhé kolo prijímacieho 

konania do štvorročného štúdia 22. júna 2021. 
 

 
Žiaci prijatí do vyšších ročníkov od 1. septembra 2020 
 

Ročník 
Počet 

prijatých 
žiakov 

Z ktorej školy 

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

I. ročník 2 
2 -Gymnázium Ivana Kraska, P. Hostinského 1037/6, 979 01 
Rimavská Sobota 

III. ročník 1 1 - Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra 

 
 

e) Zoznam študijných odborov a zameraniach školy (§ 2 ods. 4 písm. e.) 
 

Gymnázium 
 

 
 

f) Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania (§ 2 ods. 4 písm. f)   
 

Dosiahnuté vzdelávacie výsledky žiakov v školskom roku 2020/2021 boli veľmi dobré. 

Z celkového počtu 486 žiakov, ktorí ukončili štúdium, dosiahli žiaci nasledovné výsledky:   
 

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

 PSV PVD P N Nk 

k 30. 06. 2021 
počty 215 156 112 1 2 

v % 44,24 32,10 23,05 0,21 0,42 

k 31. 08. 2021 
počty 215 157 113 0 1 

v % 44,24 32,30 23,25 0 0,21 

 
 
 
 

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, príma, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta, 

septima, oktáva 

http://www.gbstlc.sk/
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Prospech za II. polrok šk.r. 2020/2021 
       

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

PSV PVD P N Nk 

215 

156 

112 

1 2 

215 

157 

113 

0 1 



                  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                  vzdelávacej činnosti  za školský rok 2020/2021                        Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 12 z 92 

Priemery tried v porovnaní 1. a 2. polroka školského roka  
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1,44 
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1,74 
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1,65 
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1,9 
1,8 
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1,67 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

I.polrok 2020/2021 II. polrok 2020/2021 

Trieda Príma Sekunda Tercia Kvarta Kvinta Sexta  Septima Oktáva 

1.polrok 1,30 1,57 1,64 1,51 1,64 1,86 1,34 1,68 

2.polrok 1,31 1,44 1,63 1,45 1,71 1,86 1,35 1,58 

Trieda Prvá A Prvá B Prvá C 1. ročník  

1.polrok 1,68 1,63 1,39 1,57 

2.polrok 1,69 1,72 1,44 1,64 

Trieda Druhá A Druhá B Druhá C  2. ročník  

1.polrok 1,97 1,94 1,77 1,89 

2.polrok 1,99 1,74 1,68 1,81 

Trieda Tretia A Tretia B Tretia C 3. ročník 

1.polrok 1,84 1,72 1,80 1,79 

2.polrok 1,84 1,65 1,82 1,77 

Trieda Štvrtá A Štvrtá B Štvrtá C 4. ročník Škola 

1.polrok 1,88 1,75 1,66 1,76 1,69 

2.polrok 1,90 1,80 1,65 1,78 1,67 
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Priemery povinných predmetov v škole v porovnaní školských rokov 2018/2019, 2019/2020 
a 2020/2021 
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SJL ANJ FRJ NEJ RUJ SJA DEJ OBN MAT FYZ CHE BIO TSV INF GEG UKL 

Priemer predmetov 2018 - 2019 Priemer predmetov 2019 - 2020 Priemer predmetov 2020 - 2021 

Predmet SJL ANJ FRJ NEJ RUJ SJA DEJ OBN 

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 

2020 - 2021 1,93 1,58 1,38 1,85 1,68 1,23 1,69 1,45 

Predmet MAT FYZ CHE BIO TSV INF GEG UKL 

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 

2020 - 2021 1,94 2,08 2,01 1,58 - 1,12 1,42 1,03 
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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 2021: 
     Na ÚFIČ sa 88 žiakov zúčastnilo administratívne na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR a 3 žiaci konali riadnu maturitnú skúšku zo 4 predmetov. 
 

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 

Predmet  
Počet žiakov prihlásených 

na MS 
Priemerná úspešnosť 

žiakov % SR 

 
Priemer žiakov školy  

v % 
 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

91 - - 

Anglický jazyk B2 91 - - 

Matematika 26 - - 
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Priemer predmetov na ÚFIČ MS 2021 

1,76 1,75 

1,52 

1,48 

1,65 

1,30 

1,35 

1,40 

1,45 

1,50 

1,55 

1,60 

1,65 

1,70 

1,75 

1,80 

IV.A IV.B IV.C Oktáva Spolu 

Priemer tried na ÚFIČ MS 2021 



                  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                  vzdelávacej činnosti  za školský rok 2020/2021                        Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 16 z 92 

Dochádzka do školy: porovnanie priemerov vymeškaných hodín na jedného žiaka v triedach (1. 
stĺpec – ospravedlnené hodiny, 2. stĺpec – neospravedlnené hodiny) za celý školský rok 

 
 
 

  
 
 
 

Výchovné opatrenia 

   
    V školskom roku 2020/2021 žiakom školy boli udelené výchovné opatrenia: 

 

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

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

a umeleckých súťaží a taktiež za vzornú dochádzku a výborné študijné výsledky – 69 

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

a) napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom – 12 

b) pokarhanie riaditeľkou školy – 1 

c) podmienečné vylúčenie - 1 

d) znížená známka zo správania – 0 
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Porovnanie priemerov vymeškaných hodín na 
jedného žiaka v triedach v šk. roku 2020/2021 

OH NEOH 
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g) h) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pra-
covnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 4 písmeno g. , 
h.) 

 
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 2020/2021. 
 

V školskom roku 2020/2021 úspešnosť prijatia na vysoké školy je  90%.   

 

Prehľad o umiestnení maturantov v šk. roku 2020/2021 na vysoké školy 
 

 IV. A IV. B IV. C oktáva spolu 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA 

Právnická fakulta  1  1 2 

Farmaceutická fakulta   1  1 

Lekárska fakulta 1 1 4  6 

Fakulta Mat/Fyz a informatiky  1   1 

Fakulta manažmentu  2 1  3 

Prírodovedecká fakulta 3 2   5 

EKONOMICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA 

Fakulta podnikového manažmentu  1 1  2 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA   BRATISLAVA    

Fakulta elektroniky a informatiky    1 1 

Fakulta chem. a potravin. technológie 1 1   2 

Stavebná fakulta  1  1 2 

Fakulta informatiky a infor. technológii 1  2  3 

UMB BANSKÁ BYSTRICA      

Právnická fakulta  1  1 2 

Filozofická fakulta 4 1  2 7 

Pedagogická fakulta  1  1 2 

Ekonomická fakulta 3 2   5 

Fakulta PVaMV  1 1  2 

Fakulta informatiky    1 1 

UNIVERZITA P.J. ŠAFÁRIKA KOŠICE      

Filozofická fakulta    1 1 

Univerzita veterin. lekárstva a farmácie  1  1 2 
Právnická fakulta 1    1 
Stavebná fakulta 1    1 

UNIVERZITA KONŠT. FILOZOFA NITRA               

Pedagogická fakulta  1   1 
Prírodovedecká fakulta 1    1 

UNIVERZITA CYRILA a METODA  TRNAVA 

Fakulta masmediálnej komunikácie   1  1 
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TRNAVSKÁ UNIVERZITA 

 IV. A IV. B IV. C oktáva spolu 

Pedagogická fakulta  1   1 

Fakulta zdravotníctva  1   1 

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU  
BRATISLAVA 

  1  1 

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA      

Pedagogická fakulta   1  1 

Filozofická fakulta 1  1  2 

SZU BRATISLAVA  1  1 2 

SZU BANSKÁ BYSTRICA  1   1 

PANEURÓPVSKA VYSOKÁ ŠKOLA 1 1   2 

VŠEMVS Bratislava   1  1 

      

              VŠ V ČECHÁCH A NA MORAVE          

      

MASARYKOVA UNIVERZIRA  BRNO     

Farmaceutická fakulta     1 1 

Fakulta informatiky 1 1   2 

Ekonomicko-správní fakulta   1   1 

VYSOKÉ UČENIE TECHNICKÉ  BRNO 1 1   2 

VŠE  PRAHA   3  3 
UK   PRAHA Prirodoved.fakulta 2    2 
UK Hradec Králove Akad. ozbr. síl 1    1 

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC      

Všeobecné lekárstvo    1 1 

      

Štúdium v zahraničí   2  2 

      

Počet žiakov maturantov 24 28 23 16 91 

Nepokračujú na VŠ 1 2 3 3 9 

Pokračujú na VŠ 23 26 20 13 82 

Na VŠ bude študovať (%) študentov 95,8% 92,8 % 86,9 % 81,2 % 90 % 
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Informácie podľa § 2 odstavec 5 Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 
 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy   
(§ 2 ods. 5 písm. a)  
 

Finančné a hmotné zabezpečenie Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy  –  škola,  
od 1.9.2020 do 31.8.2021 

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 

1 142 129,00 766 351,00 290 109,00 71 756,00 13 913,00 
  

Normat. príspevok 
z minul. roka 

14 696,00 0,00 0,00 14 696,00 0,00 
  

Nenorm. pr. 
vzdelávacie 
poukazy 

5 728,00 804,00 305,00 4 619,00 0,00 

  

Daňové príjmy 
BBSK 

8 596,00 0,00 0,00 8 596,00 0,00 
  

Nedaňové vlastné 
príjmy 

1 658,00 0,00 0,00 1 658,00 0,00 
  

Prax študentov 350,00 222,00 78,00 50,00 0,00   

Bežné výdavky 
spolu škola  

1 173 157,00 767 377,00 290 492,00 101 375,00 13 913,00 
  

Kap. výd. z daň. 
príjmov BBSK  

3 500,00         3 500,00 

Spolu škola BV + KV 1 176 657,00 767 377,00 290 492,00 101 375,00 13 913,00 3 500,00 
 

Finančné a hmotné zabezpečenie Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy  –  jazyková škola, 
od 1.9.2020 do 31.8.2021 

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 

6 541,00 3 464,00 777,00 2 300,00 0,00 
  

Nedaňové vlastné 
príjmy 

4 363,00 2 764,00 1 284,00 260,00 55,00 
  

Spolu JŠ bežné 
výdavky 

10 904,00 6 228,00 2 061,00 2 560,00 55,00 
  

Spolu výdavky škola   1 176 657,00 767 377,00 290 492,00 101 375,00 13 913,00 3 500,00 

Spolu škola  
BV + KV 

1 187 561,00 773 605,00 292 553,00 103 935,00 13 968,00 3 500,00 
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Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov v ich voľnom (§ 2 ods. 5 písm. b.) 
 

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

vých krúžkov. V školskom roku 2020/2021 pracovali žiaci v nasledujúcich krúžkoch: biologicko-

chemickom, debatnom klube, florbalovom, volejbalovom, fyzikálnom, chemickom, matematickom,  

krúžku školského časopisu, krúžok Lastovička. Z dôvodu zlej pandemickej situácie bola činnosť 

krúžkov vo veľkej miere obmedzená. 

     Jazykovú školu ako súčasť Gymnázia B. S. Timravy v školskom roku 2020/2021 navštevovalo 53 

žiakov (k 30.6.2021), 9 z nich úspešne vykonalo štátnu jazykovú skúšku (šiesti žiaci C1 a traja 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.  

 
Informácie o spolupráci školy s rodičmi (§ 2 ods. 5 písm. c) 
 

Komunikácia s Rodičovskou radou aj Rodičovským združením GBST bola z dôvodu zlej 

pandemickej situácie značne obmedzená. Napriek všetkej snahe vedenia školy sa nepodarilo zvoliť 

zástupcov rodičov do Rady školy. 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. 

Všetky aktivity mohli byť organizované výlučne online formou. 

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, ktorá bola 

z dôvodu zlej pandemickej situácie plánovaná a zrealizovaná online formou pomocou aplikácie 

Google Meet, 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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Iné skutočnosti ( § 2 ods. 5 písm. d) 
 
 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  
 

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. 
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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 2020/2021  

 
 

prerokovaná v pedagogickej rade dňa 23.09.2021. 
 

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



                  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                  vzdelávacej činnosti  za školský rok 2020/2021                        Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 23 z 92 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

V školskom roku 2020/2021 pracovali v jazykovej škole 4 oddelenia cudzích jazykov, z čoho 
boli:  

 4 oddelenia anglického jazyka:  

 

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

- stredný kurz 2. ročník (SK2) – vyučovala Mgr. Nina Macková (po zmene vyučujúcej od 
31.5.2021 vyučovali Mgr. Mária Belovová a Mgr. Lea Segečová), 

– vyšší kurz 2. ročník (VK2) – vyučoval Mgr. Juraj Blažek, 

– prípravný kurz (PK) – vyučovala PhDr. Zuzana Štefancová, externá vyučujúca, 

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 SK2.   

 

  Počty poslucháčov v  jazykovej škole k 30.09.2020 

SK1 ANJ   - 14 SK2 ANJ   - 16 VK2  ANJ   - 9 PK ANJ   - 15 

 

Celkový počet prihlásených poslucháčov bol na začiatku šk. roka 59. V priebehu školského roka sa 
stav neustále menil, niektorí vystúpili, iní zase pristúpili. Stav na konci školského roka činil 53. 

 

  Počty poslucháčov v  jazykovej škole k 30.06.2021 

SK1 ANJ   - 14 SK2 ANJ   - 16 VK2  ANJ   - 9 PK ANJ   - 14 

 

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 230 € / školský rok 

 4-hodinové jazykové kurzy pre dospelých bez vlastného príjmu 170 € / školský rok 

 4-hodinové jazykové kurzy pre žiakov a študentov ZŠ, SŠ 100 € / školský rok   
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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 2020, druhá časť školného pokrývala 
mesiace január – jún 2021 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 na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku 8 záujemcovia.  

11. mája 2021 vykonalo písomnú časť spolu 11 záujemcov (1 študentka sa nemohla zúčastniť 
zo zdravotných dôvodov):  4 poslucháči písal ZŠJS z ANJ a 7 písali VŠJS z ANJ. Zo zúčastnených 
prihlásených neprospeli dve študentky (1 zo ZŠJS a 1 zo VŠJS).  

Vyhodnotenie písomnej časti štátnic:  

Jazyk – druh 
skúšky 

Spolu Hodnotenie 
1 

Hodnotenie 
2 

Hodnotenie 
3 

Neprospel/a 

Anglický 
jazyk ZŠJS 

4 0 1 2 1 

Anglický 
jazyk VŠJS 

7 0 5 1 1 

 

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.  

15. júna 2021 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. 

Z 9 pozvaných po písomkách sa na základnú štátnu jazykovú skúšku z angličtiny dostavili 3 a na 
všeobecnú štátnu jazykovú skúšku 6. Všetci 9 boli úspešní na ústnej skúške, z nich 1 zo základnej 
štátnej jazykovej skúšky prospel s vyznamenaním a 2 prospeli; 5 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 realizovali aj napriek krátkemu obdobiu prezenčného vyučovania.  

Vydaných bolo spolu 52 osvedčení o úspešnom absolvovaní daného ročníka kurzu 
s nasledovným hodnotením:  

20 – výborný, 20 – veľmi dobrý, 12 – dobrý.    

 

5. PONUKY PRE NASLEDUJÚCI ŠKOLSKÝ ROK 

 

Po dohode s vedením školy bol určený termín zápisu do jednotlivých kurzov na ďalší školský 
rok  na 7.-8. septembra 2021.  

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 vo 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.  

 

6. ZHODNOTENIE PRIEBEHU VYUČOVANIA A VÝSLEDKOV JAZYKOVEJ ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 
2020/2021  

 

Školský rok 2020/2021 prebehol vo väčšine kurzov najprv bez väčších rušivých vplyvov aj 
napriek pomerne rýchlemu prerušeniu prezenčného vyučovania (od 12.10.2020) z dôvodu 
pretrvávajúcej pandémie koronavírusu. Záver školského roka (od 10.5.2021) absolvovali žiaci vo 
forme štandardného prezenčného vyučovania. Výučba prebiehala podľa stabilného rozvrhu 
jazykovej školy v popoludňajších hodinách. Dištančná práca kládla veľké nároky na samostatnú 
prácu poslucháčov a na zodpovedné vypracovanie dištančných úloh.  Z jazykovej školy sa 
v priebehu školského roka 2020/2021 odhlásil počet žiakov, takže ku koncu júna 2021 sa ukončilo 
vyučovanie s nižším počtom ako v septembri 2020.  

Vyučujúci mali počas celého roka k dispozícii potrebné učebné pomôcky, projektory, nahrávky 
na CD, mapy, slovníky, papier na kopírovanie, funkčné prehrávače a IKT, pokiaľ sa vyučovalo 
prezenčne. Prístup k internetu je vo všetkých  učebniach, čo umožňuje výrazne oživiť výučbu 
v jazykovej škole.  

Komunikácia a jednotný postup vyučujúcich v rámci jazykovej školy bol zabezpečovaný 
predovšetkým elektronickou poštou, osobným kontaktom a formou videohodín počas dištančného 
vzdelávania. 
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       Dištančné vzdelávanie (od 12.10.2020 do 10.5.2021) prebiehalo prostredníctvom Google Meet 
a Učebne. Plusmi dištančného vyučovania boli, že vyučovanie bolo pre študentov možné 
zrealizovať odkiaľkoľvek  (mohli sa pripojiť aj žiaci, ktorí práve neboli doma),  študenti taktiež 
pozitívne hodnotili komfort domova a nerušivé prostredie, učivo mal vysvetlené aj chorý žiak, 
prípadne žiak v karanténe. Mínusmi dištančného vyučovania boli, že žiaci nepracovali pravidelne a 
chápali danú formu vzdelávania ako voľné dni, prípadne brali účasť na hodinách ako dobrovoľnú, 
žiaci si medzi sebou poľahky vymieňali vypracované zadania a domáce úlohy, taktiež používali 
pomôcky, ktoré počas prezenčného vyučovania povolené nie sú, teda mal pedagóg obmedzenú 
schopnosť kontrolovať autentickosť domácich úloh a vypracovaných prác, ďalším negatívom boli 
niekedy problémy so slabým pripojením, prípadne problém s mikrofónom a kamerou.    

 

Veľkým kladom v tomto školskom roku bola skutočnosť, že vyučujúci pravidelne dochádzali na 
vyučovanie. Dištančná forma výučby umožnila ukončiť všetky kurzy už v polovici júna 2021, 
pretože vyučovacie hodiny neodpadli.  

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. Predsedníčka štátnicovej komisie znova ocenila kultivovanosť prejavu 
žiakov a výbornú prípravu na štátne skúšky, za čo sa chceme poďakovať PhDr. Zuzane Štefancovej, 
ktorá viedla prípravný kurz na štátne jazykové skúšky.   

 

7. POŽIADAVKY NA ZLEPŠENIE MATERIÁLNEHO VYBAVENIA JAZYKOVEJ ŠKOLY V ŠKOLSKOM 
ROKU 2021/2022 

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, Mgr. sekunda 5 

2. Slávka Balkovská, Mgr. SJL – 1. C, 3.A, 3.B, 4.B 13 

3. Juraj Blažek, Mgr. SJL – kvarta, 2.C 8 

4. Gmitterová Andrea, Mgr. SJL – príma, 2.A 8 

5. Hraško Ivan, Mgr. SJL – tercia, septima, 4.C, SSJ 13 

6. Lindušková Soňa, PaedDr. SJL – 1.A,  1.B, sexta, LSE 15 

7. Ondrášiková Marta, Mgr. kvinta, 2.B, 3. C, 4.A,  LSE, SSJ 19 

8. Segečová Lea, Mgr. SJL – oktáva 3 

 

Všetci členovia spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady na vyučovanie SJL.  

 
1. b) Údaje o vzdelávaní  
 

P.č. Meno   SJL všeobecné 

1. Miroslava Aláčová Vavrincová, Mgr. - - 

2. Slavka Balkovská, Mgr. - - 

3. Juraj Blažek, Mgr. - - 

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) 

      
  Činnosť PK bola v tomto školskom roku značne ovplyvnená epidémiou koronavírusu a dištančným 
vzdelávaním. Z týchto dôvodov sa nemohol naplniť Plán práce PK a exkurzií, ktoré boli 
prerokované a schválené na zasadnutí PK  25 .8. 2020. 
     V tomto školskom roku  boli zrealizované 3 oficiálne   zasadnutia PK ( z toho jedno prebehlo 
online – elektronicky),  na ktorých sa riešili hlavne tieto okruhy  problémov: 

- Plán práce PK na školský rok 2020/2021 
- schválenie TVVP  
- 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 
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- kontrola vydaných učebníc 
- aktualizácia a objednávanie učebníc, pracovných zošitov 
- aktuálne otázky vyučovania a výchovy, špeciálne v čase dištančného vzdelávania 
- nariadenia ministra školstva v čase dištančného vzdelávania 
- testy na prijímacie skúšky 
- schválenie maturitných zadaní na ÚFIČ maturitnej skúšky 
- vyhodnotenie 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 2020/2021 – vyhodnotenie  úloh, súťaží, úspechov, 

kontrolnej činnosti, maturitných skúšok a Testovania 9, dištančného vzdelávania 
 

Vzájomnými konzultáciami, diskusiami, analýzami, prípadne riešeniami aktuálnych problémov sa 
zaoberali členovia priebežne počas celého školského roka.  
 

 
    3.   Kontrolná činnosť 
 

     Kontrolná činnosť bola zameraná na plnenie ŠkVP a TVVP – k 31.1.2021 s miernym omeškaním 
v niektorých prípadoch a k 30.6.2021 – bez závažnejších nedostatkov. Všetko učivo bolo odučené 
a napísané boli aj povinné slohové práce.  
      Hospitačná činnosť bola zrealizovaná podľa Plánu práce školy a PK na 2 vyučovacích hodinách – 
u  Mgr. Gmitterovej  v príme počas prezenčného vyučovania a  u Mgr. Hraška   v tercii  na online 
hodine v dištančnom vyučovaní. V oboch prípadoch boli hodiny v poriadku, zamerané na plnenie 
ŠkVP a TVVP, s dôrazom na rozvoj viacerých kompetencií žiakov. 
 

 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

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

 
1. Literárny Lučenec –  - vlastná literárna tvorba  
2. Sládkovičova Radvaň – recitačná súťaž – krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína 

z predchádzajúceho roka  
3. Cena René Anasoft Litera gymnazistov – čítanie diel súčasných autorov a hlasovanie, účasť 

na celoštátnom stretnutí  
4. Beseda – Cena René – online s pani Sabuchovou 
5. OSJL – školské, okresné, krajské  a celoštátne kolo 
6. Hviezdoslavov Kubín – školské, obvodné, regionálne a celoštátne  kolo recitačnej súťaže 
7. Medziriadky – vlastná literárna tvorba 
8. Objednávky kníh, učebníc a pracovných zošitov 

b) Zapojenosť a úspechy žiakov na súťažiach: 
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Súťaž Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo Celoslov. kolo 
 

Olympiáda SJL Nina Póchová 
(kvarta), Michaela 
Kiššová (2.A), Marek 
Červenák (septima) 

Nina Póchová 
(kvarta) – 
3.miesto 

Michaela 
Kiššová (2.A), 
Marek 
Červenák 
(septima) – 
1.m. 

Marek 
Červenák 
(septima) – 
úspešný 
riešiteľ, 7.m. 

Literárny 
Lučenec 

Michaela Šuleková 
(kvarta), Barbora 
Murínová (sexta), 
Kvetoslava 
Maráková (2.B), 
Nikol Mlynarčíková 
(1.A), Tamara 
Tóthová  (tercia) 

  Barbora 
Murínová 
(sexta)) – 
2.m., Nikol 
Mlynarčíková 
(1.A) – 3.m. 

Hviezdoslavov 
Kubín 

Lucia Svoradová 
(príma), Nina 
Póchová (kvarta), 
Eva Kubicová 
(tercia), 
Marko Fehérpataky 
(septima), Maroš 
Vajda (1.A) 

Lucia 
Svoradová 
(príma), Nina 
Póchová 
(kvarta), Eva 
Kubicová 
(tercia), Maroš 
Vajda (1.A) – 
3.m., Marko 
Fehérpataky 
(septima) – 1.m. 

Marko 
Fehérpataky 
(septima) – 
1.m. 

Marko 
Fehérpataky 
(septima) – 
Cena diváka 

    
Vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla šírením koronavírusu, boli Ministrom školstva, vedy, športu 

a výskumu postupne zrušené: EČ  a PFIČ  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 v 4. ročníku.  Do 

priemeru sa započítali aj známky z LSE a SSJ.  Podľa usmernenia 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 24 2,13 

4. B 28 1,93 

4. C 23 1,70 

oktáva 16 1,69 

spolu 91 1,85 

 
 

4. Výsledky maturitných skúšok 
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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 ministrom školstva prerušené vyučovanie od          
12. októbra 2020 do 11. mája 2021, pre maturantov uvoľnil nástup na prezenčné vyučovanie 
8.2.2021. V uvedených termínoch prebiehalo dištančné vzdelávanie, v ktorom jednotliví vyučujúci 
komunikovali so žiakmi elektronicky cez portál Google Meet/Classroom, čo bolo dopredu 
pripravené a zabezpečené. Mali tak možnosť realizovať výuku formou online hodín. Okrem 
priameho vstupu a odučených hodín zasielali žiakom aj rôzne potrebné materiály – poznámky, 
prezentácie, pracovné listy, domáce úlohy, pokyny na projekty, online zdroje. Pritom 
vyhodnocovali priebežne žiakmi vypracované  úlohy, cvičenia, testy  a slohové práce. 
 
Pozitíva: 
      -    niektorí žiaci sa prejavili ako naozaj veľmi zodpovední a svedomití študenti, 

- zlepšenie sa 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, 

- pohodlie domova, 
- výhoda dochádzajúcich žiakov, že nestrácali čas cestovaním, 
- žiaci sa mohli pripojiť odkiaľkoľvek, nemuseli byť doma, 
- učivo prebraté v predstihu 

 
Negatíva:  

- zvýšená/náročnejšia  príprava na vyučovanie zo strany učiteľa, zostavovanie prezentácií, 

pracovných listov, rôznych cvičení a úloh 

- technické problémy – nedostatočné vybavenie počítača, mobilu, tabletu (kamera, 

mikrofón) alebo obmedzený prístup na internet, nekvalitné pripojenie k internetu, 

- obmedzená komunikácia v rámci triedy navzájom (učiteľ – žiak, žiak – žiak), 
- obtiažnosť hodnotenia žiakov,  neobjektívnosť – učiteľ nemal istotu, že žiak pracoval 

samostatne – študenti si mohli medzi sebou oveľa ľahšie vymieňať vypracované zadania, 
nebolo pre žiakov náročné použiť nedovolené pomôcky (slovníky, internet, správne 
riešenia od iných žiakov), 
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- veľmi zlé možnosti kontroly samostatnej práce študentov,  

- nemožnosť korigovať prácu študentov, využívať prácu s tabuľou, 

- niektorí žiaci nepracovali pravidelne – nezáujem zo strany viacerých študentov,  niektorí 
vnímali toto obdobie bez prísnej kontroly či následných opatrení a prispôsobili sa tomu 
(neskoré vstávanie, nepripájanie sa na hodiny, pobyt na miestach mimo internetu, iné 
aktivity, napr. brigády a pod.), 

- rozptýlenosť žiakov pri práci  (súrodenci, rodičia, susedia, smetiari, poštári, kuriéri), 
- dlhé obdobie dištančného vzdelávania spôsobovalo stratu motivácie u žiakov, únavu 

 
Neprebraté učivo:  

- nie je, vo všetkých triedach sa odučilo všetko podľa TVVP. 

 

7. Výsledky TESTOVANIA 9 

 

      V súvislosti s pandémiou šírenia vírusu COVID 19 minister školstva najskôr presunul Testovanie 
9 na jún a nakoniec ho ponechal iba na vzorke niektorých škôl. Naši žiaci kvarty teda Testovanie 9 
neabsolvovali. 
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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 2020/2021 
        

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

1. Mgr. Lea Segečová Predsedníčka PK SJL - ANJ k, ok, 2.B, 3.A, 4.B, KAJ 

2. Mgr. Mária Belovová ANJ sp, 4.A,  KAJ, p, 2.B, 1.B 

3. Mgr. Juraj Blažek SJL - ANJ k, kv, 3.C, 1.C 

4. Mgr. Frederika Csabová ANJ t, 4.A, 4.B, 4. C, KAJ, 3.B 

5. Mgr. Edita Strmeňová ANJ - FRJ s, 2.A, 2.C, t, KAJ 

6. Mgr. Nina Macková ANJ - FRJ 3.C, 1.B,  kv, KAJ, sx, 1.B 

    
     Mgr. Nina Macková rozviazala pracovný pomer k 31. máju 2021 a jej hodiny sa ďalej riešili 
odborným zastupovaním. 
 

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

    
     Predmetová komisia zasadala podľa plánu práce. Osobne sme sa stretli dvakrát a dvakrát sme 
zasadali online. 
      Prvé zasadnutie PK sa uskutočnilo v auguste 2020. Na tomto zasadnutí sme prerokovali plán 
práce PK na nový školský rok a nové tematické výchovno-vzdelávacie plány. 
     Druhé zasadnutie sa uskutočnilo decembri 2020. Hlavným bodom programu bola organizácia 
školského a okresného kola OAJ, ktoré už museli kvôli pandémii prebiehať online.  
     Na treťom zasadnutí vo februári sme vyhodnotili účasť v súťažiach, výchovno-vzdelávacie 
výsledky za prvý polrok a rozprávali sme sa aj o priebehu dištančného vzdelávania a s ním 
spojených problémoch.. 
     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 
osvedčené učebnice Next Move a Gateway to maturita a v príme sme začali používať Wider World, 
s ktorou vyučujúce vyjadrili veľkú spokojnosť. Všetky majú online podporu, čo bolo pre nás veľkou 
pomocou hlavne v čase dištančného vzdelávania. Samozrejme, naďalej používame  aj  rôzne iné 
zdroje ako časopisy, knihy, CD, filmy, projekty, prezentácie. Vyučovanie prebiehalo podľa 
schválených tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré vychádzajú zo ŠkVP a z Európskeho 
referenčného jazykového rámca.  
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3.Vyhodnotenie plnenia úloh 
 

Hlavné úlohy na šk. rok 2020/2021 
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..- nebola splnená kvôli pandémii 

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. - 

nesplnená kvôli pandémii 

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 a Mgr. Lea Segečová sa zúčastnili webinárov zameraných na 

prvú atestáciu 

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 – súťaž Best in English 

je preložená na november 2021, zapojili sme sa do Mladý prekladateľ 

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

sledovať progres jednotlivých tried. – úlohu sme nerealizovali kvôli pandémii 

Kontrolná činnosť: 
       

Vedúca PK vykonala dve hospitácie u Mgr. Belovovej a Mgr. Strmeňovej, hodnotiace hárky 

boli odovzdané ZRŠ.  
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3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 
Olympiáda v ANJ: Okresné kolo-  Lukáš Čipka                                  kat 1B     1. miesto 
                                                        Dávid Dobra                                kat 2A     1 .miesto 
                                                        Max Hoffer                                  kat 2B     1.miesto 
                                                        Maximilian Goodspeed               kat 2C2   1.miesto 
                               Krajské kolo     Maximilian Goodspeed               kat 2C2    3. miesto   
                                                        Max Hoffer                                  kat 2B     3. miesto 
                                                        Dávid Dobra                                kat 2A      5. miesto 
                                                        Lukáš Čipka                                 kat 1B      5. miesto                              
 
 Juvenes Translatores - Natália Mahútová - jej preklad bol medzi 20 najlepších prekladov 
 

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. Možnosť vykonať ÚFIČ využil iba žiak 4.C Dominik Maurer. 
 

Trieda ÚFIČ – priem.zn. 

4. A 1,71 

4. B 1,82 

4. C 1,65 

oktáva 1,50 

 
     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.  
 
 

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

            
     Materiálno-technické zabezpečenie je na dobrej úrovni. 
 
 

6. Zhodnotenie dištančného vzdelávania 

 

    Dištančné vzdelávanie prebiehalo prostredníctvom Google Meet a Učebňa. Väčšina hodín bola 
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odučená online. Keďže žiadne hodiny neodpadli, učivo bolo prebraté v predstihu a ostal 

dostatočný priestor na samostatnú prácu žiakov formou projektov a prezentácií. 

 

PLUSY: online vyučovanie bolo pre študentov možné zrealizovať odkiaľkoľvek  (mohli sa pripojiť aj 

žiaci, ktorí práve neboli doma) – ;  študenti taktiež pozitívne hodnotili komfort domova a nerušivé 

prostredie;  možnosť čas video hodín predĺžiť; učivo mal vysvetlené aj chorý žiak – prípadne žiak 

v karanténe. 

 

MÍNUSY: študenti nepracovali pravidelne a chápali danú formu vzdelávania ako voľné dni, 

prípadne brali účasť na hodinách ako dobrovoľnú ; žiaci si medzi sebou poľahky vymieňali 

vypracované zadania a domáce úlohy, taktiež používali pomôcky, ktoré počas prezenčného 

vyučovania povolené nie sú - teda ako negatívum vidím veľmi obmedzenú schopnosť pedagóga 

kontrolovať autentickosť domácich úloh a vypracovaných prác, ďalším negatívom boli jednoznačne  

problémy so slabým pripojením, prípadne problém s mikrofónom a kamerou. 
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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 ----- 
NEJ – I. B, C; II. A, B, C; III. A; 
III. C, septima; IV. A, B, oktáva 

2. Hrončeková Alica, PhDr. NEJ, RUJ ----- 
NEJ – IV. C 
RUJ – II. A, B, C, kvinta; III. A, B; III. C, 
septima; IV. A, B, oktáva 

3. 
Josifovová Monika, 
PaedDr. 

RUJ ----- 
RUJ – príma; I. A, B, C, kvinta; 
II. A, B, C, sexta; IV. A, B, oktáva 

4. Kanátová Hedviga, PhDr. NEJ ----- 
NEJ - príma; sekunda; tercia, kvarta; 
I. B, C, kvinta; II. B, C, sexta; septima; III. 
B; IV. A, B, oktáva 

 5. Lučanský Lukáš, Mgr. SJA ------ 
SJA – I. A; I. B, C, kvinta; II. A, B, C, sexta 

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

7. Rapcová Viera, PhDr. FRJ ----- FRJ - III. A, B 

8. Strmeňová Edita, Mgr. FRJ ----- FRJ - tercia; IV. A, B, oktáva 

       
 

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 25. 8. 2020. 
      V tomto školskom roku  zasadala  PK 3-krát a raz prebehlo zasadnutie PK on-line formou. 
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 z francúzskeho jazyka pre 

triedu kvarta a zo španielskeho jazyka pre 2. ročník 
- objednávanie a distribúcia učebníc  
- objednávanie učebných pomôcok 
- oboznámenie študentov 4. ročníka a oktávy s cieľovými požiadavkami na maturitné skúšky 

z jednotlivých cudzích jazykov a ich zverejnenie na nástenke 
- oboznámenie všetkých žiakov s metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu   
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žiakov 
- príprava a realizácia školského kola olympiády v cudzích jazykoch – NEJ, FRJ, RUJ a SJA 
- aktuálne otázky vyučovania a výchovy 
- analýza výchovno-vyučovacích výsledkov za 1. a 2. polrok školského roka 2020/2021 
- 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 
- analýza dištančnej formy vzdelávania v školskom roku 2020/2021 
 

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 školskom roku 2 hospitácie, ktoré boli zamerané na rozvíjanie kompetencií žiakov a na učenie sa 
žiakov. Počas hospitácií neboli zistené žiadne vážnejšie nedostatky, hodiny boli rozanalyzované 
a prediskutované s vyučujúcimi a z hospitácií bol vyhotovený hospitačný záznam. Vyučovacie 
hodiny boli premyslené, pripravené a realizované na veľmi dobrej odbornej úrovni. Preberané 
učivo a zápisy v TK boli v súlade s ŠkVP a TVVP.  

 
V školskom roku 2020/2021 sa členovia PK nezúčastňovali žiadneho kontinuálneho vzdelávania 
V tomto školskom roku externe vyučovala 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 RUJ - školské a krajské kolo 
4. Olympiáda v SJA – školské a krajské kolo 
5. Puškinov pamätník  - recitačná súťaž v ruskom jazyku 
 
4. Úspechy žiakov 
 
Olympiáda v nemeckom jazyku 
 
Hricová Eva  (I. B)    10. – 11. miesto v krajskom kole ONJ (kat. 2A) 
Lóška Jakub  (I. C)    13. miesto v krajskom kole ONJ (kat. 2A)  
Maurer Dominik  (IV. C)   3. miesto v okresnom kole ONJ (kat. 2B) 
Horstmann Daniel (kvinta)   3. miesto v krajskom kole ONJ (kat. 2C) 
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Olympiáda v ruskom jazyku 
 
Fehérpataky Marko  (septima)  2. miesto v krajskom kole ORJ (kat. B2) 
 
Olympiáda v španielskom jazyku 
 
Krúteková Michaela  (sexta)   2. miesto v krajskom kole OSJ (kat. A) 
Markovič Richard  (sexta)   4. miesto v krajskom kole OSJ (kat. A) 
 
 
Puškinov pamätník 
 
Fehérpataky Marko  (septima)  1. miesto v celoslovenskom kole (kat. próza) 
 
     V tomto školskom roku bolo v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu                                   
od 12. 10. 2021 prerušené prezenčné vzdelávanie, preto sa školské, okresné i krajské kolá 
olympiád v jednotlivých cudzích jazykoch konali online formou.  

 
 

4. Výsledky maturitných skúšok 

 
V školskom roku 2020/2021 bola v súvislosti s koronavírusom a opatreniami MŠVVaŠ 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 ruského jazyka sa na maturitnú skúšku neprihlásil ani jeden žiak. 
     Z  francúzskeho jazyka sa na maturitnú skúšku prihlásili 3 žiaci, z nich jedna žiačka vykonala 
ústnu maturitnú z francúzskeho jazyka ako z dobrovoľného predmetu s priemerom 1,00. 
 
 

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.  
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6. Zhodnotenie dištančného vzdelávania 

 

     V školskom roku 2020/2021 prebiehala prezenčná forma vyučovania do 12. 10. 2020 pre žiakov 
4-ročného štúdia a vyšších tried 8-ročného štúdia (kvinta – oktáva) a pre žiakov nižších tried          
8-ročného štúdia (príma – kvarta) do 26. 10. 2020. 
12. 10. 2020 bolo v súvislosti so šírením nového koronavírusu prerušené vyučovanie v triedach      
4-ročného štúdia a 26. 10. 2020 v triedach 8-ročného štúdia a začalo prebiehať vyučovanie 
dištančnou formou. 
 Vyučujúci hneď od začiatku dištančného vzdelávania vyučovali formou online hodín cez 

portál Google Classroom a Google Meet, čím sa zlepšila vzájomná komunikácia so žiakmi. 

V priebehu každého vyučovacieho týždňa bolo 75% hodín odučených online, počas ostatných 

hodín boli žiakom zasielané úlohy a pracovné listy. 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 aj v tomto školskom roku 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. 

     Oproti dištančnému vzdelávaniu v minulom školskom roku sa zlepšila komunikácia so žiakmi 
prostredníctvom online hodín (žiakov bolo možné vyskúšať aj napísať s nimi písomné práce).  

Za klady dištančnej formy vyučovania možno považovať skutočnosť, že žiaci sa zlepšili 
v samostatnom štúdiu, v práci boli zodpovednejší, väčšina sa snažila odovzdávať zadané úlohy 
v stanovenom čase, dôraz sa kládol sa ich samostatnú prácu, žiaci mali možnosť pracovať 
v domácom prostredí bez rušivých vplyvov.  

Ako negatíva tejto formy vzdelávania sa ukázali: absencia vzájomnej (osobnej) interakcie učiteľ 

– žiak, ale aj žiak – žiak, nemožnosť objektívne ohodnotiť odpovede a písomné práce žiakov -  žiaci 

mohli odpisovať z knihy, zo zošita, z internetu; pri písomných prácach si žiaci mohli radiť, pretože 

mikrofóny mali väčšinou vypnuté (v opačnom prípade bolo online spojenie prerušované); pri 

ústnych odpovediach sa žiaci vyhovárali na to, že nemajú kameru alebo, keď niektorí zistili, že 

budú skúšaní, odpojili sa z hodiny a vyhovárali sa na technické príčiny, niektorí žiaci sa na začiatku 

hodiny pripojili, ale počas hodiny neboli prítomní (nereagovali a neodpovedali na otázky), zlé 

technické pripojenie, slabý internet – žiakov „odpájalo“ z online hodín a potom sa už nevedeli 

pripojiť alebo nemohli v stanovenom čase odovzdať úlohy; v obciach bola často celý deň prerušená 

dodávka elektrickej energie. 

Problémom bola aj skutočnosť, že v priebehu dištančného vzdelávania žiaci dobrali učivo z jednej 

knihy, vyučujúca musela objednať druhú knihu a žiaci si museli prísť individuálne (viacerí boli aj 

dochádzajúci) a za stanovených podmienok po knihu do školy. Trvalo to niekoľko dní a vyučujúca 

musela ísť viackrát do školy a to na úkor dištančného vzdelávania. 

Najviac problematickým sa ukázalo osvojovanie si nových gramatických javov a precvičovanie 
prebratého učiva, pretože niektorí žiaci si nerobili poznámky počas vyučovacej hodiny ani si 
nevypracúvali cvičenia a domáce úlohy v pracovných zošitoch. 
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Po obnovení prezenčného vzdelávania bolo vidieť, že počas dlhého dištančného vzdelávania žiaci 

stratili pracovné návyky a ťažšie sa prispôsobovali prezenčnému vzdelávaniu, boli rozptýlení 

a nedostatočne sústredení. 
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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 2020/2021 pracovala PK BIO-CHE  v tomto zložení: 
 

Poradové číslo Meno a Priezvisko Aprobácia 

1. Gúgľava Ivan, PaedDr. BIO-CHE (predseda PK) 

2. Krnáč Ivan, Mgr. BIO-TSV 

3. Krpeľanová Helena, Mgr. BIO-CHE 

4. Macková Danka, Mgr. BIO-CHE 

5. Muchová Jarmila, RNDr. MAT-BIO 

6. Sarvašová Tatiana, RNDr. MAT-CHE 

7. Šestina Arpád, PaedDr. BIO-CHE 

 

Všetci členovia spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vyučovanie prislúchajúcich predmetov. 
          

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

    
1. Údaje o zasadnutiach PK 

   PK BIO-CHE zasadala počas šk. roku 2020/2021 štyrikrát – september 2020 – ešte za predsedu PK 
PaedDr. Šestinu Arpáda + 17.03.2021, 07.06.2021 a 23.06.2021 – predseda PK PaedDr. Gúgľava 
Ivan. Činnosť PK podlieha POP pre školy daný šk. rok. Doplňovali a analyzovali 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 besied (počas dištančného štúdia exkurzie a 
výstavy zrušené, besedy realizované online!!!).  
   Snažili sme sa rozširovať teoretické a praktické poznatky na voliteľných predmetoch v 4. ročníku 
a oktáve podľa individuálnych potrieb študentov.  Spolupracujeme s CVČ Junior v Banskej Bystrici 
pri organizovaní predmetových olympiád – predseda 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 
online 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. Predmetová komisia sa výrazne pričinila 
o šírenie dobrého mena školy, keď sa jej členovia a žiaci zapájali do veľkého počtu súťaží 
s viacerými krajskými a najmä celoslovenskými úspechmi. Tento školský rok patril dlhodobo medzi 
najúspešnejšie v rámci PK BIO – CHE. 
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3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 
     Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a pandemickej COVID-situácie sa v školskom roku 
2020/2021 zrušili všetky exkurzie aj krúžková činnosť, preto boli aktivity PK (výrazne 
prispievajúce ku kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu GBST) rozsiahlo okresané 
z objektívnych príčin: 
 
a. Vedenie príprav na SOČ, chemickú a biologickú olympiádu online formou 
b. Vypracovanie, resp. analýza ponúk na voliteľné predmety pre žiakov 4. ročníka a oktávy 
c. Konzultácie v rámci predmetovej komisie 
d. Online besedy, online prednášky ku Dňu Zeme, Dňu vody, Dňu lesov, online debaty s bývalými 

absolventami GBST, ktorí vyštudovali/študujú prírodné vedy 
e. Homo Chermicus – klub riešiteľov chemickej olympiády v spolupráci s FPV UMB Banská 

Bystrica 
f. Individuálne konzultácie so žiakmi – počas dištančného štúdia online formou, počas 

prezenčného štúdia formou individuálnych rozhovorov  
g. Príprava a realizácia praktických aktivít v laboratóriách che a bio počas prezenčnej formy štúdia 

s cieľom aktivizovať žiakov a vzbudzovať zvýšený záujem žiakov o prírodné vedy, čo je plne 
v záujme a v súlade s požiadavkami trhu a štátu   

 
 

Výsledky predmetových olympiád v šk. r. 2020/2021 

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

zapojení úspešní zapojení úspešní zapojení úspešní zapojení úspešní 

SOČ - 1 1 - - 1 1 1 1 

Chemická 
olymp. 

C 6 6 - - 5 2 - - 

Chemická 
olymp. 

B 4 4 - - 3 1 - - 

Chemická 
olymp. 

A 1 1 - - 1 0 - - 

Biologická 
olymp. 

A 1 1 - - 1 1 1 1 

Biologická 
olymp. 

E 1 1 - - 1 1 - - 
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Menovité úspechy: 

Priezvisko a meno 
Súťaž, 

kategória 

Umiestnenie 

OK KK Celoslov. kolo Medzinár. kolo 

Školiaková Dorota, 
3.B 

SOČ – 
kategória 
chémia a 

potravinárstvo  

- 2. 4. (zdieľané) - 

Beľa Adrián, 
septima 

BiO kat. A - 1. 6. - 

Beľa Adrián, 
septima 

CHO kat. A - 4. - - 

Siviček Filip, 2.B CHO kat. B - 1. - - 

Malček Patrik, 2.C CHO kat. B - 12. - - 

Koristeková 
Bronislava, kvinta 

CHO kat. C - 4. - - 

Hriň Marián, 1.B CHO kat. C - 5. - - 

Malatincová 
Zuzana, kvinta 

CHO kat. C - 8. - - 

Lóška Filip, príma 
BiO kat. E - 

zoológia 
2. 8. - - 

 
 
 

4. Výsledky maturitných skúšok 

 
MATURITY BIO 2021  

Trieda 
Počet 
žiakov 

1 2 3 4 Priemer 

4.A 6 3 2 1 0 1,67 

4.B 9 4 4 1 0 1,67 

4.C 10 5 4 1 0 1,60 

Oktáva 5 3 2 0 0 1,40 

škola 30 15 12 3 0 1,60 

 
 
MATURITY CHE 2021 

Trieda 
Počet 
žiakov 

1 2 3 4 Priemer 

4.A 5 4 1 0 0 1,20 

4.B 7 4 3 0 0 1,43 

4.C 6 5 0 1 0 1,33 

Oktáva 5 3 2 0 0 1,40 

škola 23 16 6 1 0 1,35 
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     Celkové zhrnutie: Maturitné skúšky z chémie dopadli z hľadiska priemeru najlepšie z posledných 
piatich rokov, maturitné skúšky z biológie dopadli horšie ako posledné tri roky. Odchýlky 
priemerov sú v biológii minimálne, v chémii o niečo výraznejšie. 
 
 

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. Hoci bolo chemické laboratórium renovované len pár rokov dozadu, vyskytol sa problém 

s nekvalitnou podlahou – postupne praská, poškodenie sa rozširuje – bezpečnostné riziko 

(žiak/učiteľ by mohol zakopnúť a obliať niekoho chemikáliami). Žiadame urýchlené riešenie 

daného problému.        

 

6. Zhodnotenie dištančného vzdelávania 

 

 Analyzovali sme tiež dištančné vzdelávanie a stručné zhodnotenie je uvedené tu (podrobnejšie 
analýzy uvedené v zápisniciach PK zo 17.03. a 07.06.2021): 
Výhody: 1. rozvoj počítačovej gramotnosti, zavedenie jednotného informatického systému školy 
(gbst.sk – uľahčený kontakt so žiakmi, šetrenie papiera – všetko učivo sumarizované na jednom 
mieste - streame) 
                2. odpadá strata času cestovaním do a zo školy, väčšia časová flexibilita 
                3. menší stres pre žiakov (mali podstatne viac možností, ako si „pomôcť“) 
 
Nevýhody: 1. totálna absencia praktických cvičení a strata možnosti rozvíjať manuálne zručnosti, 
problematickejšie použitie moderných metód a foriem výučby 
                     2. veľmi problematická spätná väzba a slabé kontrolné mechanizmy (nemožné zistiť 
reálny stav vedomostí a zručností počas dištančného vzdelávania) 
                     3. náročné na zodpovednú prípravu vyučujúcich (obzvlášť pri súbehu časti školy 
dištančnou a časti školy prezenčnou formou štúdia) 
                   4. slabé materiálno-technologické vybavenie od zamestnávateľa (mnoho vecí si 
zamestnanci museli kupovať na vlastné náklady) 
                   5. zdravotné dopady pri jednostranne zameranej dlhodobej práci s PC 
 
Porovnanie žiackych výkonov dištančné/prezenčné štúdium: 
 
Dištančné vzdelávanie je jednoznačne menej efektívne, stav vedomostí a zručností žiakov počas 

dišt. vzdelávania sa nedal reálne objektívne zistiť ani vyhodnotiť. Najväčšie zaostávanie po 

nástupe späť na prezenčnú formu štúdia registrujeme v oblasti kauzálneho myslenia, 

v argumentácii a generalizácii poznatkov pri riešení úloh vyššej ako základnej úrovne a aplikácii 

poznatkov v praxi. 
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Postrehy, čo zlepšiť pri prípadnom ďalšom dištančnom vyučovaní: 

1. Výrazne zlepšiť materiálno-technologické zázemie zo strany zamestnávateľa, najmä 

digitálnu techniku a rýchly internet s bezproblémovým pokrytím na kompletne celej 

škole. 

2. Zostaviť špeciálne (upravené) rozvrhy, aby žiaci nemuseli čakať na náročnejšie hodiny 

počas „okien“ v rozvrhu (výchovy zaradené v rozvrhu). 

3. Prijať všeobecne záväzné kritériá a formy v oblasti preverovania vedomostí, hodnotenia 

a klasifikácie žiakov počas dištančnej formy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                  vzdelávacej činnosti  za školský rok 2020/2021                        Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 47 z 92 

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 – p,  k, 3.A, 3.B 8 hodín 

2. Hraško Ivan, Mgr. SJL – DEJ 
DEJ – s, t, 1.A, 1.C,  SED – 4. 
ročník 

10 hodín 

3. Hrončeková Alica, Mgr. NEJ – RUJ – DEJ DEJ – 1.B, 2.A, sp 6 hodín 

4. Korimová Tatiana, Mgr. ETV – DEJ DEJ – 2.B, 2.C, sx, 4. ročník 10 hodín 

5. Koza Rastislav, Mgr. MAT – GEG GEG – s, sx, 1.A, 1.B, 3.C 7 hodín 

6. Rapcová Viera, PhDr. FRJ – NAS UKL – 1.A, 2.A, 3.B  4 hodiny 

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

8. Širko Ján, Mgr. GEG – TEV GEG – 2.B, SEG – 4. ročník 4 hodiny 

9. Šusteková Anna, Mgr. DEJ – GEG 
GEG –  p, t,  k, kv, sp, 1.C, 2.A, 
2.C, 3.A, 3.B, 4. ročník 
DEJ – kv, 3.C 

20 hodín 
 
4 hodiny 

    
 

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

    
     PK pracovala počas školského roka 2020/2021 podľa plánu  práce, ktorý bol prerokovaný 

a schválený na zasadnutí PK dňa 25.8.2020.  
V tomto školskom roku zasadala PK 4-krát (2x prezenčne, 2x online) na zasadnutiach. V 

priebehu dištančného vzdelávania prebiehala komunikácia aj prostredníctvom e-mailovej 
komunikácie a telefonicky. 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 DEJ a GEG –  
3.ročník podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu 

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

- objednávka pracovných zošitov z GEG (ponuka MŠ) pre prímu – kvartu z vydavateľstva 
OrbisPictus 

- doplnenie učebníc z DEJ pre sekundu 
- oboznámenie študentov 4. ročníka s cieľovými požiadavkami na maturitné skúšky  
- oboznámenie všetkých žiakov s metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov  
- 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 a dištančného vzdelávania 
- kontrola súladu maturitných zadaní s cieľovými požiadavkami a ich úprava 
- vyhodnotenie  maturitných skúšok 
- správa o činnosti PK za školský rok 2020/2021 
Výmena pedagogických skúseností sa uskutočnila pomocou rozhovorov, na ktorých si 

vyučujúci vymenili svoje skúsenosti, pripomienky a návrhy týkajúce sa vyučovania, na plnenie 
učebných osnov a TVVP, iŠkVP počas prezenčnej i dištančnej formy vyučovania. 

Súčasťou práce vedúcej predmetovej komisie bola aj hospitačná činnosť v počte dve hodiny 
(Mgr. Korimová, Mgr. Koza) a hospitácie z výstupovej pedagogickej praxe študenta z geografie 
a študentky z dejepisu ako i realizácia náčuvov dvoch študentov z dejepisu.  
 
 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

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

1. Návšteva Židovskej synagógy v Lučenci 
2. Olympiády z GEG – školské, obvodné, krajské kolo, celoslovenské kolo 
3. Olympiády z DEJ – školské, obvodné kolo, krajské kolo 
4. Medzinárodná dejepisná súťaž študentov gymnázií 
5. Súťaž Novohrad – regionálna historická súťaž 
6. Výstava Leonardo da Vinci 
7. Online divadelné predstavenie November 1989 

 
Úspechy žiakov 
 

Počas školského roka sa žiaci mali možnosť zapojiť sa do riešenia a účasti v jednotlivých 
predmetových olympiádach a súťažiach. Všetky súťažné kolá boli riešené dištančne online formou. 
Žiaci sa zapojili aj do súťaže korešpondenčného seminára Geokos z geografie. 
  
Dejepis:  
Okresné kolo DO – dištančná forma: 
Kategória C (kvarta):                 5. Martin Dzúr 
                 9. Matúš Kružliak 
Kategória D (tercia):                1. Lukáš Čipka – postup na KK 
                 7. Ema Sebestyén  
Kategória E (sekunda):  1. Marianna Melicherčíková – postup na KK 
    6. Dávid Korim 
 
Krajské kolo DO – dištančná forma: 
Kategória D (tercia):                4. Lukáš Čipka 
Kategória E (sekunda):            2. Marianna Melicherčíková 
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Regionálna súťaž História Novohradu, r. 2020: v zborníku boli uverejnené články žiakov: Jozef 
Ševčík – 4.A, Ivan Nociar – bývalá 4.C, Natália Mahútová – 4.C, Matej Goljan – 3.A 

Medzinárodná dejepisná súťaž študentov gymnázií – Dejiny Československa 1978– 1993  
(krajské kolo): 1. miesto - Adrián Beľa, Kristína Magová,  Nikoleta Skypalová (sexta) , postup na 
československom finále v Chebe. 
 
Geografia:  
Okresné kolo GO – dištančná forma: 
Kategória E:  2. Martin Dzúr – kvarta – postup na KK 
  8. Nina Póchová – kvarta 
  11. Tamara Borošová – kvarta 
Kategória F:  1. Hana Haláková – sekunda – postup na KK 
  4. Marianna Melicherčíková – sekunda 
  8. Mathias Chudý – príma 
Krajské kolo GO – dištančná forma: 
Kategória E:  14. Martin Dzúr – kvarta 
Kategória F:  14. Hana Haláková – sekunda 
Kategória Z:  3. Jozef Ševčík – 4.A – postup na CK 
  4. Adrián Beľa – septima – postup na CK 
  7. Marián Detvan – 2.C 
  11. Šimon Gabera – 1.C 
  16. Dominika Burisová – 1.B 
  20. Juraj Stankovič – 3.A 
  45. Martin Dzúr – kvarta 
  50. Zuzana Takácsová – 4.B 
Uvedení žiaci boli úspešní riešitelia KK GO kategórie Z.  
 

Celoslovenské kolo GO – dištančná forma:  

Kategória Z:  Adrián Beľa (septima)    27. miesto - úspešný riešiteľ 

Jozef Ševčík (4.A)    23. miesto - úspešný riešiteľ 

 

Geokos – korešpondenčný seminár z geografie – celoslovenské kolo 

 Jozef Ševčík (4.A)   2. miesto - úspešný riešiteľ  

      najúspešnejší riešiteľ v BB kraji 

 

4. Výsledky maturitných skúšok 

 
     V dôsledku Covid – 19 MS z ÚFIČ boli tak ako aj minulý rok zrušené a nahradené výpočtom 
maturitných známok. 
     Výsledné známky sa vypočítali pre GEG: z výsledných koncoročných známok v 1., 2., 3. ročníku 
a 4.ročníku (voliteľný seminár - 4.hodinovka) a polročnej v 3. a 4. ročníku (voliteľný seminár – 
4.hodinovka) a zo SEG v 4.ročníku v 1. a 2. polroku.  Výsledné známky z dejepisu sa počítali 
z výsledných koncoročných známok za 1., 2., 3. ročník a polročnej známky za 3. ročník z predmetu 
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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 1,21 
a z predmetu GEG 11 žiaci s celkovým priemerom 1,82. 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 na tieto hodiny bola dobrá počas prezenčnej i dištančnej formy vyučovania. 
Študenti sa pripravovali dôsledne. V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom záujem 
o maturitu z dejepisu si udržal svoj počet maturantov.  
     Čo sa týka maturity z geografie záujem o maturitu z geografie sa oproti minulému školskému 
roku zvýšil. V tomto školskom roku boli otvorené  pre študentov 4.ročníka  voliteľné semináre 
v podobe jedno oddelenie GEG a jedno oddelenie SEG. Žiaci v príprave na maturitu sa pripravovali 
veľmi zodpovedne a pomerne pravidelne sa zúčastňovali voliteľných predmetov najmä počas 
dištančného online vzdelávania. Problém v dochádzke nastal od polroka pri prechode na 
prezenčnú formu, nakoľko niektorí žiaci odmietli nastúpiť na prezenčnú formu z dôvodu neochoty 
sa testovať, resp. to zdôvodňovali obavou z nakazenia svojich príbuzných. Títo žiaci boli riešení 
individuálne, po vzájomnej dohode s jednotlivými vyučujúcimi. 

 
Výsledky maturitných skúšok 
Maturitné skúšky – štatistika výsledkov ÚFIČ po predmetoch a triedach v školskom roku 
2020/2021 

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

DEJ IV.A 3 0 0 0 0 1,00 

DEJ IV.B 3 1 1 0 0 1,60 

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

DEJ oktáva 5 0 0 0 0 1,00 

GEG IV.A 1 2 0 0 0 1,67 

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

GEG IV.C 1 1 0 0 0 1,50 

GEG oktáva 0 2 0 0 0 2,00 

 
Maturitné skúšky – štatistika výsledkov ÚFIČ po predmetoch v školskom roku 2020/2021 

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

DEJ 12 1 1 0 0 1,21 

GEG 2 9 0 0 0 1,82 

  
 

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. Dlhodobo absentuje v ponuke MŠ SR nová učebnica Geografie pre 1.ročník  
Pravidelne sa objednávajú pracovné zošity TAKTIK z geografie a dejepisu pre nižší stupeň 
gymnáziá. 
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     Je potrebné aktualizovať vybavenosť kabinetov, dokúpiť dejepisné a geografické mapy 
i odbornú literatúru. V tomto školskom roku boli objednané pracovné zošity z geografie z firmy 
Orbis pictus pre nižší stupeň gymnáziá. 
     Už niekoľko rokov vyučujúci dejepisu a geografie požadujú skvalitniť výučbu zriadením odbornej 
(resp. polo odbornej učebne). Od vyučujúcich UKL zostáva požiadavka na nákup kamery pre tvorbu 
žiackych videí. 
 

6. Zhodnotenie dištančného vzdelávania 

 

     Členovia PK analyzovali výsledky výchovno-vyučovacieho procesu: 
     Vyučujúci UKL uviedli že UKL je skôr výchovný predmet. V HUM vetve sa vyučuje ako 1 hodina 
v 1.A a 2.A triede, ostatných vetvách ako dvojhodinovka v 3.ročníku.  Osvedčil sa presun do 1. a 2. 
ročníka, kde to žiaci ešte nepociťujú ako stratu času.  Študenti v 3.ročníku majú vďaka 
dvojhodinovke väčší priestor na tvorbu projektov. Osvedčil sa model zaradenia dvojhodinoviek do 
rozvrhu v jeden deň, najlepšie na posledné vyučovacie hodiny.  Vyučujúci tak mali väčší priestor 
pri projektových aktivitách žiakov.  Počas dištančného vzdelávania sa odučilo 50% hodín online 
formou, ostatné sa realizovali dištančnou formou zasielaním rôznych materiálov a prezentácií.  Na 
online vyučovanie sa pravidelne a zodpovedne pripájala väčšina žiakov. Okrem online skúšania 
žiaci vypracovávali a zasielali vyučujúcim prezentácie, týkajúce sa kreatívnej činnosti (napr. 
designu), prezentácie regionálnych umelcov, regionálnych a svetových architektonických pamiatok 
a predstaviteľov umeleckých slohov v histórii umenia. Žiaci mali možnosť prezentovať svoje 
seminárne práce v Powerpointe zdieľanou obrazovkou a verbálnym prejavom - tento spôsob sa 
osvedčil rovnako dobre ako v prípade prezentácie seminárok na prezenčnom vyučovaní v triede po 
minulé roky. Písomné práce boli riešené taktiež online spôsobom. Využíval sa aj Formulár (Kvízy) 
Google - čo žiaci privítali. Vyučujúci si ´mali možnosť vyskúšať si aj niekoľko programov (aplikácií), 
ktoré zakomponovali do vyuč. procesu na spestrenie - napr. Kahoot alebo Mentimeter.  
Vyučovanie UKL online a dištančnou formou hodnotia vyučujúci pozitívne. Žiaci aj vyučujúci mali 
možnosť rozvíjať si svoje kompetencie a zručnosti z pohľadu IKT. 
     Vyučujúci DEJ  na hodinách dejepisu sa snažili u žiakov vzbudiť pocit národnej hrdosti 
a spolupatričnosti. V priebehu školského roka si pripomenuli významné výročia národných dejín. 
Treba skonštatovať že mnohí žiaci nemajú dejepis veľmi v obľube pre množstvo obsahových 
faktov. V HUM vetve vidieť väčší záujem žiakov o predmet a históriu. Potvrdzuje sa, že nastavenie 
MAT – INF vetvy je skôr technické než faktografické.  Všeobecným problémom študentov sa javí 
práca s textom a čítanie s porozumením. Svetové dejiny (okrem svetových vojen) sa ukazujú 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. Problémom pri výučbe je nedostatočná ponuka alternatívnych  učebníc 
dejepisu, absencia čítaniek s úryvkami. Vyučujúci ich zdroje vyhľadávali na internete, vytvárali 
pracovné listy a iné pomôcky.  Počas tohto školského roka prebiehalo dištančné vzdelávanie online 
formou cez Google Meet. Cez túto aplikáciu boli v jednotlivých triedach (učebniach) posielané aj 
učebné materiály, prezentácie či zadávané úlohy na riešenie, opakovanie. Okrem Googel Meet boli 
využívané na komunikáciu aj  g-mail,  stránka gbst.sk, prípadne facebook či messenger... 
Počas dištančného online vzdelávania sa u väčšiny žiakov prejavila samostatnosť, zodpovednosť pri 
plnení úloh, pravidelné prihlasovanie na online hodiny. Vyskytli sa však aj problémoví jedinci, ktorí 
nepracovali samostatne, mali pretrvávajúce problémy s pripojením, výpadkami elektriny, 
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vyhovárali sa na nefungujúci mikrofón či kameru, čo zneužívali najmä pri ústnych odpovediach. 
Individuálne prípady tak boli riešené v spolupráci s triednymi učiteľmi.  
     Vyučujúci GEG hodnotia negatívne časovú dotáciu predmetu v ročníkoch, kde je len 1 hodina 
týždenne. V ISCED 2 sú vydotované  ročníky (okrem sekundy) 2 hodinami týždenne čo je pre žiakov 
veľkým prínosom, pretože obsahovo a metodicky ľahšie zvládajú stanovený ŠVP. Vďaka tomu žiaci 
v ISCED 2 nadobudli v minulosti lepšie zručnosti pri práci s mapou, tabuľkami, čítaním grafov. 
Dištančné online vzdelávanie však ukázalo, že vôbec nie je možné trénovať prácu s mapou, čo sa 
ukázalo ako veľké negatívum online vzdelávania. Vyučujúci sa to snažili dobehnúť počas  návratu 
žiakov v prezenčnej forme a vrátiť žiakov k práci s mapou. Na spestrenie hodín vyučujúci využívali 
rôzne kvízy  či mapové hry v purposegame či Kahoot.  
     Veľmi výrazne pri online vzdelávaní sa osvedčilo používanie pracovných zošitov Taktik, ktoré 
uľahčovali vyučujúcim rozdelenie pracovných úloh počas online hodín.  V ISCED 3A je 
nedostatočný počet hodín určených na GEG. Väčšina žiakov prichádzajúcich zo základných škôl má 
problém pri prispôsobovaní sa štúdiu na SŠ. Majú problém s čítaním s porozumením, s čítaním 
legendy, používaním mapy, prepočtom mierky mapy. 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.  V 3.ročníku v HUM vetve, kde bola tiež 
posilnená GEG o jednu vyučovaciu hodinu, sa tak vytvoril priestor na tímovú spoluprácu pri 
vypracovávaní a prezentácií spoločných projektov zo Slovenska. Bolo to úspešne zrealizované aj 
napriek online dištančnému vzdelávaniu. Pri vyučovaní GEG to bolo prínosom, študenti to uvítali, 
ukázalo to ich kreativitu, schopnosti hľadať nové formy komunikácie – cez Google Meet, facebook, 
gmail. Žiaci sa museli naučiť pracovať samostatnejšie, riešiť projekty, hľadať zdroje informácií na 
internete, čo zlepšilo ich IKT zručnosti.  
     Zo strany pedagógov však bola príprava na hodiny časovo náročnejšia: rozpracovanie učiva, 
oprava domácich úloh, písomných prác. Potvrdilo sa, že forma preverovania vedomostí  je lepšia v 
prezenčnej forme. Negatívom dištančného online vzdelávania bolo zlyhávanie techniky a možnosti 
podať kvalitné vysvetlenie učiva s rýchlou spätnou väzbou od žiakov.  
 
     Dištančné online vzdelávanie prebiehalo od 12.10.2020 do 11.5.2021.  
     Jednotliví vyučujúci vypracovali správy, kde zhodnotili svoje dištančné vzdelávanie. Pri 
dištančnom vzdelávaní boli využívané rôzne formy práce: boli využívané prezentácie pri výklade 
učiva, prípadne sa na tvorbe prezentácií aj sami podieľali. Študentom boli zasielané učebné texty, 
pracovné listy, poznámky. Boli im zadávané rôzne domáce úlohy, projekty, prezentácie, videá, hry, 
online zdroje a odkazy s ktorými mali pracovať. Komunikácie prebiehali formou online 
elektronickej komunikácie väčšinou cez Google Meet, v skupinách na messengeri, facebooku, 
emailom. Oproti dištančnému vzdelávaniu z minulého školského roka došlo k ujednoteniu formy 
výučby vďaka používaniu a výučbe cez Google Meet, čo vyučujúci zhodnotili ako pozitívny prínos 
do dištančného vzdelávania žiakov.   
 
Pozitíva vzdelávacieho procesu:  
- samostatné riadenie si vlastného času na štúdium, žiaci sa učili samostatnosti, tvoriť si svoj  
časový harmonogram,  
- väčšina žiakov sa prejavila ako zodpovední, svedomití žiaci, 
- ukázali svoju kreativitu pri riešení projektov,  
- naučili sa vyhľadávať, hodnotiť a pracovať so zdrojmi na internete, 
- pravidelné zadávanie úloh pre žiakov, 
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- zvyšovali zručnosti, zdokonaľovali sa pri využití ITK  
- rôznorodosť zdrojov, materiálov a ich rýchlejšie sprostredkovanie žiakom, 
 
Negatíva vzdelávacieho procesu: 
- nie je dokonalá garancia osvojenia učiva,  
- chýba kvalitné vysvetlenie učiva s rýchlou spätnou väzbou od žiakov, 
- pochybnosti o objektivite a samostatnosti vypracovávania domácich úloh a zadaní či písomných 
prác, 
- zlé možnosti kontroly práce žiakov, 
- niektorí žiaci nepracovali samostatne, iba kopírovali úlohy spolužiakov, 
- nemožnosť korigovať prácu študentov,  
- spätná väzba je len zo strany pedagóga, učiteľ nevie do akej miery žiaci ovládajú učivo, 
- chýba socializácia,   
- chýbajú spontánne reakcie triedy, 
- postupný pokles motivácie žiakov, 
- slabšia aktivita žiakov,  
- prejavil sa nezáujem zo strany niektorých žiakov o štúdium a vypracovávanie úloh,  
- problémy s neskorým vstávaním a pripájaním sa žiakov na online hodiny (najmä prvé hodiny), 
- problémy s ponocovaním žiakov a následne nevyspatosťou,  
- iné aktivity počas online vzdelávania u starších žiakov, 
- ťažšie riešenie absencií,  
- niektorí žiaci nepracovali pravidelne, systematicky,  
- zo strany pedagógov je časovo náročnejšia príprava, rozpracovanie učiva, oprava domácich úloh, 
zadaní a projektov, 
- vyskytovali sa technické problémy – pripojenia na internet (problém so signálom), výpadky 
elektriny, mikrofónu, nefunkčnosť kamery, 
- študenti 4.ročníka si nemali možnosť obhájiť svoje vedomosti. 
  
 Ako sme konštatovali už počas  minuloročného dištančného vzdelávania dištančná 
online 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 vzájomná interakcia učiteľ – žiak s rýchlou a adekvátne 
primeranou spätnou väzbou, obmedzená je aj interakcia žiak – žiak. Diskutabilné bolo 
vypracovávanie písomných prác žiakmi a teda aj objektivita ich hodnotenia.  
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f) Predmetová komisia Občianska náuka – Ekonomika – Psychológia 
 

 

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

 
Prehľad o členoch predmetovej komisie: 
 
Tabuľka č. 1 

P.č. Priezvisko, meno, titul Vyučoval Školenia 

   odborne  neodborne   

1. Mgr. Róbert Rácz PSY, CUP  - 

2. PaeDr. Soňa Lindušková SPS, OBN   - 

3. Mgr. Marta Ondrášiková  OBN   - 

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

5. Ing. Helena Tomašovičová EKO   - 

 

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

  
PK zasadala v školskom roku 2020/2021 celkom trikrát, okrem viacerých krátkych zasadaní pri 

riešení aktuálnych úloh. Obsahom zasadnutí boli diskusie o zlepšení kvality vyučovacieho procesu 
v rámci online ale aj prezenčného vyučovania a jeho aktualizácii vzhľadom k celospoločenskému 
dianiu, o problémoch online vyučovania, o výchovno-vyučovacích výsledkoch, o príprave žiakov na  
súťaže a na maturitné skúšky a o kontrole plnenia časovo-tematických plánov a o schválení 
maturitných zadaní. Plnenie jednotlivých úloh sa priebežne kontrolovalo. Na všetkých zasadaniach 
predmetovej komisie boli členovia informovaní o záveroch zasadaní gremiálnej rady a o aktuálnom 
dianí v rezorte školstva. 

 
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 víťaza celoškolského kola OĽP  na krajskom a celoštátnom kole Krištofa Vargu  
zo sexty   – zodpovedná p. Rapcová – január – máj. 

 
3. Účasť na súdnom pojednávaní a ani ďalšie spoločenské aktivity sa kvôli covidovým opatreniam 
nedali zrealizovať.  

 
4. „Jedna polovica ľudstva“ – premietanie filmu s ľudskoprávnou problematikou o boji za práva 
žien – v 3. ročníku a sexte -  jún - p. Rapcová 
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5.  Mgr. Róbert Rácz poskytoval pomoc pri riešení ťažkostí a výchovných problémov žiakov GBST 
ako školský psychológ (individuálne i skupinové sedenia so žiakmi, poradenstvo zákonným 
zástupcom, orientačná diagnostika profesijnej orientácie, záujmov a pod.) 
 
6. Účasť tried tretích ročníkov na online predstavení zameranom na výročie Nežnej  revolúcie – 
november. 
 
7. Príprava žiakov na regionálne a celoštátne kolo súťaže Mladý Európan – január – jún, p. 
Lindušková 
 
 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 
A. Olympiáda ľudských práv 
 

Krajské kolo: 
Krištof Varga, sexta,  6. miesto na krajskom kole OĽP, úspešný riešiteľ na celoštátnom kole 
Olympiády ľudských práv 
 
 
B. Súťaž „ Mladý Európan“   
 
Žiaci sexty – Martina Žigová, Michal Mochnacký, Richard Markovič vyhrali regionálnu súťaž Mladý 
Európan a postúpili do celoštátneho kola tejto súťaže, kde obsadili výborné druhé miesto. 
 
C. Ekonomická olympiáda 

 
Žiak Ján Kantorák z 3. A sa umiestnil na 8. mieste krajského kola ekonomickej olympiády. 
Súťaže 
 
 
 

4. Výsledky maturitných skúšok 

 
Priemery v jednotlivých maturitných predmetoch v r. 2020/21 po triedach: 

 
Psychológia:   
IV. A   87,50 %    
IV.B   75,00%     
IV.C   85,00% 
Oktáva   100,00 %   
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Občianska náuka 
IV. A   91,67% 
IV.B   82,14% 
IV.C   90,00% 
oktáva   100,00% 

 
Ekonomika 
IV.A             75,00% 
IV.B             89,29% 
IV.C             93,75% 

 
 
 

     Priemer na maturitných skúškach sa v porovnaní s priemerom v rokoch pred covidom 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   1.03 
Sekunda 1,53 
Tercia  1,56 
Kvarta  1,32 
Sexta  1,71 
Septima 1,15 
II.A  1,92 
II.B  1,48 
II.C  1,57 
III.A  1,42 
III.B  1,38 
III.C  1,40 

 
Koncoročné priemery v týchto triedach sa v porovnaní s minulým rokom mierne zlepšili. 
 
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 pri prezenčnom vyučovaní 
skupinovú prácu a podnecovať tým žiakov k aktívnemu prístupu k danej téme. V triedach sekunda 
až kvarta je možné na aktivizáciu žiakov využívať kvalitné učebnice a zaujímavé prezentácie. Vo 
vyučovacom procese v predmete filozofia sa v treťom ročníku využívajú pracovné zošity, ktorými 
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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  výrazne zlepšilo. Uvítali by sme Wifi 
pripojenie na internet pre celú školu a dostatočné zatienenie okien závesmi v triedach, ktoré by 
pomohlo zvlášť premietaniu.  Ak svieti totiž slnko, cez žalúzie preniká svetlo a obraz vôbec 
nevidno.  
 
 

6. Zhodnotenie dištančného vzdelávania 

 

     Dištančná forma vyučovania prebiehala od 12.októbra v štvorročnej vetve a od 26. 
v osemročnej vetve a trvala u maturantov do 8. februára a u ostatných tried do 11. mája. 
V každom predmete bol odučený počet hodín podľa TVVP a prebraté všetko učivo.  
 Dištančná forma vyučovania v predmete ekonomika, ktorý učí Ing. Tomašovičová, 
prebiehala prostredníctvom Internetovej žiackej knižky a Google Meet online formou. 

Keďže informačné zdroje k témam História Európskej únie, Inštitúcie Európskej únie 
a Slovensko v Európskej únii sú bohaté a prístupné na internete, žiaci si ich spracovali samostatne. 
Podobne téma Hospodárenie domácnosti bola žiakom zadaná na samostatné štúdium (základná 
obsahová štruktúra tejto témy je v dostatočnej miere spracovaná v učebnici a je ľahko 
aplikovateľná na konkrétne životné skúsenosti žiaka a jeho rodiny). 

Náročnejšie témy vyučujúca žiakom sprístupňovala pomocou spracovaných materiálov, a to 
hlavne prezentácií v PowerPointe alebo cez online hodiny. Išlo o oblasti: Finančné trhy, Finančné 
inštitúcie a bankový systém, Daňová sústava SR, Svetové hospodárstvo, Medzinárodné 
ekonomické vzťahy, Teória komparatívnych výhod a Medzinárodné menové vzťahy, 
Nezamestnanosť a inflácia. 

Diagnostická fáza vyučovacieho procesu v týchto oblastiach prebiehala formou písomných 
testov počas prezenčného vzdelávania, ktoré žiaci mali umožnené od februára 2021. Rozbor prác a 
hodnotenie sa uskutočnilo prostredníctvom IZK. Žiaci, ktorí odmietli prezenčnú formu, 
vypracovávali ekonomické témy v Powerpointe alebo formou referátu a posielali mailom. 
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.  

Žiaci maturitného ročníka ekonomiky a žiak Ján Kantorák z 3. A triedy sa zúčastnili 
ekonomickej olympiády v roku 2020/2021, pričom žiak Ján Kantorák sa umiestnil na 8. mieste 
v krajskom kole. 

Negatívom online vyučovania bolo to, že žiaci v rámci samostatného štúdia nevenovali 
dostatočnú pozornosť preberaným témam a nezapájali sa aktívne do diskusie. Klasifikácia počas 
online vyučovania je pri neaktívnych žiakoch problematická. Vypracovanie a zasielanie úloh vždy 
nezodpovedá skutočným vedomostiam žiakov a preverovanie cez online hodiny je pre učiteľa 
náročné. 
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Počas školského roka boli prebraté všetky témy podľa tematického plánu vyučovacieho 
predmetu. 
 P. Rácz hodnotil vyučovanie v predmete psychológia online a dištančnou formou  
pozitívne. Stihol prebrať všetky potrebné témy (tematické celky a učivá) podľa plánu. Touto 
formou sa poradilo dokonca absolvovať prax dvom študentkám UMB, ktoré boli zaradené do 
online hodín. Žiaci sa v drvivej väčšine prípadov na online vyučovanie prihlasovali bez problémov a 
zodpovedne. Písomné práce sa riešili taktiež online spôsobom. Vyučujúci vyskúšal aj niekoľko 
programov (aplikácií), ktoré zakomponoval do vyuč. procesu na spestrenie - napr. Kahoot alebo 
Mentimeter. Aj žiaci  mali takto možnosť rozvíjať si svoje kompetencie a zručnosti, a to najmä z 
pohľadu IKT.  
   Pri vyučovaní predmetu Cvičenia zo psychológie postupoval v podobnom režime ako na 
klasickej PSY. Tu však chýbala možnosť vyskúšať si so žiakmi viacero praktických aktivít z oblasti 
psychológie - online forma neposkytne toľko priestoru pre spoluprácu a možnosti skupinovej 
dynamiky pri práci s kolektívom ako v režime prezenčnej výučby.  

V predmete občianska náuka p. Lindušková (tercia, kvarta, 2.B,  2.C a sexta) a v predmete 
SPS v porovnaní s minulým školským rokom  odučila takmer všetky hodiny online, až na nepatrné 
výnimky kvôli iným pracovným povinnostiam alebo zo súkromných dôvodov. Postupovala podľa 
schválených TVVP a do konca školského roka bolo vo všetkých triedach odučené všetko 
naplánované učivo.   

V uvedenom čase pracovala  so žiakmi  cez Google meet, ktorý bol dopredu so žiakmi 
a rodičmi zabezpečený a pripravený. Touto cestou posielala aj učebné materiály, prípadne rôzne 
úlohy. Takisto online-formou zrealizovala v jednotlivých triedach aj kontrolné testy. Časovo a 
organizačne bola náročná práca s plnením individuálneho študijného plánu Jamborovej z kvarty, 
nakoľko dohodnuté termíny komplikoval niekedy jej zhoršený  a nevyspytateľný zdravotný stav.  
Žiaci Vanzál a Marák z kvarty sa často nepripájali na hodiny a viackrát sa ich neúčasť riešila 
s triednym profesorom a rodičmi.  

V čase dištančného vzdelávania pracovala p. Lindušková online aj s maturantmi na SPS. Tu 
sa vyskytli problémy spočívajúce v tom, že sa niektorí žiaci len sporadicky pripájali na hodiny, čo 
znemožňovalo ich hodnotenie a klasifikáciu. Po nástupe do školy vo februári 2021 niektorí žiaci 
z osobných a rodinných dôvodov nechodili prezenčne na vyučovanie, ale hlavne zo zdravotných 
dôvodov, čím sa odsunula a navršovala klasifikácia v mesiacoch apríl a máj. Všetci žiaci boli 
nakoniec klasifikovaní v riadnom termíne.                   

V predmete občianska náuka (prima, sekunda, 2.A) p. Ondrášiková zaznamenala, že 
študentom spočiatku vyhovovalo najmä to, že mohli voľnejšie využívať svoj čas a rozvrhnúť si ho 
na čas určený vyučovaciemu procesu, príprave na vyučovanie a na voľný čas. Taktiež spočiatku 
kladne hodnotili i to, že v domácom prostredí majú väčšie pohodlie ako v škole.  

Ústne preverovanie vedomostí bolo realizované na každej hodine, príprava žiakov bola 
rôzna, no zväčša primeraná. Vyučujúca kládla dôraz na hodnotenie vlastných výkonov a na 
argumentáciu vlastných postojov či názorov študentov. Taktiež umožnila žiakom vyhľadávať 
vlastné informácie a poznatky a použiť ich vo vlastnej prezentácii, pričom témy na prezentáciu boli 
vopred stanovené.  

Aktivita žiakov však postupne upadala, iniciatívu prejavovali zväčša tí istí žiaci a bolo dosť 
náročné aktivizovať tých ostatných, nakoľko chýbal osobný kontakt vyučujúcich so študentmi, tiež 
sa začínala objavovať aj tendencia k smútku či k apatii. V januári a vo februári dlhší čas pretrvávala 
pochmúrnejšia nálada, žiaci jednoznačne vyjadrovali to, že im chýbajú sociálne väzby. Vyskytovali 
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sa aj situácie, keď viacerí študenti neboli pripojení na hodiny z technických či zdravotných 
dôvodov. 

V predmete občianska náuka p. Rapcová (3.A., 3.B, 3.C, septima, Filozofia a SPS)  prebrala 
všetky témy podľa TVVP a ŠkVP. V tretích ročníkoch odučila online formou 50% učiva, dištančnou 
formou (prostredníctvom zasielaných prezentácií a  spracovaných poznámok z preberaného učiva 
alebo úloh) taktiež 50%. Učivo redukovala tak, aby sa podarilo na online hodinách vysvetliť aj 
podstatu zaslaného učiva, aby žiaci nemuseli dlhé hodiny tráviť pred počítačom, čo sa aj darilo. 
Vysvetlené učivá preverovala na každej hodine ústne. V tretích ročníkoch žiaci  vypracovali veľmi 
pekné prezentácie týkajúce sa histórie a inštitúcií EÚ, ktoré slúžili aj na klasifikáciu. Na hodnotenie 
aplikácie poznatkov z filozofie žiaci písali dve eseje ( Individualizmus versus holizmus v aplikácii na 
covidovú problematiku a Žijeme v jaskyni obrazoviek? v aplikácii na množstvo času stráveného 
pred počítačom). Žiaci veľmi tvorivo a kreatívne pristúpili k esejam a veľmi pekne v nich uplatnili 
kritické myslenie. Maturanti  sa zúčastňovali na online vyučovaní v predmete Filozofia a SPS 
v drvivej väčšine pravidelne. V týchto dvoch predmetoch boli odučené všetky hodiny online. Žiaci 
sa pripájali pravidelne, až na nepatrné výnimky. Vyučujúca využívala prácu s textom a zasielanie 
prezentácií, ktoré tvorili podporný materiál pri vysvetľovaní učiva. Pri dištančnom vzdelávaní 
vyučujúca preverovala vedomosti ústnou formou, pri obnovení prezenčného vyučovania žiaci 
napísali postupne z opakovania na Filozofii sériu deviatich písomiek, každú jednotlivú menšieho 
rozsahu, ktorá umožnila zopakovať si učivo na maturitu. Maturitné skúšky boli neskôr zrušené.  
  
 
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 elektronickej komunikácii a vyhľadávaní rôznych materiálov.  

 
Nedostatky dištančného vzdelávania: 
 
     Nedostatky v dištančnom vzdelávaní vyplynuli často z nedostatočnej technickej vybavenosti 
žiakov (mikrofón, kamera), negatívom bola aj veľmi slabá možnosť diagnostikovať vedomosti 
žiakov a relevantne posúdiť samostatnosť odpovedí, písomiek a práce žiakov,  nedostatky 
v objektívnosti hodnotenia vyplývajúce z nemožnosti posúdiť prekážky v spätnej väzbe a 
u niektorých jednotlivcov laxný prístup k plneniu si študijných povinností.  
     Podmienky dané ministerstvom školstva umožňovali maturantom nechodiť od februára  na  
prezenčné vyučovanie zo zdravotných a rodinných dôvodov, čo škodilo kvalite prípravy žiakov na 
maturity, pretože pri prezenčnom spôsobe vyučovanie nezostávalo veľa času na online vzdelávanie 
takýchto žiakov, ktorých nebolo málo, a ani na ich klasifikáciu a hodnotenie. Napokon sa 
vyučujúcim predsa len podarilo vytvoriť na to priestor a klasifikovaní boli všetci žiaci. V budúcnosti 
odporúčame vyhnúť sa takým komplikáciám jednoznačnou povinnosťou pre všetkých žiakov alebo 
ostať doma, alebo chodiť do školy.  
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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  

 

 

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 elektronicky), 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.-vyuč. 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 

P.č. Meno a priezvisko Aprobácia 

1. Mgr. Marta ÖLLÖSOVÁ (Ol), predseda PK MAT - INF 

2. Mgr. Anita DZÚROVÁ (Dzu), zástupca riaditeľky školy MAT - INF 

3. PaedDr. Henrieta HALUŠKOVÁ (Hu) MAT - FYZ 

4. PaedDr.Elena KOPRDOVÁ (Kp) FYZ - ZT 

5. Mgr. Rastislav KOZA (Ko) MAT-GEG 

6. RNDr. Jarmila MUCHOVÁ (Mu) MAT-BIO 

7. Mgr. Zuzana PŠENICOVÁ, (Pš) MAT-INF 

8. RNDr. Tatiana SARVAŠOVÁ (Sr) MAT-CHE 

9. Mgr. Emília BLAHÚTOVÁ (Bl), externá MAT-INF 

10. Mgr. Zuzana FULAJTÁROVÁ (Fu), externá FYZ 

11. Mgr. Karol KARMAN (Kk), externý MAT-INF 
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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/ 
Akcie, do ktorých sme sa počas školského roku 2020/2021 zapájali: 
Exkurzie, besedy a iné akcie: 

Noc výskumníkov v Banskej Bystrici v nákupnom centre Európa sa kvôli epidemiologickým 
nariadeniam tento školský rok nekonal. 

Prezentácie VŠ spojené s besedou: kvôli epidemiologickým nariadeniam tento školský rok 
nekonali. 

 
Olympiády a iné súťaže: 
 Matematická olympiáda – zodpovední všetci vyučujúci matematiky 
 Fyzikálna olympiáda – zodpovední všetci vyučujúci fyziky 
 Olympiáda v informatike– zodpovední všetci vyučujúci informatiky 

Pytagoriáda – zodpovední všetci vyučujúci matematiky v nižších triedach osemročného 
gymnázia 

 ZENIT – súťaž v programovaní – zodpovední všetci vyučujúci informatiky 
Súťaže družstiev v riešení úloh z matematiky a fyziky – zodpovedná Ol 

 Matematický KLOKAN – zodpovedný Ko 
Korešpondenčné semináre z matematiky, fyziky a informatiky – zodpovední všetci  
vyučujúci 

 
 
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, 
Príma, sekunda, tercia, kvarta Ko, Pš 
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, Fu 
Informatika a voliteľné predmety vo 4. ročníku  
1. ročník, kvinta, 2.ročník,sexta, 3. ročník, septima  4. ročník, oktáva Bl, Ol, 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/


                  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                  vzdelávacej činnosti  za školský rok 2020/2021                        Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 62 z 92 

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 Pš, Ol 
Krúžky – v septembri sa otvorili, no počas dištančného vzdelávania ich realizácia bola obmedzená.  
Realizované boli:  

Matematický – Sr, Hu, Bl 
 Fyzikálny – Kp  
Stránka školy – Bl 
Facebook – Dzu, Ra 
Materiálno-technické zabezpečenie priebežne sa nakupovali učebné pomôcky pre fyziku, odbornú 
literatúra pre matematiku a fyziku.  
Zrealizované vzdelávania: príprava na prvú atestáciu – Pš 

 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

Výsledky a umiestnenia v olympiádach a ostatných súťažiach v školskom roku 2020/21 
 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 70. ročník - online 
Okresné kolo MO kat. Z-8 Lenka Kalamárová 3. miesto  
  Eva Kubicová 
 
 MO kat. Z-7 Hana Haláková  
 
 MO kat. Z-6 Jakub Dzúr 2. miesto  
  Damien Chovanec 4. miesto 
  Ema Kačániová  
 

Krajské kolo MO kat. A Lukáš Štupák 14.-16. miesto 
 

 MO kat. B Filip Siviček 2.-3. miesto 
 MO kat. B Filip Nagy 5.-6. miesto 
   
 MO kat. C Eva Hricová 5.-7. miesto 
 
 MO kat. Z-9 Martin Dzúr 13.-14. miesto 
 

PYTAGORIÁDA 42. ročník - online 
Okresné kolo Kat. P-8 Eva Kubicová 11. miesto 
  Eduard Šuták 17.-18. miesto 
  Lenka Kalamárová 19. miesto 
  Karolína Lauková 28.-36. miesto  
 

 Kat. P-7 Hana Haláková 2. miesto 
  Marianna Melicherčíková 15.-19. miesto 
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  Alexandra Štubňová 20.-23. miesto 
  Viktor Gašpar 27.-33. miesto 
   
 Kat. P-6 Jakub Dzúr 3. miesto 
  Damien Chovanec  6. miesto   
  Sára Borošová 26.-33. miesto 
  Richard Mágyel 34.-40. miesto 
  Patrick Dominic Malček 34.-40. miesto 
  Ema Kačániová 41.-47. miesto 
  Filip Lóška 48.-52. miesto 
 
FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 62. ročník – online 
 
 FO kat. E, F pre náročnosť úloh a nedostatok času počas dištančného 

vyučovania sa študenti nezapojili 
 
Krajské kolo FO kat. D Marián Hriň 5.-6.miesto 
 
 
Olympiáda v informatike 36. ročník 
žiadny účastník 
ZENIT – súťaž v programovaní – online 
Krajské kolo Kat. A Lukáš Štupák 6. miesto 
  Marek Jakubišin 9.-12. miesto  
 
 Kat. B Filip Siviček 2. miesto 
 
Školské kolo Kat. A  Marek Jakubišin 9. miesto 
  Lukáš Štupák 12. miesto  
  Jozef Ševčík 22.-27. miesto 
  Samuel Márton 22.-27. miesto 
 
 Kat. B Filip Siviček 3. miesto 
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Výsledky súťaže iBobor v školskom roku 2020/2021 - online 
 

Benjamín 
    Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok 

 1. - 92. Lucia Svoradová prima 80,00 bodov, 100. percentil diplom 

1. - 92. Hana Haláková sekunda 80,00 bodov, 100. percentil diplom 

128. - 143. Marianna Melicherčíková sekunda 75,00 bodov, 99. percentil diplom 

210. - 321. Jakub Dzúr prima 73,34 bodov, 98. percentil diplom 

729. - 760. Patrick Dominic Malček prima 65,34 bodov, 93. percentil diplom 

1450. - 1453. Ema Kačániová prima 58,34 bodov, 86. percentil diplom 

1493. - 1674. Mathias Chudý prima 57,35 bodov, 86. percentil diplom 

1922. - 1944. Nina Zdechovanová prima 55,01 bodov, 81. percentil diplom 

2155. - 2267. Damien Chovanec prima 53,35 bodov, 79. percentil diplom 

2338. - 2547. Lucia Mižúrová sekunda 52,02 bodov, 77. percentil diplom 

2338. - 2547. Filip Lóška prima 52,02 bodov, 77. percentil diplom 

2616. - 2810. Samuel Sokolt sekunda 50,69 bodov, 75. percentil diplom 

2616. - 2810. Viktor Gašpar sekunda 50,69 bodov, 75. percentil diplom 

2863. - 2884. Sára Borošová prima 49,68 bodov, 72. percentil 
 3138. - 3170. Emma Rút Strculová prima 48,03 bodov, 70. percentil 
 3171. - 3335. Natália Mališová prima 48,02 bodov, 69. percentil 
 3171. - 3335. Michal Kmetík sekunda 48,02 bodov, 69. percentil 
 3392. - 3564. Alexandra Štubňová sekunda 46,69 bodov, 67. percentil 

 3641. - 3876. Dávid Korim sekunda 45,36 bodov, 65. percentil 

 3911. - 3926. Patrik Pavlík sekunda 44,68 bodov, 62. percentil 

 3944. - 3973. Natália Heckelová sekunda 44,35 bodov, 62. percentil 

 4079. - 4172. Tina Paľagová prima 44,02 bodov, 61. percentil 

 4079. - 4172. Sára Nagyová prima 44,02 bodov, 61. percentil 

 4531. - 4794. Ján Dováľ sekunda 41,36 bodov, 56. percentil 

 5419. - 5460. Richard Mágyel prima 37,69 bodov, 48. percentil 

 5750. - 5982. Bianka Köbölová prima 36,03 bodov, 44. percentil 

 5750. - 5982. Tobias Michal Uhorskai sekunda 36,03 bodov, 44. percentil 

 5750. - 5982. Maxim Švec sekunda 36,03 bodov, 44. percentil 

 6005. - 6008. Matúš Lazar prima 35,36 bodov, 42. percentil 

 6061. - 6298. Esther Kerekešová prima 34,70 bodov, 41. percentil 

 6061. - 6298. Sofia Dandová prima 34,70 bodov, 41. percentil 

 6061. - 6298. Emma Pivarčiová sekunda 34,70 bodov, 41. percentil 

 6377. - 6494. Tereza Nosáľová prima 33,37 bodov, 38. percentil 

 6929. - 7182. Ella Baková prima 30,70 bodov, 33. percentil 

 6929. - 7182. Karin Hergelová sekunda 30,70 bodov, 33. percentil 

 7243. - 7452. Emma Korimová sekunda 29,37 bodov, 30. percentil 

 7640. - 7721. Jakub Jucha prima 28,03 bodov, 26. percentil 
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8966. - 9153. Tomáš Vrabec prima 20,04 bodov, 13. percentil 

 8966. - 9153. Mia Malatincová sekunda 20,04 bodov, 13. percentil 

 9350. - 9518. Lilian Žigová prima 18,71 bodov, 10. percentil 

 9827. - 9951. Miroslav Melicher sekunda 14,71 bodov, 5. percentil 

  
 
Kadet 

    Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok 

 1. - 55. Martin Dzúr kvarta 80,00 bodov, 100. percentil diplom 

917. - 943. 
Nicolette Danielle 
Malčeková 

kvarta 63,01 bodov, 89. percentil diplom 

1739. - 1746. Tomáš Biblyák kvarta 58,35 bodov, 79. percentil diplom 

2048. - 2274. Samuel Haban kvarta 56,02 bodov, 76. percentil diplom 

2048. - 2274. Nela Dobrocká tercia 56,02 bodov, 76. percentil diplom 

2914. - 3047. Elisabeth Drenková kvarta 52,02 bodov, 66. percentil diplom 

3736. - 3928. Richard Márton tercia 48,03 bodov, 56. percentil 

 3736. - 3928. Jerguš Kamenský kvarta 48,03 bodov, 56. percentil 

 3736. - 3928. Ema Budáčová kvarta 48,03 bodov, 56. percentil 

 4061. - 4204. Adrian Gálik kvarta 46,69 bodov, 52. percentil 

 4061. - 4204. Marek Gúgľava kvarta 46,69 bodov, 52. percentil 

 4220. - 4238. Tamara Borošová kvarta 46,02 bodov, 50. percentil 

 4290 Tamara Ľalíková kvarta 45,67 bodov, 49. percentil 

 4578. - 4838. Matúš Kružliak kvarta 44,03 bodov, 46. percentil 

 4578. - 4838. Michaela Šuleková kvarta 44,03 bodov, 46. percentil 

 4904. - 5034. Tereza Murínová kvarta 42,70 bodov, 42. percentil 

 5801. - 5823. Miroslava Aláčová kvarta 38,69 bodov, 32. percentil 

 5877. - 5964. Nikoleta Jačmeníková kvarta 37,37 bodov, 31. percentil 

 5877. - 5964. Nina Póchová kvarta 37,37 bodov, 31. percentil 

 6248. - 6252. Šarlota Šturcová kvarta 35,00 bodov, 26. percentil 

 6253. - 6398. Sofia Chen kvarta 34,70 bodov, 26. percentil 

 6447. - 6570. Michaela Árvaiová kvarta 33,37 bodov, 24. percentil 

 6624. - 6681. Ingrid Uhliarová kvarta 32,04 bodov, 22. percentil 

 6922. - 7055. Lea Elisabeth Koncová kvarta 29,37 bodov, 18. percentil 

 7371. - 7467. Clarissa Molnárová tercia 25,37 bodov, 13. percentil 

 7820. - 7822. Eduard Marák kvarta 20,36 bodov, 8. percentil 

 8117. - 8138. Erik Vanzál kvarta 17,37 bodov, 4. percentil 

 8200 Martin Pocklan kvarta 16,03 bodov, 3. percentil 

 8352. - 8363. Michaela Kamenská kvarta 10,71 bodov, 1. percentil 
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Junior  
 

Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok 

 1. - 36. Filip Siviček 2.B 80,00 bodov, 100. percentil diplom 

69. - 146. Stanislava Urbanová 1.C 73,34 bodov, 99. percentil diplom 

148. - 151. Svetlana Pivarčiová 2.C 70,67 bodov, 98. percentil diplom 

190. - 269. Bianka Ivaničová 1.C 68,01 bodov, 97. percentil diplom 

271. - 345. Richard Markovič sexta 66,68 bodov, 96. percentil diplom 

415. - 464. Adam Lázár 2.B 62,68 bodov, 93. percentil diplom 

415. - 464. Matej Jakubišin 1.C 62,68 bodov, 93. percentil diplom 

480. - 717. Oleksandr Humeniuk 1.C 61,35 bodov, 92. percentil diplom 

934. - 938. Filip Ivanič 2.B 56,68 bodov, 85. percentil diplom 

939. - 986. Bruno Bablena 2.B 56,35 bodov, 85. percentil diplom 

1562. - 1598. Jaroslav Malček 1.C 51,02 bodov, 75. percentil diplom 

1742. - 1769. Miroslav Chodúr 1.C 49,69 bodov, 72. percentil 

 1774. - 2025. Simona Fehérová kvinta 49,36 bodov, 72. percentil 

 2237. - 2307. Nilla Faizi 1.B 46,69 bodov, 64. percentil 

 2377. - 2379. Ján Macháček 1.C 45,67 bodov, 62. percentil 

 2377. - 2379. Janka Pocklanová 2.B 45,67 bodov, 62. percentil 

 2380. - 2507. Jakub Adamove 1.C 45,36 bodov, 62. percentil 

 2578. - 2790. Adrián Šuľaj 1.C 44,03 bodov, 59. percentil 

 2805. - 2812. Eva Hricová 1.B 43,35 bodov, 55. percentil 

 3281. - 3425. Michal Remenár 1.C 40,03 bodov, 47. percentil 

 3281. - 3425. Patrik Košík 1.C 40,03 bodov, 47. percentil 

 3468. - 3495. Šimon Gabera 1.C 39,03 bodov, 44. percentil 

 3508. - 3669. Marcela Medlenová 2.C 38,70 bodov, 44. percentil 

 4138. - 4259. Martin Tokár 1.C 34,70 bodov, 34. percentil 

 4138. - 4259. Simon Szomszéd 1.C 34,70 bodov, 34. percentil 

 4305. - 4478. Lukáš Koštialik 1.C 33,37 bodov, 31. percentil 

 4527. - 4647. Filip Belko 1.C 32,04 bodov, 27. percentil 

 4679. - 4683. Lucia Igazová 2.B 31,36 bodov, 25. percentil 

 5047. - 5151. Romana Ragačová 2.B 28,04 bodov, 19. percentil 

 5190. - 5270. Jakub Lóška 1.C 26,71 bodov, 17. percentil 
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Senior 
    Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok 

 175. - 186. Nikoleta Skypalová septima 59,01 bodov, 95. percentil diplom 

197. - 203. Marek Jakubišin 4.A 58,01 bodov, 94. percentil diplom 

310. - 329. Adam Kubaliak 3.C 54,69 bodov, 90. percentil diplom 

336. - 344. Jakub Kocúr 3.C 54,34 bodov, 90. percentil diplom 

336. - 344. Bruno Kristián 3.C 54,34 bodov, 90. percentil diplom 

485. - 492. Diana Vajsová 4.C 50,34 bodov, 85. percentil diplom 

556. - 569. Simona Sarvašová 3.B 48,68 bodov, 83. percentil 

 772. - 781. Dorota Školiaková 3.B 45,01 bodov, 76. percentil 

 858 Michal Michalik 3.B 43,69 bodov, 73. percentil 

 1766. - 1770. Peter Kolimár oktáva 32,01 bodov, 45. percentil 

 2219 Erik Paraj 4.B 26,00 bodov, 31. percentil 

  
 
Astronomická súťaž:  Čo vieš o hviezdach ? 
Okresné kolo  I. kategória:  Damien Chovanec 3.miesto 

 II. kategória:  Martin Dzúr 1. miesto 
  Milan Pupala 4.miesto 
  Matej Rigo 5.miesto 
  Alexandra Štubňová 6.miesto 
 III. kategória:  Jozef Ševčík 1. miesto 
 
 
Krajské kolo I. kategória:  Damien Chovanec 8. miesto 
 II. kategória:  Martin Dzúr 4. miesto 
 III. kategória:  Jozef Ševčík 3. miesto 
 
Celoslovenské kolo I. kategória:  Damien Chovanec 49. miesto 
 II. kategória:  Martin Dzúr 51. miesto 
 III. kategória:  Jozef Ševčík 8. miesto 
 

IQ olympiáda 
 
     Naša škola sa už štvrtýkrát zapojila do celoslovenskej súťaže IQ olympiáda. Do súťaže sa zapojilo 
14 žiakov z nižších tried osemročného gymnázia. Najlepšie sa umiestnili Martin Dzúr z kvarty, 
Jakub Dzúr z prímy a Hana Haláková zo sekundy.  
 
     Celkom sa v kategórii Kategória B (2. stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných 
gymnázií) do súťaže zapojilo 9 222 riešiteľov, z toho v našom kraji 758. 
V regionálnom kole sa úspešne umiestnili bratia Martin a Jakub Dzúrovci. V konkurencii najlepších 
80 žiakov z Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja sa Martin umiestnil na 6. mieste 
a Jakub na 8. mieste.  



                  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                  vzdelávacej činnosti  za školský rok 2020/2021                        Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 68 z 92 

Vo finále všetku slávu zožal Martin Dzúr, ktorý suverénne prekonal všetkých súperov!  

 

Výsledky školského kola 

Poradie 
(škola) 

Poradie 
(kraj) 

Celkové 
poradie 

Priezvisko, 
meno 

Trieda Kvantil 
(kraj) 

Kvantil 
(celkom) 

  

1. 4.-5. 37.-39. Dzúr, Martin kvarta 99.54 99.54 
regionálny 

finalista 

2. 10. 79.-82. Dzúr, Jakub príma 98.81 99.01 
regionálny 

finalista 

3. 13.-14. 119.-132. Haláková, Hana Sekunda 98.35 98.45 
regionálny 

finalista 

4. 89.-94. 809.-858. Mágyel, Richard Príma 88.06 89.64 
 

5. 
154.-
164. 

1382.-1444. Korim, Dávid sekunda 79.16 82.42 
 

6.  2226.-2334. Kačániová, Ema prima 66.42 71.63  

7. 
259.-
264. 

2335.-2441. 
Zdechovanová, 
Nina 

prima 65.63 70.28 
 

8. 
271.-
282. 

2544.-2647. 
Kalamárová, 
Lenka 

tercia 63.65 67.70 
 

9. 
336.-
347. 

3326.-3441. Varga, Viliam Prima 55.08 57.89 
 

10. 
357.-
367. 

3542.-3679. Kružliak, Matúš kvarta 52.37 55.06 
 

11. 
421.-
430. 

4358.-4493. Dandová, Sofia prima 44.00 44.91 
 

12.-14. 
452.-
467. 

4777.-4906. Dobrocká, Nela Tercia 39.51 39.73 
 

12.-14. 
452.-
467. 

4777.-4906. 
Chovanec, 
Damien 

príma 39.51 39.73 
 

12.-14. 
452.-
467. 

4777.-4906. Malček, Patrick Prima 39.51 39.73 
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Výsledky finále 
 

Miesto Meno Priezvisko Škola Mesto Body 

1 Martin Dzúr Gymnázium B.S.T. Lučenec 137,00 

2 Matej Bachniček Škola pre  mim.nad.deti Bratislava-Nové Mesto 135,25 

3 Jakub Štec Základná škola Košice-Západ 132,00 

4 Tomáš Kubrický Základná škola Košice-Dargov. hrdinov 129,25 

5 Tamara Balvin Základná škola Lietava 128,25 

6 Lucia Triščíková Súkromná základná škola Sabinov 122,00 

7 Michal Rečičár Základná škola s MŠ Poprad 121,75 

8 Filip Krestianko Základná škola Banská Bystrica 119,00 

9 Richard  Vodička  Gymnázium Košice-Juh 118,00 

10 Matej Vinc Základná škola Banská Bystrica 116,00 

40 Jakub Dzúr Gymnázium B.S.T. Lučenec 96,75 

 
 

Súťaže družstiev 
 

Náboj Junior 2020 matematicko-fyzikálna súťaž družstiev žiakov základných škôl sa tento školský 
rok kvôli pandémii COVID nekonala 

 
 

Celoštátne súťaže družstiev 
 
Medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ NÁBOJ 2021 SR - online, 
na ktorej sa zúčastnili školy zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Ruska, Nemecka, Rakúska, 
Švajčiarska, Rumunska, Spojeného Kráľovstva, Iránu a Bieloruska 

 
Seniorské družstvo v zložení: Erik Paraj (4), Samuel Riečica (4), Pavol Trnavský (4), Nikolaj 

Matisko (4), Lukáš Štupák (4) sa umiestnili 30. mieste zo 111 družstiev na Slovensku. 
Seniorské družstvo v zložení: Jakub Kocúr (3), Bruno Kristián (3), Adam Kubaliak (3), 

Samuel Márton (3), Ľubomír Varchol (3) sa umiestnili 51. mieste zo 111 družstiev na Slovensku. 
Seniorské družstvo v zložení: David Joachim (4), Michal Lauko (4), Marek Skrutek (4), Filip 

Žilka (4) sa umiestnili 96. mieste zo 111 družstiev na Slovensku. 
Seniorské družstvo v zložení: Simona Sarvašová (3), Dorota Školiaková (3), Michal 

Michalik (3), Marian Detvan (3), Filip Urda (3) sa umiestnili 97. mieste zo 111 družstiev na 
Slovensku. 

 
 Juniorské družstvo v zložení: Adam Lazár (2), Filip Nagy (2), Filip Siviček (2), Krištof Varga 
(2), Martin Dzúr (kvarta) sa umiestnili na 12. mieste v rámci SR zo 108 družstiev na Slovensku. 
 Juniorské družstvo v zložení: Zina Dobrocká (1), Bronislava Koristeková (1), Martin Svorad 
(1), Sophia Vargová (1), Eva Hricová (1) sa umiestnili na 84. mieste v rámci SR zo 108 družstiev na 
Slovensku. 
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Medzinárodná súťaž FYZIKÁLNY NÁBOJ 2018 SR - online, 
na ktorej sa zúčastnili školy zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska a Ruska. 

Seniorské družstvo v zložení: Lukáš Štupák (4), Jozef Mikuláš (4), Jakub Kocúr (3), Bruno 
Kristián (3) sa umiestnili 25. mieste zo 44 družstiev na Slovensku. 
 Juniorské družstvo v zložení: Krištof Varga (2), Filip Siviček (2), Filip Nagy (2), Adam Lazár 
(2) sa umiestnili na 4. mieste v rámci SR zo 44 družstiev na Slovensku. 
 

 
Korešpondenčné matematické semináre: 
 
MatX J. Dzúr, D. Chovanec, E. Kačániová, V. Varga 3. miesto 
 V. Gašpar, H. Haláková, M. Melicherčíková, A. Štubňová 4. miesto 
 
MAKS  
KATEGÓRIA MAKS 6 (781 účastníkov) 
 Richard Mágyel MaksiDiplom 420.-424. miesto 
 Jakub Dzúr MaksiHviezda 18.-23. miesto 
 Sára Borošová MaksiDiplom 203.-205. miesto 
 Lucia Svoradová MaksiDiplom 545. miesto 
 Ema Kačániová Nemáme súhlas so spracovaním osobných údajov. 
 Damien Chovanec Nemáme súhlas so spracovaním osobných údajov. 
  
KATEGÓRIA MAKS 8 (246 účastníkov) 
 Martin Kelement MaksiDiplom 292. miesto 
  
  
KATEGÓRIA MAKS 9 (264 účastníkov)  
 Matúš Kružliak MaksiFrajer 66.-68. miesto 
 Martin Dzúr MaksiHviezda 18.-22. miesto  
    
Letná škola fyziky v Bratislave – nekonala sa 
 
 
MATEMATICKÝ KLOKAN - online 
V dňoch 20. – 24. apríla 2021 sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický klokan. Vzhľadom 
k zložitej epidemiologickej situácii sa žiaci prihlasovali sami a súťažili online formou z domu. Vo 
všetkých kategóriách súťažilo spolu 24 súťažiacich, z ktorých bolo 7 úspešných riešiteľov, t.j. 
zaradilo sa medzi 20% najúspešnejších riešiteľov na Slovensku. Školským šampiónom sa stal žiak 
kvarty Martin Dzúr, ktorý získal 96,67% bodov (116 zo 120 možných) a s percentilom 99,56 % vo 
svojej kategórii  bol najúspešnejším žiakom našej školy. Pozoruhodným výkonom sa tiež 
prezentovali žiaci Filip Siviček, žiak 2.B triedy, ktorý  získal 100% bodov a jeho percentil bol 98,61% 
vo svojej kategórii a Jakub Kocúr, žiak III.C triedy, ktorý  získal  95% bodov a jeho percentil bol 
98,06% vo svojej kategórii. 
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Kód žiaka Meno Trieda Body 

Úspešnosť 
(počet % z 
max. 
počtu 
bodov) 

Miesto v 
SR vo 
svojej 
kategórii 

Koľko % 
žiakov 
malo 
menej 
bodov 

Spôsob 

NQSTVY Filip Siviček 2.B 120 100 1. - 19. 98,61 online 

ALPQSX Eva Hricová 1.B 75 62,5 342. - 353. 46,36 online 

DFLPST Teodor Adamove 1.B 64 53,33 486. - 491. 24,54 online 

EFJNPU Jaroslav Malček 1.C 74 61,67 354. - 367. 44,35 online 

ADLSVX Marian Detvan 3.B 73 60,83 176. - 185. 50,28 online 

BDGJNR Simona Sarvašová 3.B 86 71,67 93. - 100. 73,55 online 

AGIKQV Adam Kubaliak 3.C 90 75 73. - 76. 79,64 online 

AINWXY Samuel Márton 3.C 86 71,67 93. - 100. 73,55 online 

HJLUWX Jakub Kocúr 3.C 114 95 5. - 11. 98,06 online 

GJOPRS Samuel Riečica 4.B 66 55 237. - 247. 33,24 online 

IJLVYZ Pavol Trnavský 4.B 91 75,83 71. - 72. 80,47 online 

AKLRSW Matúš Kružliak Kvarta 82 68,33 166. - 175. 78,92 online 

BCDMPU Tamara Borošová Kvarta 46 38,33 700. - 706. 12,69 online 

BCEFLN Ingrid Uhliarová Kvarta 43 35,83 723. - 731. 9,7 online 

CKLMOT Martin Dzúr Kvarta 116 96,67 4. - 5. 99,56 online 

DEGMSU 
Bronislava 
Koristeková 

Kvinta 76 63,33 324. - 341. 48,68 online 

ACEKOS Lucia Svoradová Príma 104 86,67 496. - 515. 65,16 online 

FGLOTY Richard Mágyel Príma 116 96,67 86. - 171. 91,19 online 

GIMRUZ Jakub Dzúr Príma 116 96,67 86. - 171. 91,19 online 

LMPQTU Sára Borošová Príma 86 71,67 917. - 940. 35,95 online 

BCJKST Hana Haláková Sekunda 100 83,33 130. - 143. 88,41 online 

EIJPQU Richard Markovič Sexta 79 65,83 313. - 318. 51,32 online 

ALMNUY Martin Kelement Tercia 74 61,67 646. - 668. 44,55 online 

DEGOTW Lenka Kalamárová Tercia 90 75 323. - 334. 72,32 online 

 
      riešitelia:  24 

       úspešní riešitelia: 7 
  

 

4. Výsledky maturitných skúšok 

 
Výsledky maturitných skúšok v školskom roku 2020/21 

 
     Vzhľadom k pretrvávajúcej situáciu 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. Túto možnosť využil jeden žiak – Jozef 
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Mikuláš, ktorý vykonal dobrovoľnú ÚFIČ MS z predmetov matematika a informatika s hodnotením 

výborný z obidvoch predmetov. 

 
Vyhodnotenie internej časti maturitnej skúšky z matematiky 
2020/2021 

 Trieda 1 2 3 4 5 Počet ž. Ar. pr. 

IV. A 3 2 4 0 0 9 2.11 

IV. B 4 3 1 0 0 8 1.63 

IV.C 5 1 0 0 0 6 1.17 

OKTÁVA 1 1 0 1 0 3 2.33 

SPOLU 13 7 5 1 0 26 1.77 

 
       Vyhodnotenie internej maturitnej skúšky z fyziky 2020/2021 

  Trieda 1 2 3 4 5 Počet ž. Ar. pr. 

IV. A 3 1 0 0 0 4 1.25 

IV. B 1 0 1 0 0 2 2.00 

IV.C 0 0 0 0 0 0 0.00 

OKTÁVA 0 1 0 0 0 1 2.00 

SPOLU 4 2 1 0 0 7 1.57 

 
       Vyhodnotenie internej maturitnej skúšky z informatiky 2020/2021 

 Trieda 1 2 3 4 5 Počet ž. Ar. pr. 

IV. A 2 2 0 0 0 4 1.50 

IV. B 2 0 0 0 0 2 1.00 

IV. C 3 0 0 0 0 3 1.00 

OKTÁVA 1 1 0 0 0 2 1.50 

SPOLU 8 3 0 0 0 11 1.27 

 
 

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.  
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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, e-mailami, 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 

 
 
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 
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- 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. 

 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, HUV, 

VYV 
  

8. STRMEŇOVÁ Edita , Mgr. ETV   

9. RÁCZ Róbert,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 2-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 hospitácie počas hodín TSV u p. Krnáča a p. Látku.  
Prípravu na hodiny a zvládnutie výchovno-vyučovacích problémov hodnotím veľmi dobre. Všetky 
hospitácie boli vopred ohlásené. V budúcom školskom roku budú hospitácie pokračovať. 
.Hospitačnú činnosť obmedzilo dištančné vzdelávanie v dôsledku Covid – 19. 
        
 
 3. Údaje o plnení plánu PK ( aktivity,  ktoré boli splnené, a ktoré nie ) 
  
 Stručný prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali - viaceré naplánované aktivity nebolo 
možné uskutočniť pre Covid 19 , výuka prebiehala dištančne 

 
- Olympijsky trojboj  
- Biblická olympiáda 
- B.S.Timrava 
- M.R.Štefánik 
- Múzeum SNP 
- Szabóov grafický Lučenec 
- Zlatý slávik 
- Návšteva výchovného koncertu 
- Priebežné návštevy galérie a jej výstav 
- Deň Zeme 
- Príprava a organizácia VVLaSK 
- MŠ vo futbale, volejbale, florbale 
- Účasť na súťažiach organizovaných CVČ + SAŠ - cezpoľný beh, atletika, šach, plávanie, 

stolný tenis,  volejbal, basketbal, futbal, minifutbal, bedminton, florbal 
- Beh Matice Slovenskej 
- Župná kalokagatia 
- Jednota cup futbal  
- Organizácia účelových cvičení + KOŽaZ 
- Organizácia súťaží na Deň detí   
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 Nesplnené úlohy : VVLaSK,  jarné účelové cvičenia OŽAZ ,postupové športové súťaže 
organizované CVČ a SAŠŠ, MŠ – futbal, volejbal, florbal. 
 
 
Športové aktivity a dosiahnuté výsledky : 
 Z dôvodu neuskutočnenia športových súťaží neboli dosiahnuté žiadne výsledky 
 
                                                           

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 .  
 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. 
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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. 

 
 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 
Z dôvodu neuskutočnenia športových súťaží neboli dosiahnuté žiadne výsledky. 
 
 

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 
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roku doplniť podlaha aby bola kompletná.  Vhodné by bolo doplniť chýbajúce  oplotenie areálu 
školy. Pre bezpečnosť pri atletike je potrebné doriešiť atletický ovál (vyrovnať cestu za školou aj 
telocvičňou a vhodne ju spevniť). Prínosom pre zlepšenie a zatraktívnenie hodín TSV by bolo 
vybavenie, novými učebnými pomôckami pre cvičenia žiakov s obmedzeniami fit lopty, bossu, 
švihadlá, elastické pásy, žinenky. Z projektu kde sa vyučujúci TSV zúčastnili sme dostali nové fit 
lopty, overbaly, pásy, stolnotenisové rakety....  Potrebná je výmena aj volejbalovej siete. Finančné 
krytie zo školských investícií, projekty, prípadne rodičovská rada. Pre skvalitnenie výučby je 
potrebné doplniť PK o nový notebook, 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 konca 
októbra 2020  do začiatku mája. V uvedenom termíne prebiehalo dištančné vzdelávanie, v ktorom 
jednotliví vyučujúci komunikovali so žiakmi prostredníctvom IZK, využívali  platformu Google 
Učebňa . Zasielali žiakom potrebné materiály – poznámky, prezentácie, pracovné listy, domáce 
úlohy, pokyny na projekty, online zdroje, videá, testy z pravidiel. Pritom vyhodnocovali priebežne 
žiakmi vypracované zadania, cvičenia. 
 
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 
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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. 
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i) Výchovné poradenstvo 
 

Správa o činnosti výchovného poradcu   v školskom roku 2020/2021 
 

September – október 

 zostavenie plánu práce  v spolupráci s CPPPaP v LC a školským psychológom 

 dotazník k adaptácii na nové školské prostredie – študenti 1. ročníkov – oboznámenie 

pedag. zboru s výsledkami 

 zostavenie štatistiky o umiestnení našich absolventov na štúdium na Vysokých školách  - 

percento pokračujúcich na VŠ - 95  % 

 dokumentácia k novým integrovaným žiakom – v 1.A, 1.C ( žiadosti rodičov o integráciu, 

zostavenie individuálneho vzdelávacieho plánu) 

 riešenie problémového správania ( kvinta žiak Marko) pozvaná matka, prítomnosť tr. 

profesorky a vyučujúceho – I. Krnáč 

priebeh dištančného vzdelávania – október 2020 – máj 2021 

 študentom 4. ročníkov boli priebežne posielané informačné materiály o možnostiach štúdia 

na VŠ a zároveň oznamy o online Dňoch otvorených dverí 

 práca s prihláškami na VŠ 

 v spolupráci s CPPPaP v Lc – p. Tomišová poskytla online aktivitu pre študentov 3. roč. 

k sebapoznaniu 

 prednáška s lektorkou online pre dievčatá sekundy - dospievania 

 priebežne bola riešená vzdelávacia problematika žiačky K. Jamborovej z kvarty v spolupráci 

s matkou ( online rozhovor), vedením školy, tr. prof., škol. psychol. a VP  

prezenčné vzdelávanie – máj – jún 2021 

 podané žiadosti na CPPPaP na rediagnostiku integrovaných žiakov v 3.r. a Sp ako podkladu 

k žiadostiam o úpravu maturitnej skúšky (Lorinčík, Sabó, Fanči) – individuálne rozhovory  

VP so študentami 

 Projekt asistent učiteľa – vyžiadané odporúčania od odborných inštitúcii – posudky 

o žiakoch M.Pupala, L.Čipka z tercie 

 pozvanie na rozhovor – rodič žiaka Malčeka ( príma) – oboznámenie s pravidlami 

integrácie, podanie žiadosti – realizovaná integrácia bude od sept. 2021 

 rozhovor a súhlas rodiča o pedagog.-psycholog. diagnostiku ( Janka Pocklanová 2.B) 

 oboznámenie so správou z CPPPaP v Lc – objasnenie s podmienkami budúcej integrácie pre 

žiaka M. Goodspeeda 2.B, podanie žiadosti 

 spolupráca s vyučujúcimi integrovaných žiakov – koncoročné hodnotenie, dokumentácia 
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j) Žiacka školská rada 
  

 

         Školský rok 2020/2021 bol netradičný čo sa týka fungovania ŽŠR. Začiatkom októbra bola 
škola z dôvodu ochorenia Covid - 19 uzatvorená a pracovalo sa dištančným spôsobom. Nakoľko 
sme nestihli doplniť ŽŠR o nových členov, pracovali sme v pôvodnom zložení. Všetky plánované 
aktivity boli do odvolania zrušené, takže sme ich nemohli zrealizovať. Ale aj napriek nepriaznivej 
situácii sa nám podarilo zapojiť sa aspoň do niektorých aktivít.  
     V decembri sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky “Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok”, a podarilo sa nám vyzbierať pekné množstvo balíčkov pre seniorov. 
     Ďalšou netradične organizovanou akciou bolo virtuálne DOD, ktoré sa konalo cez službu Google 
Meet online formou dňa 11.3.2021. Hodnotili sme to ako úspešne zvládnutú aktivitu. 
     Keďže sa imatrikulácie nemohli konať v určených termínoch, zorganizovali sme ich netradične 
na konci školského roka. Imatrikulácia pre prímu sa konala 4.6.2021 spolu s MDD, kedy sme pre 
triedy príma až kvarta zorganizovali športovo-súťažný deň. Na organizácii sa podieľali študenti 
kvarty s pomocou členov ŽŠR. Akcia bola veľmi úspešná a konala sa v priestoroch telocvične a 
vonkajších ihrísk. 
     Pracovný rok sme ukončili imatrikuláciu prvákov, ktorá bola zorganizovaná v téme Letná Hawai 
párty v priestoroch vonkajšieho ihriska.  Prváci absolvovali rôzne súťaže a zabavili sa pri letných 
hitoch za príjemného počasia.  
     Počas prerušenia vyučovania sme spolu komunikovali online formou a na poslednom zasadnutí 
Žiackej školskej rady v šk. roku 2020/2021 boli vyhodnotené uskutočnené aktivity a 
prekonzultované akcie na budúci školský rok, a taktiež sme zhrnuli celkovú organizáciu ŽŠR. 
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k) Školský psychológ  
 

 

Hodnotiaca správa o činnosti školského psychológa za školský rok 2020/2021 

 
1 Legislatívne ukotvenie psychológa / školského psychológa  

Podľa § 24 Zákona č. 138/2019 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, 

a to formou optimalizovania podmienok v oblasti výchovy a vzdelávania, personálnom, technicko-

materiálnom a priestorovom zabezpečení školy. 

                                                 
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 



                  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                  vzdelávacej činnosti  za školský rok 2020/2021                        Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 84 z 92 

• 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 

šiesty 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 

2020/2021 sa rozsah jeho úväzku stabilizoval na 13 hodinách (60-min.) – viď. obrázok nižšie 

(konzultačné hodiny).  

 

 
2.1 Konzultačno-poradenská činnosť školského psychológa 

 V školskom roku 2020/2021 požiadalo o individuálne konzultácie 19 žiakov GBST. 

Z uvedeného počtu bolo 10 takých, ktorým stačila jednorazová konzultácia (spravidla rozhovor 

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

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

v školskom roku 2020/2021 prebiehala v dôsledku pandémie koronavírusu a z toho vyplývajúceho 

prechodu na dištančný spôsob vzdelávania prostredníctvom videohovorov cez Google Meet. 

Medzi najčastejšie diskutované témy v priebehu individuálnych konzultácií patrili: 
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 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, 

 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 psychológa 

 V školskom roku 2020/2021 bola v spolupráci s výchovnou poradkyňou školy zrealizovaná 

spätná väzba k procesu adaptácie žiakov 1. ročníka SŠ (4G) – prostredníctvom formulára Google. 

Otázka prevencie bola zakomponovaná do medzipredmetových vzťahov a prierezových tém iných 

predmetov (napr. ETV, PSY, CUP a OBN).  

 

2.3 Diagnostická činnosť psychológa 

 V školskom roku 2020/2021 bolo zrealizovaných niekoľko prieskumov (mapovaní) v rôznych 

oblastiach – v rovine školy (žiakov, učiteľov GBST) a na celorepublikovej úrovni (výstupy budú 

publikované v odborných psychologických periodikách – zatiaľ in press). Z hľadiska riešených tém 

išlo o: 

 orientačnú diagnostiku percipovaného stresu: prostredníctvom škály PSS-10 (Škála 

vnímaného stresu) bola mapovaná úroveň percipovaného stresu u žiakov a pedagógov 

GBST v čase dištančného vzdelávania, 

 orientačnú diagnostiku učebných štýlov žiakov: testová batéria pozostávala z troch 

dotazníkov zisťujúcich preferenciu učebných štýlov gymnazistov (Učebné štýly podľa 

prevažujúcich druhov inteligencie, Hĺbkový verzus povrchný štýl učenia, Kolbov dotazník 

učebných štýlov) – realizované taktiež aj na celorepublikovej úrovni; výsledky ako podklad 

k ďalšiemu výskumu, 

 orientačnú diagnostiku záujmov a emocionálnej inteligencie: v rámci oblasti kariérového 

poradenstva (podkapitola 2.4) u žiakov 2. a 3. ročníkov. 

 

2.4 Kariérové poradenstvo 

 Do oblasti a otázok kariérového poradenstva sa v školskom roku 2020/2021 zapojilo 

z vlastnej iniciatívy dovedna 12 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 online konzultácií. 

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), 
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 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 

konzultácií prostredníctvom e-mailovej komunikácie so školským psychológom / kariérovým 

poradcom GBST. 

Kariérové poradenstvo bolo podporené aj spoluprácou s CPPPaP Lučenec. Kariérová 

poradkyňa poradne zrealizovala niekoľko online modulov sebapoznávania na ceste trhom práce 

pre žiakov 3. ročníkov. Profesijnú orientáciu tretiakov nebolo možné zrealizovať v dôsledku 

pandémie koronavírusu.  

 

3 Vzdelávanie školského psychológa v školskom roku 2019/2020 

 V školskom roku 2020/2021 sa školský psychológ GBST zúčastnil niekoľkých vzdelávacích 

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

pandémie COVID-19) – organizované ZKPaRK, AŠP, UMB, IUVENTA. Najvýznamnejšou aktivitou 

bola participácia na odbornom seminári Líder v edukácií ako aktér zmeny, kde bol psychológ GBST 

prizvaný ako jeden z diskutujúcich z praxe. Záujmy AŠP hájil psychológ ako jeden z diskutujúcich 

členov počas verejnej diskusie kurikulárnej reformy Zmenu v školstve potrebujú hlavne deti.  

 Psychológ GBST viedol niekoľko vzdelávacích aktivít z pozície lektora, kde vždy vystupoval 

pod hlavičkou Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci (fotka, logo, prac. zaradenie). 

Takýmito podujatiami boli napr.: Týždeň kariéry – na kávu s kariérovým poradcom; Cesta 

k podnikaniu pre mladých; Buď úspešný brigádnik 2; vzdelávacie aktivity kariérového poradenstva 

pre IUVENTU (1. a 2. modul). 

Psychológ GBST má naďalej záujem o vzdelávacie aktivity a profesijný rast do budúcnosti – 

ako psychológ, kariérový poradca, aj ako pedagogický zamestnanec. Z pozície vzdelávajúceho sa, 

no taktiež z pozície lektora, reprezentujúceho GBST. Rovnako tak má psychológ záujem 

o publikačnú činnosť a spoluprácu s akademickou obcou, inými inštitúciami či organizáciami 

z tretieho sektora.  
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PRÍLOHA 

 

ČASOVÝ  PLÁN  ÚLOH  ČINNOSTI  ŠKOLSKÉHO  PSYCHOLÓGA  

(školský rok 2020/2021) 

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) 

 

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, 
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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, 

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 
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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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