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Východiská a podklady: 

 
Správa je vypracovaná v zmysle:  

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

3. Plán práce Súkromného gymnázia na šk. rok 2019/2020 

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií 

5. Informácie o činnosti Rady školy pri Súkromnom gymnáziu v Lučenci 

6. Ďalšie podklady:  
Hodnotiaca správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch Súkromného gymnázia v Lučenci v šk. roku 
2018/2019  
Výsledky klasifikácie v šk. roku 2018/2019 

Správa o činnosti výchovného poradcu 

Správa o činnosti koordinátora prevencie 

Správy o činnosti predmetových komisií 

Správa o hospodárení v roku 2018  

Výsledky súťaží, vyhodnotenie SOČ  
Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2018/2019 

Výkaz o výsledku maturitných skúšok v šk. roku 2018/2019 
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S p r á v a  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Súkromného gymnázia v Lučenci 

za školský rok 2018/2019. 
 

 

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

  1. Názov školy: Gymnázium  

  2. Adresa školy: Gemerská cesta č.1, 98401 Lučenec 

  3. telefónne číslo: 0915849417  

  4. Internetová adresa: www.sgymlc.sk  

  5. Zriaďovateľ: Branislav Becher, Slatinské Lazy 42, 962 25, Slatinské Lazy 

 

 

2. Vedúci zamestnanci školy:  
    

  Meno a priezvisko Funkcie 

  Ing. Peter Kolbányi manažér školy 

  Ing. Katarína Molnárová riaditeľka školy 

  PhDr. Viera Jakubove výchovný poradca 

  Lenka Barcajová, Ing. Monika Sabóová mzdová účtovníčka, administratívny zam. 

 

 

3. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 

3.1. Údaje o rade školy v školskom roku 2018/2019: 

  
Rada školy pri Súkromnom gymnáziu 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 riadne vykonaných voľbách. Funkčné obdobie začalo dňom 15. septembra 2015 na 
obdobie 4 rokov. 

 

Členovia rady školy: 
 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1. Ing. Vladimír Mužila predseda rodičov 

2. Mgr. Soňa Vargová podpredseda pedagogických pracovníkov 

3. PhDr. Viera Jakubove  pedagogických pracovníkov 

4. Jozef Spodniak  nepedagogických zamestnancov 

5. Miroslav Beran  rodičov 

6. Karin Žiláková  rodičov 

7. Ing. Peter Kolbányi  zriaďovateľa 

8. Lenka Barcajová  zriaďovateľa 

9. Branislav Becher  zriaďovateľa 

10. Milan Spodniak  zriaďovateľa 

11. Ester Maráková  študentov školy 
 

 



4 
 

 

Stručná informácia o činnosti Rady školy v školskom roku 2018/2019: 

 
V šk. roku 2018/2019 sa Rada školy stretla sa každý štvrťrok a riešila aktuálne otázky školy (október, 

január, apríl, september).  
Na októbrovom stretnutí riaditeľka školy, oboznámila Radu školy so Správou o výchovno-

vzdelávacích výsledkoch školy za uplynulý školský rok a predniesla Plán práce na školský rok 2019/2020, 
revidovanie učebného plánu o ruský jazyk v triede Príma.  

Rada školy prerokovala a schválila kritériá prijímacieho konania v 1. a 2. termíne pre štvorročné 

a osemročné gymnázium. Zároveň bola oboznámená s projektmi, prebiehajúcimi na škole, riešila problém s 

vybavením IKT, správanie žiakov a nevhodné používanie mobilných telefónov žiakmi počas prestávok, 

školský poriadok – zapracovanie návrhu o uvoľňovanie žiaka, plánované aktivity organizované školou pre 

žiakov a rodičov školy, zapojenie sa žiakov školy do súťaží a olympiád na Slovensku a v zahraničí, ako aj 

aktuálnu finančnú situáciu školy a návrhy na riešenie.  
Mnohé otázky boli prerokované so zriaďovateľom škôl, p. B. Becherom. Činnosť RŠ nebola formálna, 

aj keď pre zaneprázdnenosť jej členov sa stretnutia uskutočňujú najmä v nutných prípadoch. Členovia sú 
však aj v mailovom či telefonickom kontakte a diskusia prebieha aj touto cestou. Rada školy je nápomocná 

p. zriaďovateľovi, vedeniu školy, pedagógom na princípe kooperácie. 

 

3.2. Údaje o predmetových komisiách: 

 
Prehľad (zoznam) poradných orgánov riaditeľa školy.  
Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy (systém práce poradných orgánov, 
rozpracovanie plánu práce školy do plánov poradných orgánov, systém kontroly práce poradných orgánov 
zo strany vedenia školy, atď.) 

 

názov predm. komisie počet členov predseda počet zasadnutí za rok 

Predmetová  komisia  cudzích  

jazykov 13 Mgr. Božena Péterová 4 + podľa požiadaviek 

a spoločenskovedných predmetov    

Predmetová komisia prírodovedných 6 Mgr. Helena Kovácsová 4 + podľa požiadaviek 

predmetov    

Výchovný poradca 1 PhDr. Viera Jakubove Aktuálne riešenie 

Koordinátor prevencie závislostí 1 PhDr. Viera Jakubove problémov, úloh, situácií 

Koordinátor enviromentálnej vých. 1 Mgr. Helena Kovácsová počas celého roka podľa 

Koordinátor SOČ 1 Mgr. Helena Kovácsová potrieb žiakov, rodičov, 

   príbuzných inštitúcií, 

   vedenia školy 

Koordinátor informatizácie 1 Bc. Peter Vinarčík  

návrh koncepcie 

a realizácia podľa plánu 

Koordinátor čitateľskej gramotnosti 1 Mgr. Božena Péterová 

návrh koncepcie 

a realizácia podľa plánu 

Koordinátor finančnej gramotnosti 1 RNDr. Monika Kapičáková 

návrh koncepcie 

a realizácia podľa plánu 

 

 

Predmetové komisie sú pracovné tímy pedagógov s príbuznými aprobáciami a ich vedúci sú členmi 

poradného orgánu vedenia školy spolu s výchovným poradcom a koordinátormi, čo uľahčuje komunikáciu 

s vedením školy. Na svojich zasadnutiach  

 riešia problémy vyučovacieho procesu,  

 tvoria nové myšlienky, nápady, objavujú nové možnosti a navrhujú inovácie.  
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 informujú o poznatkoch získaných na školeniach a podľa možností aplikujú poznatky vo 

vyučovacom procese,  

 sledujú materiálno-technické vybavenie kabinetov, racionálne a efektívne využívanie učebných 

pomôcok.  

 majú rozpracovaný plán práce školy do konkrétnych cieľov a úloh počas školského roka a tie 

realizujú cez plnenie cieľov stanovených v pláne práce jednotlivých predmetových komisií, 

stanovený postup ako tieto ciele naplniť a určenú zodpovednosť za plnenie konkrétnych úloh.  

 neustále sa zaoberajú skvalitňovaním prípravy žiakov na maturitné skúšky, ich výsledkami, ktoré 

vyhodnocujú, vnútornou kontrolou plnenia vzdelávacích štandardov, cieľovými požiadavkami, 

tvorbou maturitných zadaní, ktoré modifikujú, plnením učebných plánov, 

 dbajú na vzdelávanie vo svojich predmetoch, rozdeľujú si účasť na seminároch a prenesenie 

informácii svojim kolegom 

 podchycujú a vychovávajú žiakov na olympiády a predmetové súťaže  

 organizujú besedy s bývalými úspešnými absolventmi našej školy, exkurzie, návštevy múzeí, 
lyžiarske kurzy, záujmové krúžky s cieľom čo najviac spojiť školu so životom, sprístupniť 
kultúrne a umelecké hodnoty a tradície nášho národa i iných národov a samozrejme nášho 
regiónu. Takto a mnohými ďalšími činnosťami sa podieľajú na výsledkoch a úspechoch školy. 

 

 

4. Údaje o žiakoch školy za školský rok 2018/2019  

4.1. Gymnázium – štvorročné štúdium 

 stav k 15. 9. 2018 stav k 31. 8. 2019 

ročník 

 

počet tried počet žiakov z tohto so ŠVVP 

nad.+zdr.znev. 
počet tried počet žiakov z tohto so ŠVVP 

nad.+zdr.znev. 

1. 1 3 0+1 1 2 0+1 

2. 1 1 0+0 1 4 0+1 

3. 1 3 0+0 1 2 0+0 

4. 1 2 0+0 1 2 0+0 

spolu 4 9 0+1 4 10 0+2 

 

4.2. Gymnázium – osemročné štúdium 

 Stav k 15. 9. 2018 Stav k 31. 8. 2019 

Ročník počet tried počet žiakov z toho so ŠVVP 

nad.+zdr.znev. 

počet tried počet žiakov z toho so ŠVVP 

nad.+zdr.znev. 

príma 1 15 4+0 1 20 0+2 

sekunda 1 21 6+0 1 14 4+1 

tercia 1 18 2+2 1 20 6+0 

kvarta 1 13 3+1 1 18 2+2 

kvinta 1 8 0+1 1 11 2+0 

sexta 1 5 0+1 1 6 0+0 

septima 1 15 3+1 1 5 0+1 

oktáva 1 12 3+0 1 15 3+1 

spolu 8 107 21+6 8 109 17+7 
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4.3. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti 

uchádzača na prijatie 
 

 

 

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

 

Do ročníka Počet prihlásených 

žiakov 

Počet žiakov, ktorí 

konali prijímaciu 

skúšku 

Počet úspešných 

žiakov  

v prijímacom konaní 

Počet prijatých 

žiakov  

(zapísaných) 

Z toho  

bez prijímacej  

skúšky 

príma  

8-ročného štúdia 

26 26 23 20 0 

1.ročník 

4-ročného štúdia 

19 10 10 2 3 

spolu 

 

45 

 

36 33 22 3 

 

 

 

4.3.2.  Žiaci prijatí do vyšších ročníkov - 

prestupy        
 

Ročník Počet prijatých žiakov Zo školy 

2 1 Gymnázium I. Kraska, P. Hostinského  3, 979 01 Rimavská 

Sobota 

3 1 Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 980 61 Tisovec  

 
 
 

4.4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania a  

prehľad prospechu, dochádzky a správania 
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Popis stĺpcov tabuľky: 

M+Ž žiaci – spolu 

M chlapci 

Ž dievčatá 

S+ nastúpili do školy 

S- odišli zo školy 

PS prospeli – spolu 

PSV prospeli s vyznamenaním 

PVD prospeli veľmi dobre 

P prospeli 

N neprospeli 

Nk neklasifikovaní 

Prie priemer prospechu 

S1.0 výborní žiaci (priemer 1.00) 

S4 slabo prospievajúci ('dostatočný' resp. 'uspokojivé výsledky' ale nie 'nedostatočný' resp. 'neuspokojivé výsledky') 

S5 neprospievajúci ('nedostatočný' resp. 'neuspokojivé výsledky') 

5/1 neprospievajúci z 1 predmetu 

5/2 neprospievajúci z 2 predmetov 

5/12 neprospievajúci z 1 resp. 2 predmetov 

5/3+ neprospievajúci z 3 a viac predmetov 

Abs zameškané hodiny spolu 

Abs/1 priemer zameškaných hodín na žiaka 

Oh ospravedlnené hodiny 

Oh/1 priemer ospravedlnených hodín na žiaka 

Nh neospravedlnené hodiny 

Nh/1 priemer neospravedlnených hodín na žiaka 

SS znížené známky zo správania – spolu 

S2 znížené známky zo správania – 2 

S3 znížené známky zo správania – 3 

S4 znížené známky zo správania – 4 

Vo+ udelené pochvaly a ocenenia 

Vo- udelené napomenutia, pokarhania a vylúčenie 
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4.5. Výsledky externých meraní: 

 

4.5.1. Maturita 2018/2019 
 

 4.A 

Počet prihlásených žiakov na MS 2 

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 0 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 2 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 2 

Počet žiakov, ktorí mali povolené opravné skúšky 1 

 oktáva 

Počet prihlásených žiakov na MS 12 

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 0 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 12 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 12 

Počet žiakov, ktorí konali opravné skúšky 0 

 

4.5.2. Externá časť MS         
 

Predmet Počet žiakov  

prihlásených na MS 

Z tohto písalo EČMS priemer %  

Slovenský jazyk a literatúra 14 14 58,7 

Anglický jazyk 12 12 70,9 

Nemecký jazyk 2 2 90,0 

Matematika 1 1 33,3 

 

4.6. Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2018/2019 (§2 ods.1 písm. f) 
 

ročník študijný odbor, zameranie učebné plány 

príma 7902 J00 ŠVP, iŠkVP 

sekunda 7902 J00 ŠVP, iŠkVP 

tercia 7902 J00 ŠVP, iŠkVP 

kvarta 7902 J00 ŠVP, iŠkVP 

kvinta + 1.A 7902 500 ŠVP, iŠkVP 

sexta + 2.A 7902 500 ŠVP, iŠkVP 

septima + 3.A 7902 500 ŠVP, iŠkVP 

Oktáva + 4.A 7902 J00 ŠVP, iŠkVP 

 

 

4. 7.  Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

 pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie 
 

Súkromné gymnázium počet 

zamestnanci Súkromného gymnázia 23 

z toho pedagogickí zamestnanci 19 

z počtu pedagogických zamestnancov  

- kvalifikovaní 18 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 1 

z toho nepedagogickí zamestnanci 4 

z počtu nepedagogických 
zamestnancov 
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- manažér školy 1 

- administratívny pracovník 1 

- školník, údržbár 1 

- upratovačky 1 

 
 

4.7.1. Zoznam učiteľov a ich aprobácia 

 
 
 
 
 
 

  4.8. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov          

 
 

predmet počet učiteľov neodborne vyučujúcich  

daný predmet 

umenie a kultúra 1 

informatika 1 

 

  4.9. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy          

 
 

meno a priezvisko 

 

meno a priezvisko uvádzajúceho 
učiteľa/ vzdelávania  

 

druh 
 vzdelávania 

priebeh vzdelávania 
 

ukončené 
 

 
pokračuje 

 

 

začalo / 

prihlásenie 

Mgr. Linda Kovácsová Mgr. Jarmila Kubányiová adaptačné  2018/19 - - 

Mgr. Helena Kovácsová MPC B. Bystrica – fin. gramotnosť aktualizačné   2018/19 

Mgr. Linda Kovácsová MPC B. Bystrica – fin. gramotnosť aktualizačné   2018/19 

Ing. Adriana Vašašová MPC B. Bystrica – fin. gramotnosť aktualizačné   2018/19 

Bc. Peter Vinarčík MPC B. Bystrica – fin. gramotnosť aktualizačné   2018/19 

Mgr. Božena Péterová MPC B. Bystrica – fin. gramotnosť aktualizačné   2018/19 

Mgr. Soňa Vargová MPC B. Bystrica – fin. gramotnosť aktualizačné   2018/19 

Ing. Katarína Molnárová MPC B. Bystrica – fin. gramotnosť aktualizačné   2018/19 

meno vyučujúceho  aprobácia 

Mgr. Saskia Palkovičová ANJ – DEJ  

Mgr. Marián Berky TSV 

PhDr. Viera Jakubove OBN - DEJ 

Mgr. Jarmila Janošíková ANJ 

RNDr. Monika Kapičáková MAT - CHE 

Denisa Kertésová, Dis.Art. HUV 

Mgr. Helena Kovácsová BIO – MAT 

Ing. Katarína Molnárová CHE 

Mgr. Ľubica Morková FYZ 

PaedDr. Mária Pálešová NEJ 

Mgr. Božena Péterová NEJ – SJL  

Mgr. Slavomír Marko NBV 

Bc. Peter Vinarčík INF 

Mgr. Soňa Vargová SJL - DEJ 

Mgr. Linda Kovácsová SLJ - DEJ 

Bc. Michaela Gazíková ETV - VYV 

Mgr. Michal Klein GEG - TSV 

Mgr. Jarmila Kubányová SJL – ANJ - VYV 

Mgr. Štefan Malík TSV 
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5. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

5.1 Údaje o aktivitách školy 

 

Aktivity školy v šk. roku 2018/2019 sú uvedené v správach o činnosti jednotlivých predmetových 

komisií, v správe výchovnej poradkyne a koordinátora prevencie. 

 

 

Záverečná správa  

predmetovej komisie cudzích jazykov a spoločenskovedných predmetov  

za školský rok 2018/2019 
 

 

Organizácia práce PK  

 

Predmetová komisia cudzích jazykov pracovala v školskom roku 2018/2019 v tomto zložení: 

Vedúca PK:    Mgr. Božena Péterová, SJL-NEJ 

 

Členovia PK cudzích jazykov: Mgr. Saskia Palkovičová,  ANJ-DEJ 

                                                  Mgr. Jarmila Janošíková,  ANJ-FIL 

                                                  PaedDr. Mária Pálešová, NEJ 

                                                  Mgr. Jarmila Kubányiová, SJL-ANJ 

                                                  Noah Johnson, Ethan Sartor – lektor ANJ  

 

Lektori vyučovali v triedach príma – kvarta jednu disponibilnú hodinu ANJ a v triedach kvinta a sexta 

hodinu konverzácie v anglickom jazyku. 

Keďže obaja lektori ukončili spoluprácu k decembru 2018, ich hodiny prebrala od 1. januára 2019 p. 

Borošová.  

 

Členovia PK spoločenskovedných predmetov: Mgr. Soňa Vargová, SJL-DEJ 

                                                                           PhDr. Viera Jakubove, DEJ-OBN 

                                                                           Mgr. Michal Klein, TSV 

                                                                           Mgr. Marian Berky, TSV 

                                                                           Mgr. Linda Kovácsová, SJL-DEJ 

                                                                           Dis.art. Denisa Kertésová, HUV 

                                                                           Mgr. Slavomír Marko, NBV 

                                                                           Bc. Michaela Gazíková, VYV, ETV 

 

Predmetová komisia pracovala podľa schváleného plánu práce. Zasadnutia boli realizované plánovane 

a podľa aktuálnej potreby, ich priebeh bol zaznamenaný formou zápisníc. 

 

Analýza práce PK 

 

Činnosť predmetovej komisie bola zameraná na plnenie úloh výchovno-vzdelávacích cieľov 

vyplývajúcich zo Školského vzdelávacieho programu a na rozvoj kľúčových kompetencií. 

Vychádzajúc z pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2018/2019 sa členovia PK riadili 

centrálnym informačným portálom rezortu školstva www.iedu.sk. 

Tematické výchovno-vzdelávacie plány boli vypracované v súlade s učebnými osnovami, zahrnuté v 

nich boli  štandardy pre výuku jednotlivých predmetov ako aj výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 

environmentálna výchova, výchova k ľudským právam, multikultúrna výchova.  

http://www.iedu.sk/
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Do vyučovacieho procesu boli implementované témy súvisiace so vzdelávaním v oblasti ľudských 

práv, rodovej rovnosti, prevencia obezity a zdravého životného štýlu, rozvíjali sme najmä sociálne 

komunikačné kompetencie, kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií,  

čitateľskú, finančnú a prírodovednú gramotnosť. 

 

Čitateľská gramotnosť 

V zmysle Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti 

sme venovali zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, rozvíjali metakognitívne stratégie práce 

s textom,  kládli dôraz na  rozvíjanie jazykového prejavu, jazykovú kultúru, recitačnými a literárnymi 

súťažami, podporujúcich aj vlastnú tvorbu,  besedami so spisovateľmi, literárnou exkurziou do 

Martina formovali kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, prácu s informáciami a schopnosť 

argumentovať využili žiaci pri odborných prácach SOČ i v rámci projektu Študenti po stopách totality. 

Využívali sme osvedčené didaktické a metodické materiály, príručky na podporu zvyšovania úrovne 

ČG ako aj knižnično-informačné služby a podujatia Novohradskej knižnice a vlastnú školskú knižnicu. 

Podrobnejšie informácie o realizovaných aktivitách podporujúcich čitateľskú gramotnosť, plán rozvoja 

čitateľskej gramotnosti ako aj správa o plnení tohto plánu sú súčasťou tejto záverečnej správy. 

 

Mediálna výchova 

V spolupráci s CVČ Junior v Banskej Bystrici sme uskutočnili workshop pre triedy kvarta -  septima s 

cieľom vysvetliť základné pojmy mediálnej výchovy: reklama, slogan, história médií, pochopiť rozdiel 

ako pracujú seriózne médiá a bulvár a rozvíjať ich kritické myslenie. 

Prácu redaktorov si vyskúšali aj žiaci sexty pri výrobe triedneho časopisu CHAOS, aby tak prakticky 

využili poznatky z tematického celku publicistický štýl. (S.Vargová) 

 

Cudzie jazyky 

Vyučujúci cudzích jazykov eliminovali memorovanie a uskutočňovali výučbu založenú na tréningu a 

rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho schopnosti a druh 

inteligencie, rozvíjali čitateľskú , finančnú a prírodovednú gramotnosť v cudzom jazyku. 

Členovia predmetovej komisie cudzích jazykov podporili aj tvorivé aktivity v rámci Európskeho dňa 

jazykov s cieľom podporiť záujem žiakov o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií 

a kultúrnej rozmanitosti Európy. Úspešne sme sa zapojili do olympiád v cudzích jazykoch, zúčastnili 

sme sa celoslovenského kola olympiády v nemeckom jazyku. 

Najväčší úspech sme zaznamenali v európskej súťaži pre mladých prekladateľov Juvenes Translatores, 

do ktorej sa zapojili štyria žiaci. S. Gregorová zo septimy sa stala víťazkou za SR, jej preklad 

z nemeckého do slovenského jazyka bol najlepší na Slovensku. 

Žiaci navštívili aj niekoľko divadelných predstavení v anglickom jazyku. 

V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie sme rozvíjali osvetovú 

činnosť a zvyšovali tak povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjali ich kritické uvedomovanie si 

globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej národnej i 

medzinárodnej úrovni. 

Nárast rôznych negatívnych spoločenských javov nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, šírenie 

radikalizmu, extrémizmu, xenofóbie a intolerancie najmä medzi mladými ľuďmi, popieranie 

holokaustu bolo dôvodom pre uskutočnenie viacerých aktivít našej predmetovej komisie, nakoľko sa 

problematikou holokaustu systematicky a dlhodobo zaoberá S. Vargová, zásluhou ktorej sa na škole 

realizuje medzinárodný projekt Ako učiť o holokauste. V rámci projektu sme sa zúčastnili viacerých 

besied, prednášok a podujatí, ktorými sme podporili i rozvoj regionálnej výchovy.  

 

Ľudské práva 
V súlade s medzinárodnými záväzkami SR v problematike ľudských práv a Celoštátnou stratégiou 

ochrany a podpory ľudských práv v SR sme realizovali viaceré aktivity ako napr. projekt Študenti po 

stopách totality,  zúčastnili sme sa celoslovenského kola olympiády ľudských práv, pokračovali 

v školskom projekte Ako učiť o holokauste. 
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Myšlienku európskeho občianstva sme podporili účasťou žiakov vo vedomostnej súťaži Mladý 

Európan. 

Význam historických udalostí – 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska, 100 rokov od prijatia 

Martinskej deklarácie sme si pripomenuli besedami a prednáškami.  

V rámci všetkých predmetov PK sme rozvíjali aj environmentálnu výchovu ako súčasť rozvoja 

osobnosti žiakov zameranú na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie 

odpadov, na vytváranie správnych postojov žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred 

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. Pracovali sme s témami ochrany národných 

parkov a chránených krajinných oblastí, ochrana vody, legálne a nelegálne skládky odpadu, stav lesov 

na Slovensku i vo svete.   

 

Zdravý životný štýl 
V rámci telesnej a športovej výchovy boli žiaci zapojení do pohybových aktivít a športových krúžkov, 

rozvíjali sme osvetovú a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia. Zapojili 

sme sa do aktivít Európskeho týždňa športu, uskutočnili Olympijský deň. Žiakom prímy a sekundy bol 

ponúknutý ako jeden z troch povinne voliteľných predmetov telesná a športová výchova, aby sme 

podporili ich pohybové aktivity.  

 

Spolupráca s inštitúciami 

Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

Mestské múzeum Lučenec 

Novohradská knižnica 

Občianske združenie Priatelia hradišťa 

Dokumentačné stredisko holokaustu Bratislava 

Centrum voľného času Lučenec 

Centrum voľného času B. Bystrica 

 

 

Realizované aktivity PK CJ a SVP 

 

September 

5.9.2018 – vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže SUSEDIA, NA KTORÝCH SME NEZABUDLI 

počas Čítania mien obetí holokaustu a rasového násilia v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave, do 

tejto súťaže sa zapojilo päť žiakov oktávy, porota ocenila práce E. Marákovej a P. Ďuriša (S. Vargová) 

9.9.2018 – participácia na podujatí CESTA NEZNÁMA pri príležitosti Pamätného dňa obetí 

holokaustu a rasového násilia s cieľom uctiť si pamiatku lučeneckých židovských rodín, predstaviť 

obete holokaustu, písanie mien na pôvodné schody odstránené zo synagógy a ich spätné umiestnenie 

v jej areáli 

Motto tohto podujatia je zároveň mottom nášho školského projektu s názvom Vraciame číslam mená, 

menám príbehy. 

Na podujatí so svojím príspevkom vystúpila S. Vargová, žiak oktávy J. Danko, odprezentovaná bola 

literatúra o holokauste, osudoch a príbehoch obyvateľov Lučenca, ktoré boli knižne spracované. (S. 

Vargová) 

12.9.2018 – VLAK LITERATÚRY, vypravený z Lučenca do Kokavy nad Rimavicou, v ktorom 20 

slovenských autorov (H. Košková, M. Hlušíková, J. Lomenčík..) čítali, prednášali priaznivcom 

literatúry s cieľom priblížiť regionálnych autorov, zúčastnila sa ho Kristína Binková z kvinty, ktorá 

v 9. ročníku literárnej súťaže MEDZIRIADKY získala v kategórii poézia čestné uznanie a mala tak 

možnosť zúčastniť sa týždenného sústredenia TVORIVÁ DUCHONKA (S. Vargová) 

19.9.2018 sa žiaci prímy spolu so svojimi mladšími spolužiakmi zúčastnili besedy so spisovateľkou 

Hanou Koškovou (L. Kovácsová) 

20.9.2018 – vybraní žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty sa zúčastnili športovo-vedomostnej súťaže 

DIVÍNSKY BOYARD spojenej so vzdelávaním v oblasti prevencie kriminality detí vo veku 11-15 

rokov s cieľom podporiť prevenciu kriminality vzdelávaním, hrami a pohybom v prírode (M. Berky) 
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Organizátori pripravili aj prezentáciu ukážok aktivít záchranných a bezpečnostných zložiek SR, ich 

technického a materiálového vybavenia a simuláciu pri zachytení drogového dílera, jeho zadržanie 

a deportáciu ozbrojeným komandom zásahovej jednotky Finančnej správy SR. 

21.9.2018 – kurz ochrany človeka a prírody s využitím viacerých medzipredmetových vzťahov 

v duchu stredoveku, streľba z luku, geokešing – doručenie stredovekej správy, liečenie stredovekými 

metódami...(M. Berky) 

23.9.2018 – V rámci Európskeho týždňa mobility a športu sme podporili športové podujatie 

LUČENEC NA BICYKLI (L. Kovácsová) 

26.9.2018 – EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV sme si pripomenuli prednáškou o možnosti štúdia 

v zahraničí, žiakom kvinty a sexty bol predstavený ročný štipendijný program FLEX, ktorý je plne 

financovaný vládou USA a organizuje ho American Councils for International Education, ktorého 

cieľom je zvýšiť spoločné porozumenie medzi jednotlivými krajinami, prispieť k výmene nápadov 

a podporiť vzájomnú spoluprácu. 

Pre žiakov všetkých ročníkov sme pripravili súťaž v preklade, najlepšie preklady boli vyhodnotené 

a uverejnené na nástenke, ktorá bola pripravená pri tejto príležitosti. (vyučujúce CJ) 

 

Október 

1.-3.10.2018 – evaluačné stretnutie účastníkov projektu Nadácie Milana Šimečku na počesť slobody 

a demokracie ŠTUDENTI PO STOPÁCH TOTALITY 2018 v Košiciach  

Projektový tím z nášho gymnázia v zložení D. Belková, L. Mužilová, S. Bako, M. Hlásnik, D. Rovný, 

M. Vaškovič (žiaci septimy) predstavil hodnotiacej komisii konečný výstup svojej  niekoľko mesačnej 

práce – krátky film – Príbeh jedného emigranta a prezentáciu ako učebnú pomôcku pre základné 

a stredné školy, ktorá obsahuje nielen informácie ohľadom roku 1968, ale aj chronológiu udalostí od 

roku 1948- 1989, ktoré potvrdzujú nedemokratický a totalitný charakter režimu v socialistickom 

Československu. 

Komisia pozitívne hodnotila prácu žiakov s archívnymi materiálmi, metódy práce a interpretácie – 

heuristickú metódu, metódu „oral history“.  

Všetci členovia projektového tímu preukázali veľmi dobré prezentačné, komunikačné a argumentačné 

schopnosti. Hlavný prínos projektu pre žiakov spočíval v tom, že si uvedomili, že sloboda 

a demokracia nie sú samozrejmosťou, že ich treba strážiť a ochraňovať, lebo hranica medzi slobodou 

a demokraciou a neslobodou a totalitou je veľmi krehká. (V. Jakubove, S. Vargová) 

8.10.2018 – STRETNUTIE MLADÝCH HISTORIKOV na pôde SG sa uskutočnilo už tretíkrát, 

účastníci si vypočuli odborné komentáre ku svojim prácam z regionálnej histórie  z minulého ročníka. 

V tomto školskom roku je našou mladou historičkou D. Belková zo septimy s prácou o zabudnutej 

železničke v Haliči, novými zapojenými študentmi budú S. Ernst zo sexty a J. Ďuroš z 1.A (S. 

Vargová) 

11.10.2018 – okresného kola v CEZPOĽNOM BEHU žiakov a žiačok ZŠ a SŠ sa zúčastnilo 9 žiakov, 

úspešná bola M. Cifrová z kvarty, ktorá získala 1. miesto (M. Berky) 

17.10.2018 – DIVADELNÉ PREDSTAVENIE V ANGLICKOM JAZYKU THE ONLINES, túto 

inscenovanú učebnú pomôcku Divadelného centra v Martine si pozreli žiaci prímy, sekundy, tercie 

a kvarty so svojimi vyučujúcimi ANJ.  

Predstavenie bolo o svete, v ktorom nie je všetko tak, ako vyzerá, o lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej 

realite a o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore je nezmyselné. Zamerané bolo najmä na 

slovesné časy: present simple, present continuous, past simple, present perfect, future tenses a iné 

gramatické javy: conditional sentences, passive voice, phrasal verbs, prepositions of time, place. 

Vyučujúce vyjadrili spokojnosť s úrovňou  predstavenia ako aj so zobrazenou témou. (J. Janošíková) 

 

17.10.2018 sa vybraní žiaci z kvinty, 1.A a oktávy so S. Vargovou zúčastnili prednášky a diskusie 

s americkou výskumníčkou Madeline Vadkerty na Radnici v Lučenci, ktorá skúma listy adresované do 

prezidentskej kancelárie Jozefa Tisa. Podujatie nieslo názov ĽUDIA PÍŠU TISOVI ... o židovskej 

otázke. (S. Vargová) 

19.10.2018 – EXKURZIA MARTIN, pripravili vyučujúce SJL pre žiakov kvinty – oktávy, žiaci 

navštívili Slovenské národné literárne múzeum a vypočuli si prednášku Telegram z Martina. 
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Popoludní navštívili Slovenskú národnú knižnicu, absolvovali prednášku o fungovaní informatických 

systémov, o úlohách a poskytovaných službách, nahliadli do faksimile či originálov Štúrových spisov, 

Bernolákovho slovníka, Slávy dcéry, nazreli do katalógov a objavili digitalizáciu dokumentov. 

Nakoniec si uctili pamiatku našich významných osobností návštevou Národného cintorína. (S. 

Vargová, B. Péterová, L. Kovácsová) 

24.10.2018 – VÝSTAVKA študentov zapojených v projekte ŠTUDENTI PO STOPÁCH TOTALITY, 

v priestoroch historickej radnice nainštalovali žiaci septimy v predvečer vernisáže výstavy s názvom 

NENECHALI SA ZLOMIŤ ( výstava portrétov ľudí prenasledovaných komunistickým režimom 

zachytených objektívom fotografky K. Acél-Gálikovej) výstavku dokumentujúcu totalitný 

socialistický režim v Československu. 

Zároveň tak oboznámili verejnosť s témami, ktorým sa v rámci tematického zamerania projektu na 

emigráciu v rokoch 1948 a 1968 venovali: železná opona v Československu a jej obete, 

prenasledovanie občanov, cenzúra, útoky režimu na cirkvi, zinscenované procesy s politickými 

odporcami, činnosť ŠTB a perzekúcia obyvateľstva a podobne. (S. Vargová) 

25.10.2018 – TIMRAVINA STUDNIČKA, obvodné kolo, v ktorom sa predstavil M. Janšto z kvarty, 

bez umiestnenia. (S. Vargová) 

24.10.2018 – WORKSHOP MEDIÁLNA VÝCHOVA pre žiakov kvarty, kvinty, sexty a septimy 

cieľom ktorého bolo vysvetliť základné pojmy mediálnej výchovy: reklama, slogan, história médií, 

pochopiť rozdiel ako pracujú seriózne médiá a bulvár.  

Úlohou žiakov bolo vytvoriť reklamný text na základe vylosovaného obrázku ako aj vytvoriť reklamný 

slogan. Počas workshopu boli použité metódy: brainstorming, skupinová práca, prezentácia. 

(S.Vargová) 

 

November 

5.11.2018 – DIVADELNÉ PREDSTAVENIE V ANGLICKOM JAZYKU PYGMALION navštívili 

triedy vyšších ročníkov gymnázia kvinta, sexta, septima a oktáva so svojimi vyučujúcimi ANJ 

v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene (S. Palkovičová) 

5.11. -9.11.2018 TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY, participácia členov našej PK, S. Vargová 

organizačne zabezpečila prednášku o zdravom životnom štýle pre všetky triedy, pre triedu príma 

pripravila v spolupráci s D. Belkovou Tvorivé dielne – práca stredovekého hrnčiara a práca 

archeológa, organizačne zabezpečila prednášku Hviezdy a cesty za nimi. 

M. Gazíková pripravila pre triedy príma, sekunda výtvarný ateliér s názvom Rodina bez cigariet. 

14.11.2018 – VÝCHOVNÝ KONCERT s témou kyberšikany, cieľom ktorého bolo dostať do 

praktického života rady a motiváciu, ako sa kyberšikane ubrániť a prečo. Koncertu sa zúčastnili triedy 

príma – kvarta. (S. Palkovičová) 

14.11.2018 – BESEDA s Veronikou Homolovou Tóthovou pre žiakov kvinty – oktávy nielen o jej 

novej knihe, ale aj o príbehu Lučenčanky pani Fischerovej, o dokumentaristickej práci a historickom 

výskume, o ohrození demokracie, o práci v redakcii a skúsenostiach s informáciami v médiách. 

Študenti ocenili erudovanosť, zaujímavý výber faktov k príbehom a ich prerozprávanie, otvorenosť pri 

odpovediach na ich otázky, dlhodobý výskum v témach a ich spracovanie aj pre laickú verejnosť, 

prínos pre región. (S: Vargová) 

16.11.2018 – IMATRIKULÁCIA, trieda tercia s tr. učiteľkou B. Péterovou pripravila program pre 

novoprijatých 14 prímanov a 5 žiakov prvého ročníka štvorročného štúdia. 

16.-17.11.2018 – ŠTUDENTI PO STOPÁCH TOTALITY, vyhodnotenie projektu v Bratislave, ktorý 

bol realizovaný s finančnou podporou Veľvyslanectva USA v Bratislave, Nadácie ESET 

a Ministerstva spravodlivosti SR s cieľom presadzovať, podporovať a  ochraňovať ľudské práva 

a slobody, predchádzanie všetkých formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu 

a ostatným prejavom intolerancie. 

L. Mužilová a D. Rovný pretlmočili spontánne zamestnancom ambasády USA a veľvyslancovi USA 

na Slovensku obsah projektu a ich prácu na ňom plynulou angličtinou. 

Na námestí SNP si v predvečer výročia pripomenuli nežnú revolúciu, večer sa uskutočnil seminár pre 

učiteľov s touto problematikou. 17.11. si spoločne pozreli divadelné predstavenie Remember 
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November o súčasných pohnútkach mladých ľudí k emigrácii, zúčastnili sa udeľovania Bielych vrán 

a zavŕšili to koncertom pre všímavých. (S. Vargová) 

22.11.2018 – JUVENES TRANSLATORES, tejto európskej prekladateľskej súťaže, ktorú organizuje 

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad v Bruseli, sa zúčastnili štyria žiaci: S. Gregorová 

prekladala z nemeckého jazyka do slovenského, D. Belková z anglického jazyka do slovenského, 

Daniel Csúz z anglického do slovenského jazyka a J. Szókovácsová zo slovenského do maďarského 

jazyka. 

Sofia Gregorová zo septimy sa stala slovenskou víťazkou, keďže jej preklad profesionálni 

prekladatelia EÚ vyhodnotili ako najlepší zo Slovenska. Za Slovensko súťažilo celkovo 13 škôl a 58 

žiakov. Spolu s vyučujúcou B. Péterovou sa 3.-6.4.2019 zúčastnili slávnostného udeľovania cien 

v Bruseli, kde sa mali možnosť stretnúť s ďalšími 27 víťazmi z členských štátov EÚ a ich učiteľmi. 

V rámci programu sa zúčastnili nielen slávnostného ceremoniálu v budove Európskej komisie, ale 

stretli sa aj s o slovenskými prekladateľmi v budove Generálneho riaditeľstva pre preklad, ktorí 

pracujú pre inštitúcie EÚ. Navštívili Múzeum európskej histórie, park Mini Europe ako aj atrakciu 

Bruselu Atomium. (B. Péterová) 

22.11.2018 – družstvo žiakov zo septimy a oktávy vyhralo okresné kolo v BASKETBALE a postúpilo 

do regionálneho kola – 1. miesto (M. Berky) 

24.11.2018 – HISTÓRIA NOVOHRADU 2018, v Hradišti boli vyhlásené výsledky študentskej 

súťaže, medzi najlepších päť prác sa dostala aj práca D. Belkovej o zabudnutej železničke Halič – 

Lučenec. Od odbornej poroty, sponzorov a hlavného organizátora si odniesla nielen finančnú odmenu, 

množstvo publikácií, ale aj skúsenosti a najmä publikovanie jej práce v pripravenom Zborníku zo 

stretnutia historikov v Hradišti. (S. Vargová) 

27.11.2018 – OKRESNÉ KOLO V STOLNOM TENISE, družstvu chlapcov z tried tercia a kvarta sa 

podarilo vyhrať – 1. miesto a postúpili do krajského kola (B. Péterová) 

28.11.2018 – POĎTE S NAMI DEJINAMI, triedy príma – kvarta sa v Divadle B. S. Timravy 

zúčastnili výchovného koncertu našej základnej umeleckej školy pri príležitosti Týždňa boja proti 

drogám (S. Palkovičová) 

 

 

December 

5.12.2018 – OKRESNÉ KOLO V PLÁVANÍ, v kategórii chlapci + dievčatá ZŠ sme v disciplíne 50m 

polohová štafeta obsadili 2. miesto. Výrazné úspechy dosiahli jednotlivci: 

T. Gáborová z kvarty – 3x 1. miesto v disciplínach prsia, znak, voľný spôsob 50m, S. Ďuriška z kvarty 

– 1. miesto prsia, 1. miesto 50m voľný spôsob, 2. miesto 50m znak, Ch. Lepiéšová zo sekundy 

obsadila 4. miesto (M. Klein) 

6.12.2018 – REGIONÁLNE KOLO V BASKETBALE, družstvo žiakov zo septimy a oktávy  

sa stalo opäť víťazom a postúpili do krajského kola (M. Berky) 

Vyučujúce cudzích jazykov uskutočnili školské kolo olympiád v anglickom i nemeckom jazyku 

a rozhodli tak o účasti tých najlepších v okresnom kole:  

Anglický jazyk 

1A kategória – E. Marák,, sekunda  

1B kategória – T. Gáborová, kvarta 

2A kategória – A. Novodomský, sexta. 

2B kategória – E. Maráková, oktáva 

Nemecký jazyk 

1A kategória – Ch. R. Lepiéšová, sekunda 

2B kategória – S. Gregorová, septima 

                     - P. Ďuriš, oktáva 

 

Január 

16.1.2019 – OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU, v kategórii 2A preukázal 

vynikajúce vedomosti a zručnosti A. Novodomský a  umiestnil sa na 1. mieste, čím si zabezpečil 
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postup do krajského kola. V kategórii 2B obsadila  2. miesto E. Maráková, E. Marák získal v kategórii 

1A 4. miesto. (vyučujúce CJ) 

17.1.2019 – OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU, zúčastnila sa iba Ch. 

Lepiéšová, ktorá vo svojej kategórii zvíťazila a postúpila tak do krajského kola. Žiaci kategórie 2B sa 

z objektívnych príčin svojej účasti v okresnom kole vzdali. (M. Pálešová) 

21.-25.1.2019 – LYŽIARSKY A SNOWBOARDOVÝ KURZ  v Tatrách pre triedy sekunda a kvinta, 

vyučujúci i žiaci pozitívne hodnotili priebeh kurzu i podmienky pobytu (M. Berky) 

V mesiaci január sa uskutočnil aj ŠKOLSKÝ POHÁR V SNOWBOARDINGU pod záštitou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej lyžiarskej asociácie, v ktorom M. 

Križová z oktávy v slalome získala 3. miesto. 

 

Február 

7.2.2019 – KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV, I. Žilák z oktávy ako úspešný 

riešiteľ krajského kola postúpil do celoslovenského kola (V. Jakubove) 

13.2.2019 – KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU, A. Novodomský zo sexty 

si vybojoval 4. miesto (J. Kubányiová) 

14.2.2019 – KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU, Ch. Lepiéšová zo sekundy 

zopakovala svoje vlaňajšie víťazstvo, obsadila 1. miesto a postúpila opäť po roku skúsenejšia do 

celoslovenského kola (M. Pálešová) 

13.2.2019 – KRAJSKÉ KOLO V BASKETBALE, zúčastnili sa ho vybraní žiaci septimy a oktávy, bez 

umiestnenia (M. Berky) 

19.2.2019 – KRAJSKÉ KOLO V STOLNOM TENISE, účasť družstva vybraných žiakov tercie 

a kvarty, bez umiestnenia (M. Berky) 

19.2.2019 – SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA K 170. VÝROČIU NARODENIA P.O.HVIEZDOSLAVA 

v Dome Matice slovenskej v Lučenci, naše gymnázium bolo jedným zo spoluorganizátorov tohto 

literárno-hudobného podujatia, ktorého cieľom bolo pripomenúť si jeho plodný život a bohatú literárnu 

tvorbu 

Programom sprevádzala K. Binková, žiačka kvinty, ktorá viedla rozhovor so zhmotneným autorom, 

ktorého stvárnil náš bývalý žiak, dnes člen výboru MS L. Kováčik. Napriek náročnosti textov 

P.O.Hviezdoslava sa našli dobrovoľní recitátori: T. Číčelová z prímy interpretovala Zuzanku 

Hraškovie, Ch.M.Kapičáková z kvinty jeho poklonu matke, V. Vinarčíková z tercie báseň Mňa kedys 

zvádzal svet mi hovoriac, M. Štefanec z tercie si pripravil Pozdrav z Hájnikovej ženy. Vrcholnými 

momentmi akadémie bolo malé divadielko poézie, keď B. Dibalová, M. Zachar, M. Janšto zahrali 

výjav z Eža Vlkolinského. Druhým momentom bolo vystúpenie žiakov oktávy I. Žiláka a J. Danka 

s úryvkom z Krvavých sonetov v slovenskom jazyku a ich prekladom do anglického jazyka.  

Podujatie bolo hodnotené verejnosťou veľmi pozitívne a na vysokej úrovni, vďaka patrí všetkým 

vyučujúcim slovenského jazyka, ktorí sa na príprave podujatia významne podieľali. (S. Vargová, B. 

Péterová, L. Kovácsová) 

27.2.2019 – OKRESNÉ KOLO VO FUTSALE žiakov ZŠ, družstvo chlapcov získalo 1. miesto 

a postup do regionálneho kola (M. Berky) 

28.2.2019 – DEŇ OTVORENÝCH DVETRÍ pre žiakov 9. ročníkov ZŠ, participácia členov PK CJ 

i SVP aktivitami: interaktívna hodina anglického jazyka, prezentácia priestorov školskej knižnice 

a aktivít, zábavná forma merania telesnej kondície žiakov v telocvični školy, príprava dotazníkov pre 

žiakov 

 

Marec 

12.3. 2019 – BESEDA s autorom knihy 100 rokov Česka a Slovenska s Igorom Ďuričom v Dome 

Matice slovenskej v Lučenci, ktorej sa zúčastnili žiaci sexty a septimy. 

 Autor predstavil žiakom najvýznamnejšie a najzaujímavejšie politické, spoločenské, ekonomické, 

kultúrne a športové udalosti z rokov 1918 – 2018. V. Jakubove, B. Péterová) 

12.-13.3.2019 – EXTERNÁ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY a PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ 

ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY zo slovenského jazyka a literatúry, anglického a nemeckého jazyka 
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15.3.2019 – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, obvodné kolo regionálnej súťaže v umeleckom prednese 

poézie a prózy, Ch.M. Kapičáková z kvinty sa umiestnila v bronzovom pásme vo IV. kategórii (S. 

Vargová) 

17.-18.3.2019 – CELOŠTÁTNE KOLO 29. ročníka OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU, Ch. 

Lepiéšová si v kategórii 1A vybojovala krásne 3. miesto (M. Pálešová) 

18.3.2019 – STRETNUTIE MLADÝCH HISTORIKOV na pôde Súkromného gymnázia 

Cieľom stretnutia bolo nielen pripomenúť štatút a pravidlá súťaže, ale aj poradiť a prekonzultovať 

vybrané témy. M. Šesták, M. Adamove, Š. Chrastina – konzultanti a porotcovia v jednej osobe 

odporučili mladým potenciálnym historikom spoluprácu s odborníkmi, metódy práce a zdroje 

informácií. Práce ďalšieho ročníka boli odovzdané do konca mája 2019. (S. Vargová) 

21.3.2019 – ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA, regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 

v Poltári, detský recitačný kolektív POH (Pohodových ochotníkov pri SG) pod vedením S. Vargovej 

úspešne prvýkrát účinkoval na tomto podujatí (S. Vargová) 

21.3.2019 – REGIONÁLNE KOLO VO FUTSALE žiakov ZŠ, družstvo mladších žiakov  opäť 

potvrdilo víťazstvo pod vedením M. Berkyho 

26.3.2019 – KRAJSKÉ KOLO FUTSAL CUP ZŠ, 4. miesto družstvo žiakov (M. Berky) 

28.3.2019 – OKRESNÉ KOLO VO VYBÍJANEJ, účasť družstva dievčat z tried príma, sekunda (M. 

Berky) 

28.3.2019 - PREDNÁŠKA  O VYPÁLENÍ LUČENCA pre žiakov kvinty, sexty a septimy 

Výbornú a názornú prednášku podporenú prezentáciou pripravili členovia občianskeho združenia 

Hradište M. Adamove a M. Šesták s cieľom priblížiť žiakom regionálnu históriu. Pre študentov bol 

pripravený test, ktorého výherca, S. Bako zo septimy, si odniesol plnú náruč kníh . (S. Vargová) 

 

Apríl 

2.4.2019 – REGIONÁLNE KOLO vedomostnej súťaže MLADÝ EURÓPAN 2019, organizovanej 

mestom Lučenec a Informačným centrom Europe Direct Lučenec 

Trojčlenné družstvo žiačok septimy obsadilo 3. miesto. (V. Jakubove) 

3.4. 2019 – CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA základných škôl (S. 

Vargová) 

5.4.2019 – KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ, v súťažnom odbore 13 História, filozofia, právne vedy 

získala D. Belková 1. miesto, čím si zabezpečila postup do celoslovenského kola. (S. Vargová) 

10.-12.4.2019 – CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV, zúčastnil sa I. Žilák z 

oktávy, úspešný riešiteľ krajského kola, bez umiestnenia (V. Jakubove) 

23.-26.4.2019 – CELOŠTÁTNE KOLO SOČ v Košiciach, D. Belková si so svojou prácou 

„Znovuobnovenie zaniknutej hrnčiarskej tradície v obci Halič“ vybojovala 6. miesto. (S. Vargová)  

26.4.2019 – OKRESNÉ KOLO V MALOM FUTBALE mladších žiakov ZŠ, družstvo chlapcov 

získalo 1. miesto a postúpilo do regionálneho kola (S. Vargová) 

 

Máj 

3.5.2019 – XV. ročník BEHU MLÁDEŽE O POHÁR DOMU MATICE SLOVENSKEJ, úspešná 

reprezentácia mladších žiačok, ktoré získali 2. miesto, rovnako úspešná reprezentácia starších žiačok – 

2. miesto  

V kategórii prípravka žiaci obsadili naši najmladší 3. miesto (M. Berky) 

3.5.2019 – 25. ročník BEHU M.R.ŠTEFÁNIKA, M. Cifrová, žiačka kvarty,  

 získala 1. miesto , T. Gáborová z kvarty 3. miesto (M. Berky) 

6.5.2019 – REGIONÁLNE KOLO súťaže V MALOM FUTBALE ml. žiakov „ O pohár Slovenskej 

sporiteľne“, družstvo mladších žiakov obsadilo 3. miesto, žiaci predviedli pekný kombinačný futbal 

(M. Berky) 

7.5.2019 – OLYMPIJSKÝ DEŇ 2019 s cieľom šíriť myšlienku olympionizmu a zdravého športového 

ducha u žiakov 

Žiaci sa zapojili do rôznych disciplín, futbal, volejbal, bedminton, stolný tenis. Najviac športových 

zápasov sa odohralo na trávniku, kde si prvenstvo vybojovala trieda kvarta, 2. miesto patrilo žiakom 

septimy a 3. miesto žiakom oktávy. (M. Berky) 



21 
 

14.5.2019 – BESEDA O 2. SVETOVEJ VOJNE A HOLOKAUSTE s pani Judit Landshut, rodáčky 

z Haliče, ktorej rodinu zasiahol holokaust 

Žiakom kvarty – septimy priblížila nielen spôsob života rodín medzivojnového Lučenca, ich zvyky, 

židovské tradície, prečítala úryvky z denníky, ale snažila sa ukázať na príbehu jednej rodiny, ako si 

človek nevyberá dobu, do ktorej sa narodí a ako môžu historické udalosti poznačiť život človeka, 

rodín, regiónu. Žiaci sa dozvedeli, že denník svojho uja venovala Múzeu holokaustu vo Washingtone 

a vďaka tomu existuje aj jeho jediná knižná podoba v anglickom jazyku, ktorú si žiaci mohli pozrieť. 

Vzápätí bola téma aktualizovaná a prepojená s témou migrácie v súčasnej Európe a v Nemecku, kde J. 

Landshut v súčasnosti žije. (S. Vargová) 

13.-17.5.2019 – PLAVECKÝ VÝCVIK žiakov prímy a sekundy vo Veľkom Krtíši, žiaci boli 

rozdelení do troch výkonnostných skupín a počas piatich dní sa zdokonaľovali v plaveckých štýloch – 

kraul, prsia, znak. (M. Berky, M. Klein) 

27.-29.2019 – ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY 

 

Jún 

11.6.2019 – na pôde nášho gymnázia sa uskutočnil metodický seminár pre učiteľov anglického jazyka 

s názvom „BOOST YOUR STUDENTS´SKILLS“ spojený s predajnou výstavkou kníh, ktorý bol 

organizovaný vydavateľstvom Oxford University Press  

Témami seminára bola podpora písania, aktivity na posluch ako aj rady, ako pracovať so žiakmi so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami (S. Palkovičová) 

21.6.2019 – cvičenie na ochranu človeka a zdravia, (M. Berky) 

27.6.2019 – ZÁHRADNÁ SLÁVNOSŤ 

 

Testovanie žiakov T- 9 2019 

 

V tomto školskom roku sme prvýkrát oficiálne testovali žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným 

vzdelávacím programom, ktorých pripravovala S. Vargová, vyučujúca SJL v tejto triede. 

 

Výsledky 

 

Počet testovaných žiakov školy:                        10  

Maximálny počet bodov v teste:                        30 

Priemerný počet bodov školy:                            22,4 

Priemerný počet bodov v SR:                            18,7 

Priemerná úspešnosť školy ( v %):                    74,7 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer: 62,3 

 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v%): 12,4 

 

Maturita 2019 

 

Maturitné zadania internej časti maturitnej skúšky boli vypracované v súlade s tematickými okruhmi 

uvedenými v Katalógu cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku platného od školského roka 

2018/2019. Následne boli prerokované a schválené na zasadnutí predmetovej komisie.  

EČ MS a PFIČ zo SJL, ANJ, NEJ ako aj ÚFIČ MS prebehli v zmysle pokynov bez rušivých 

momentov. Časový harmonogram testovania všetkých žiakov bol dodržaný. 

 

Výsledky žiakov školy v externej časti maturitnej skúšky 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 

Počet žiakov:         14 

Priemer školy:       58,7                             PFIČ: 82,13 

Národný priemer:  50,7                               
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ANGLICKÝ JAZYK – úroveň B2 

 

Počet žiakov:         12 

Priemer školy:       70,9                             PFIČ: 87,08 

Národný priemer:  61,7 

 

NEMECKÝ JAZYK – úroveň B2 

 

Počet žiakov:         2 

Priemer školy:       90,0                            PFIČ: 92,5% 

Národný priemer:  53,0 

 

Pripomienky k EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry 

 

Žiaci oktávy sa na MS zo SJL pripravovali intenzívne v rámci krúžku Príprava na MS, čiastočne aj 

počas jarných prázdnin. 

Napriek enormnej snahe počas celého štúdia, aj počas prípravy na MS v poslednom ročníku štúdia, 

napriek vynikajúcim dosiahnutým výsledkom žiakov oktávy v 1. i 2. polroku školského roku 

(priemerná známka v oktáve – 1. polrok – 1,50, 2. polrok – 1,67) v predmete SJL – 7 študentov zo 14 

malo stupeň hodnotenia výborný, sme nedosiahli predpokladaný výsledok. Pre vyučujúcu ale aj pre 

študentov bol tento fakt demotivujúci, aj keď vraj reliabilita testu zo SJL je vysoká (0,87). Treba 

dodať, že 2 úlohy ani neboli súčasťou cieľových požiadaviek, na ktoré sa pri zostavovaní testu 

odvolávajú pracovníci Núcemu. 

 

Analýza testu zo SJL prináša už viacero rokov podobnú štatistiku: prevaha úloh zo SJ – 33, z  toho : 

fonetika – 4, morfológia – 11, lexika – 8, syntax – 5. štylistika – 3, niektoré otázky boli kombinované.  

V každom ročníku sa učí nejaký slohový postup alebo 1 až 2 jazykové štýly - je to nosné učivo na SŠ 

aj s ohľadom na novú koncepciu vyučovania jazyka s príklonom ku komunikácii, kým morfológia je 

na ústupe. Napriek tomu vidíme nevyváženosť v počte položených otázok študentom. Zaujímavosť: 

príslovka/ častica/predložka OKOLO sa dostala aj do Testovania 9, aj do testu EČ PF MS SJL. 

Literatúra mala zastúpenie v 16 otázkach napriek tomu, že učivo je aj pri ÚFIČ MS rozvrhnuté 

spravodlivo na 10 a 10 minút. Aj pri preberaní učiva je v literárnej zložke učiva viac. Sedem otázok sa 

týkalo literárnej teórie, sedem liter. histórie – autori, diela, 14 otázok bol na čítanie s porozumením.  

Témy PFIČ MS boli primerané. 

 

Odporúčania 

 Vyučujúca SJL S. Vargová dlhodobo pripomienkuje EČ MS, komunikuje s NÚCEMOM aj formou 

mailovej komunikácie, ako predsedníčka PMK  vypĺňa tlačivá s pripomienkami. Hlavnou 

pripomienkou (asi od začiatku overovania vedomostí týmto spôsobom) je, že čitateľská gramotnosť sa 

týka všetkých predmetov, a tak navrhuje centrálny test, ktorý by preveril schopnosti a zručnosti 

študentov pri práci s textom rôzneho jazykového štýlu, formy, komunikačného cieľa a témy. Tento 

návrh predniesla na konferencii SAUS L v Bratislave v roku 2014 aj pred pracovníkmi Núcemu.   

Je ťažké motivovať študentov k príprave, keď aj napriek ročnej príprave v Núceme musí zasadnúť 

validačná komisia v toľkých prípadoch (11) ako v tomto školskom roku.  

 

Porovnanie výsledkov a analýzy úspešnosti testovaných žiakov vo vybratých testových úlohách 

z hľadiska typu školy – táto analýza prišla na školu koncom mája 2019- prinášame porovnanie 

s výsledkami našich žiakov v porovnávaných úlohách:  

 

Úloha č. ( test 19 1403- Obtiažnosť úlohy a jej Zvládnutie úlohy 
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19 9777) zvládnutie žiakmi v % žiakmi našej školy, 

počet študentov 

úspešne 

odpovedajúcich - % 

02- 27 Ľahká - 79% gymnazisti 9 – 64% 

05- 28 Stredne ťažká – 63,1%   11 – 79% 

10 – 49 Obťažná- 48,3% 5 – 35% 

26- 1 Stredne ťažká – 73,2% 9- 64% 

28 – 5 Ľahká- 75,8% 10- 71% 

35 – 60 Stredne ťažká – 57,8% 10 – 71% 

44- 21 Stredne ťažká- 72,4% 10 – 71% 

47- 22 Stredne ťažká – otvorená- 

63,3% 

11- 79% 

57- 34 Ľahká- 73% 10 – 71% 

62 – 40 Obťažná – 51,6% 

otvorená 

7 – 50% 

 Ostatné boli uzavreté  

 

 

Výsledky ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

 

oktáva                                          

Predmet        SJL        ANJ        NEJ        DEJ        OBN 

Počet žiakov         12        12          1         3         5 

Priemer         1,58        1,25          1,00          1,66        1,20 

 

4.A 

Predmet        SJL        ANJ        NEJ        DEJ        OBN 

Počet žiakov        2         2          1         0          1 

Priemer        3,00         2,00          1,00          -          1,00 

 

 

Analýza výchovno-vzdelávacej činnosti 
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Na zasadnutiach PK sme pravidelne analyzovali výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, snažili sme 

sa v rámci možností priebežne odstraňovať nedostatky. 

Viedli sme žiakov k pravidelnej domácej príprave, v prípade potreby poskytovali konzultácie a viedli 

pohovory s rodičmi slabšie prospievajúcich žiakov. 

Diskutovali sme o rozvíjaní hodnotiacich a sebahodnotiacich kompetenciách žiakov, aplikovali 

činnosti rozvíjajúce ich občianske a sociálne kompetencie, ich aktívne učenie a rozvíjanie ich 

kritického myslenia a metakognície. Odborne sme diskutovali o inovatívnych vyučovacích metódach, 

vymieňali si skúsenosti s motiváciou žiakov v priebehu vyučovacej hodiny v jednotlivých triedach. 

 

Slovenský jazyk 

 

V triedach príma – tercia sme preverovali vedomosti žiakov na začiatku školského roka formou 

vstupných testov s cieľom zistiť ich vedomostnú úroveň, analyzovať nedostatky a podľa potreby 

upevniť a doplniť potrebné vedomosti. 

Na konci školského roka podrobujeme žiakov týchto tried výstupným testom. Prehľadné tabuľky 

s výsledkami sa nachádzajú v prílohe tejto správy. 

Výsledky žiakov zo vstupných a výstupných testov nevykazujú veľké odchýlky v percentuálnom 

hodnotení. 

Učivo v týchto triedach bolo v plnom rozsahu prebraté. Výsledky žiakov v triede príma sú vynikajúce 

(priemer triedy: 1,43), v triede sekunda chválitebné (priemer triedy: 1,90), v triede tercia došlo v 2. 

polroku k výraznému zlepšeniu výsledkov žiakov (priemer triedy: 1,78, v 1. polroku 2,33). 

Preberanie učiva v kvarte spomaľovala v tomto školskom roku  príprava na Testovanie 9, Príprava 

prebiehala priebežne, ale intenzívnejšie od 11.1.2019. Priemer triedy na konci školského roka bol 1,60, 

u žiakov nastalo zlepšenie oproti 1. polroku o 0,30. 

Najväčšie problémy sú s preberaním učiva a dosahovaním cieľov v kvinte a 1.A aj napriek tomu, že sa 

2. polroku zlepšila práca žiakov na hodinách, čiastočne aj domáca príprava. U žiakov kvinty nastalo 

zlepšenie oproti 1. polroku (priemer – 2,57) o 0,43, v triede 1.A . o 0,67, priemer triedy je stále 3,00. 

Odporúčania: úzko spolupracovať s rodičmi, naďalej zapájať žiakov do mimoškolských aktivít 

súvisiacich s učením. 

Sexta a 2.A vykazuje na základe nízkeho počtu žiakov v triede výkyvy v dochádzke. Napriek 

prebratému učivu nie je isté, že učivo je chýbajúcimi žiakmi osvojené a dobraté. Zároveň je problém 

s prípravou na vyučovanie u S. Socháňa, v 2. polroku po napomenutí nastalo zlepšenie, rovnako u J. 

Szokovácsovej. Jazykovú bariéru stále prekonáva K. Vargová. Priemer triedy na konci školského roka 

bol 3,00.  

Odporúčania: Úzka spolupráca triednej učiteľky s rodičmi, zlepšiť dochádzku žiakov do školy. Pri 

prekonávaní jazykových rozdielov bola odporučená domáca príprava – čítanie kníh, novín, sledovanie 

televízie v slovenskom jazyku. 

V triede septima pracovali žiaci uspokojivo, vyučovanie bolo bezproblémové.  

Anglický jazyk 

Tematické výchovno-vzdelávacie plány boli vo všetkých triedach naplnené. Najlepšie výsledky 

dosahujú triedy príma a kvarta. Žiaci v oktáve dosiahli v 2. polroku priemer 1,25, trieda sexta 1,40. 

Úroveň vyučovania v týchto triedach je na vynikajúcej úrovni. 

V triede sekunda vyučujúca posilnila zručnosť posluch (pravidelným sledovaním seriálu Extra), 

nakoľko v minulom šk. roku sa sústredila na čítanie s porozumením a motivovala tak žiakov k čítaniu 

cudzojazyčnej literatúry. Trieda pracovala v dvoch výkonnostne odlišných skupinách. Slabšie 

výsledky dosahujú žiaci najmä v písomnom prejave, príčinou je nesystematická domáca príprava 

žiakov slabšej skupiny.  

V budúcom školskom roku navrhuje vyučujúca posilniť písomný prejav žiakov slohovými prácami 

a prípravou prezentácií. 

Žiaci tercie pracovali rovnako v dvoch výkonnostne odlišných skupinách. V slabšej skupine sa 

vyučujúca rozhodla pre striedavé formy a metódy práce, individuálny prístup, komunikatívnu 
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koncepciu vyučovania s využitím názorných pomôcok, žiaci vytvárali prezentácie a pracovali na 

projektoch. Priemer triedy na konci školského roka bol 1,72. 

Žiaci v 1.A majú veľké nedostatky v oblasti slovnej zásoby, gramatiky, ako aj ďalších zručnostiach, 

bolo nevyhnutné diferencovať učivo i domáce úlohy. Žiaci nevyužili ponúknuté konzultačné hodiny, 

ich priemer zostal nezmenený v porovnaní s prvým polrokom – 4,00. 

Trieda kvinta dosiahla neporovnateľne lepšie výsledky, priemer v 2. polroku 1,71. Najlepšie výsledky 

dlhodobo dosahujú K. Mravcová a K. Binková, ktoré dostávali materiál navyše, čítajú knihy v ANJ 

a vyučujúca odporúča zapojiť ich v budúcom školskom roku do olympiády v anglickom jazyku. 

Žiaci septimy pravidelne dokazovali vynikajúce znalosti ANJ, komunikatívnosť, či už pri príprave Dňa 

otvorených dverí, alebo v rámci projektu Po stopách totality, pri aktivitách, ktorými sme si 

pripomenuli Európsky deň jazykov. 

Konverzácia v anglickom jazyku 

Na hodinách konverzácie si žiaci vo všetkých triedach prehĺbili vedomosti najmä v oblasti slovnej 

zásoby, čitateľskej gramotnosti, zdokonalili všetky zručnosti jazyka. Rôznorodosť tematických 

okruhov umožnila žiakom využívať vedomosti z iných spoločenskovedných a prírodovedných 

predmetov. Žiaci v septime sú schopní spontánne a plynule komunikovať, zaujať stanovisko 

k preberaným témam, argumentovať, syntetizovať, vyhodnocovať i analyzovať informácie. 

Nemecký jazyk  

Vyučovanie 2. cudzieho jazyka bolo bez problémov. Žiaci v jednotlivých triedach dosiahli veľmi 

slušné výsledky, úroveň vyučovania v triedach oktáva a septima bola na veľmi dobrej úrovni. Výborný 

priemer dosiahli žiaci prímy (1,43), 3.A (1,50), výborne pracovali žiaci kvarty. Vedomosti a zručnosti 

žiakov tercie sú tiež uspokojivé, zvládli zložený minulý čas, sú komunikatívni a snaživí. K zlepšeniu 

študijných výsledkov došlo aj v triede sexta i 2.A. Najhorší priemer dosahujú žiaci v 1.A, rovnako ako 

pri angličtine. Ide o žiakov, ktorí prišli z 9. ročníka ZŠ s veľkým deficitom v oblasti slovnej zásoby 

a gramatiky. Opatreniami vyučujúcej – časté priebežné skúšanie slovíčok, opakovanie gramatických 

štruktúr, prispôsobenie pracovného tempa jazykovej úrovni žiakov, došlo na konci 2. polroku 

k zlepšeniu prospechu zo 4,00 na 3,00.  

 

Konverzácia v nemeckom jazyku 

Žiaci dosiahli vynikajúce výsledky v príprave na maturitnú skúšku z predmetu v rámci hodín 

konverzácie. Najviac precvičované boli zručnosti hovorenie, čítanie a posluch s porozumením, 

nakoľko väčšina žiakov plánuje maturovať z nemeckého jazyka ako 2. cudzieho jazyka v ÚFIČ, jedna 

žiačka sa pripravuje aj na EČ. Ide o žiačku nadanú, preto dostávala materiály navyše, pripravovala sa 

aj na olympiádu a zúčastnila sa úspešne už spomínanej prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores. 

 

Dejepis 

V sekunde bolo potrebné vzhľadom na časovú dotáciu hodín v predchádzajúcom ročníku (1x/týždeň) 

doberať polročné učivo v tomto školskom roku. Prvý polrok bol teda venovaný učivu zo 6. ročníka 

a až v druhom polroku sa začalo preberať učivo 7. ročníka, ktoré bolo dokončené v polovici TVVP. 

Vedomosti sa overovali formou ústnych a písomných odpovedí a formou tematických testov. 

Výsledky žiakov z predmetu dejepis sú vynikajúce a vykazujú zlepšenie známok (priemer triedy: 

1,90).  

Hudobná výchova 
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Žiaci v príme a sekunde sa počas hodín zoznámili s vážnou i populárnou hudbou. V príme to boli 

kategórie výuky hudby ako tónová sústava, orchester, komorná, vokálna hudba, spevácke zbory, tanec, 

opera, balet, muzikál, hudobné nástroje. V triede sekunda to boli dejiny hudby a ich členenie, slohy 

a ich jednotliví predstavitelia. Súčasťou vyučovania sa stalo používanie IKT a využívanie internetu. 

Hlavným prostriedkom a formou vyučovania boli prezentácie a počúvanie hudby.  Obľúbenou 

činnosťou na hodinách bolo používanie netradičných metód a moderných pomôcok, ktoré žiakov 

nenásilnou formou zaujali a motivovali. V mesiaci január sa žiaci oboch tried zúčastnili výchovného 

koncertu pre ZŠ a SŠ, ktorý organizovala Súkromná ZUŠ Lučenec s názvom Labutie jazero. 

Telesná a športová výchova 

Na hodinách sa žiaci oboznamovali s pohybovými zručnosťami a s pravidlami rôznych športov. 

Samozrejmosťou a súčasťou vyučovania sa stalo používanie nových pomôcok, tým sa hodiny 

zatraktívnili a boli pestrejšie. V mesiaci január sa žiaci sekundy a kvinty zúčastnili Lyžiarskeho 

výcviku v Tatrách , kde sa zdokonaľovali v technike. V máji sa žiaci prímy a sekundy zúčastnili 

Plaveckého výcviku vo Veľkom Krtíši. 

Hlavný prostriedok a forma vyučovania TSV – Praktická ukážka a teória.  

 

Najvýraznejšie úspechy v školskom roku 2018/2019 dosiahli žiaci: 

Sofia Gregorová (septima) – slovenská víťazka európskej súťaže JUVENES TRANSLATORES, jej 

víťazný preklad textu s témou kultúrneho dedičstva z nemeckého do slovenského jazyka vyhodnotila 

odborná porota Generálneho riaditeľstva pre preklad v Bruseli ako najlepší 

Tejto žiačke bola udelená VÝROČNÁ CENA  CENA ŠKOLY 2019. 

Chiara Riana Lepiéšová (sekunda) – v celoslovenskom kole Olympiády v nemeckom jazyku získala 3. 

miesto 

Igor Žilák (oktáva) – účastník celoslovenského kola Olympiády ľudských práv 

Dominika Belková (septima) – účastníčka celoslovenského kola SOČ s odbornou prácou z regionálnej 

histórie  

 

 

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP 

Na zasadnutiach PK sme venovali pozornosť aj žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími 

potrebami, najmä čo sa týka slabo prospievajúcich žiakov. K dispozícii im boli konzultačné hodiny 

s jednotlivými vyučujúcimi, čo žiaci pomerne často aj využívali. Vyučujúci týchto žiakov uplatňovali 

individuálny prístup, využívali vhodné a odporúčané formy a metódy práce, zohľadňovali ich 

pracovné tempo a špecifické potreby. 

Zvláštna pozornosť sa venuje žiakom so ŠVVP, či sú už individuálne integrovaných v bežnej triede, 

alebo nie. Žiaci so ŠVVP individuálne integrovaní v bežnej triede ( žiaci so zdravotným 

znevýhodnením – vývinové poruchy učenia a poruchy pozornosti alebo žiakov so všeobecným 

intelektovým nadaním) sú v vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu, jedná sa 

o modifikované vyučovanie v niektorých predmetoch na základe záverov a odporúčaní 

psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení odborníkmi z Centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci. Vyučujúci pravidelne informujú o problémoch 

i úspechoch týchto žiakov. Na konci školského roka vypracúvajú hodnotiacu správu o výsledkoch 

žiaka so ŠVVP, ktoré sú súčasťou dokumentácie žiaka so ŠVVP.  

Spolupráca školy s CPPP a P Lučenec je veľmi dobrá, do školy pravidelne chodí špeciálny pedagóg 

a pracuje so žiakmi s vývinovými poruchami učenia. Výsledky tejto spolupráce sú veľmi pozitívne. 

Taktiež škola úzko spolupracuje s CPPP a P Lučenec v oblasti psychologického poradenstva 

a sociálneho poradenstva. Túto oblasť na škole koordinuje výchovný poradca.  
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Intelektovo nadaných žiakov sme zapájali do predmetových olympiád a rôznych súťaží. Predchádzala 

im individuálna príprava a väčšina žiakov sa úspešne umiestnila v krajských či celoslovenských kolách 

týchto súťaží. 

 

 

Metodicko-odborné vzdelávanie a ďalšie aktivity členov PK  

 

Všetci členovia predmetovej komisie sa v októbri zúčastnili odborného seminára na tému „Aj v našej 

škole sa šikanuje...“, ktorý viedli PhDr. K. Majerová Kropáčová, PhD a Mgr. M. Chrienová z Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci. 

S. Palkovičová sa zúčastnila metodického semináru s názvom „Boost your students´skills“, ktoré 

organizovalo vydavateľstvo Oxford University Press pre učiteľov anglického jazyka ZŠ a SŠ. Témami 

seminára boli: podpora písania, aktivity na posluch, ako pracovať so žiakmi so špeciálnymi 

vzdelávacími potrebami.  

B. Péterová sa zúčastnila metodicko-didaktického seminára „LESEN IST EINE CHANCE“, čím si 

rozšírila kvalifikáciu v oblasti jazykovo správneho a metodicko-didakticky vhodného prístupu vo 

výučbe nemčiny s použitím učebníc vydavateľstva Hueber.  

S. Vargová a B. Péterová sú od septembra 2018 prihlásené na kontinuálne aktualizačné vzdelávanie 

Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách, ktoré poskytuje Metodicko-

pedagogické centrum v B. Bystrici. Vzdelávanie doteraz zo strany MPC nebolo zahájené. 

Počas zasadnutí PK si jej členovia vymieňali informácie, poznatky a skúsenosti nielen zo seminárov, 

ale aj zo štúdia iných zdrojov. 

 V záujme zvýšenia efektívnosti vyučovania boli uskutočnené vzájomné hospitácie v rámci oboch 

predmetových komisií. 

L. Kovácsová ako začínajúca učiteľka úspešne ukončila 29.5.2019 adaptačné vzdelávanie pod 

vedením J. Kubányiovej. 

 

Členovia PK CJ  S. Palkovičová a B. Péterová boli členkami odbornej poroty okresného kola 

Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. 

B. Péterová vykonávala funkciu predsedu predmetovej maturitnej komisie na Gymnáziu vo Fiľakove. 

V. Jakubove vykonávala funkciu cvičného učiteľa v mesiaci február pre absolventa UMB v Banskej 

Bystrici L. Kováčika, ktorý absolvoval 22 hodín náčuvov v predmete dejepis. Vyučujúce slovenského 

jazyka S. Vargová a L. Kovácsová pripravili pre žiakov 9. ročníka ZŠ, ktorí prejavili záujem študovať 

na gymnáziu v budúcom školskom roku, konzultácie zo slovenského jazyka ako prípravu na prijímacie 

skúšky v dvoch termínoch: 6.5.2019 a 13.6.2019. 

Všetci členovia predmetovej komisie sa v rámci konzultačných hodín, ale často aj vo svojom voľnom 

čase venovali nielen slabšie prospievajúcim žiakom, ale aj nadaným žiakom, ktorých pripravovali 

systematicky na rôzne súťaže a predmetové olympiády. 

 

 

Odporúčania pre riaditeľku školy 

- zabezpečiť lektora ANJ a KAJ pre ďalší školský rok 

- zachovať súčasné delenie tried v rámci vyučovania cudzích jazykov 

- hodiny telesnej výchovy, etickej a náboženskej výchovy umiestniť v rozvrhu  až po 5. vyučovacej 

hodine 

- upraviť elektronickú žiacku knižku pre jazykárov, z dôvodu veľkého počtu známok 

 

Opatrenia na odstránenie nedostatkov 

- viesť žiakov k pravidelnej domácej príprave 

- venovať pozornosť slabo prospievajúcim žiakom formou konzultácií, prípravou diferencovaných 

úloh 

- v nižších ročníkoch gymnázia realizovať naďalej obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie CLIL 
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- uskutočňovať vzájomné hospitácie s cieľom sledovať efektivitu používaných metód a foriem výučby, 

výmena skúseností 

- z každej písomnej previerky vyhotoviť analýzu výsledkov s prijatými opatreniami na odstránenie 

zistených nedostatkov 

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť strategickými metódami práce s textom súvislým i nesúvislým nielen 

na hodinách slovenského jazyka, využívať skupinovú formu práce 

 

Východiská činnosti PK do budúceho školského roka 

 

- spracovať plán exkurzií podľa aktuálnej potreby a ponuky v súlade s požiadavkami predmetovej 

komisie prírodovedných predmetov 

- pripraviť slávnostnú akadémiu k 25. výročiu založenia súkromného gymnázia 

- zapájať žiakov do predmetových olympiád a súťaží organizovaných ŠIOV, JUVENTA, MŠVVaŠ SR 

- aktívne zapájať žiakov do pohybových aktivít a programov, ktoré podporujú ich telesné a duševné 

zdravie, zdravý životný štýl   

- uplatňovať pedagogické inovácie vo výchovno-vzdelávacom procese smerujúcich k napĺňaniu 

individuálnych potrieb žiakov 

- rozvíjať kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na vytváranie osobnostných postojov 

a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie 

- pravidelne využívať na rozvoj čitateľskej gramotnosti v rámci všetkých predmetov uvoľnené úlohy 

PISA na www.statpedu.sk  

 

Príloha č.1  

Testovanie 9 – výsledky kvarty pred a po testovaní 

 

Meno  % -11.1.2019 % -3.4.2019 

Babiak  Nepísal - chýbal 83% 

Burin  63% 83% 

Cifrová 60% 87% 

Ďuriška 63% 90% 

Gáborová 43% 77% 

Janšto 50% 77% 

Mede 57% 67% 

Mlynárik 37% 67% 

Papp 57% 57% 

Varga 57% 67% 

   
 

http://www.statpedu.sk/
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Príloha č.2 

Výsledky žiakov prímy 

 

Meno žiaka Vstupný test v % Výstupný test v % 

BALLO F. 91 87 

ČÍČELOVÁ T. 90 87 

DANKO S. 88 50 

ENGLER R. 96 92 

JANOŠTIAKOVÁ K. 96 84 

KOREŇ P. 85 84 

KRIŽOVÁ L. 90 92 

KURTINIAK N. 66 75 

MACHAVA B. 91 75 

NOVENKO M. 94 87 

OČOVAIOVÁ E. 88 62 

PAULÍNY F. 56 45 

STANKO S. 70 63 

ŽÍROŠOVÁ S.  83 88 

 

Výsledky žiakov triedy sekunda 

 

Meno žiaka Vstupný test v % Výstupný test v % 

BARTOŠ M. 98 77 

BERKYOVÁ A. 62 62 
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CIFRA M. 84 73 

ČIČMANEC E. 73 88 

GERTNEROVÁ N. 84 51 

HAZUCHOVÁ S. 63 58 

KANDROVÁ B. 56 77 

KLIMOVÁ V. 64 60 

KOLBÁNYIOVÁ A. 97 84 

KONCOVÁ L. 82 70 

KOVALANČÍK D. 56 52 

LEPIEŠOVÁ CH. 68 89 

MARÁK E. 82 82 

MATIÁŠOVÁ M. 84 74 

MIČIANIKOVÁ K.  93 81 

PAPP T. 99 63 

RIDZOŇ P. 41 59 

STANKOVÁ N. 60 91 

SVETLÍKOVÁ T. 89 71 

VARŠOVÁ A. 86 83 

ZACHAR S. 86 64 

 

Výsledky žiakov tercie 

 

Meno žiaka Vstupný test v % Výstupný test v % 

ADAMOVE B. 77 74 
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BACULÍKOVÁ S.  73 63 

CEROVSKÝ J.  83 62 

DANKO S. 73 80 

KARÁSEK J. 75 66 

KOLLÁR S. 74 71 

KUCEJ D. 73 68 

KULICH I. 84 92 

MIHULOVÁ K. 74 72 

NOSÁĽ J. 56 62 

ORAVCOVÁ A. 85 89 

PAULOVIČ Š. 81 87 

PAULOVIČOVÁ L. 80 53 

PAVLÍKOVÁ Z. 90 91 

SZITÁS ZS. 88 64 

ŠTEFANEC M. 70 56 

VAŠAŠOVÁ L. 64 53 

VINARČÍKOVÁ V.  90 89 
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Záverečná správa 

predmetovej komisie prírodovedných predmetov za školský rok 2018/2019 
 

Zloženie komisie: 

Vedúca PK: 

Mgr. Helena Kovácsová - aprobácia MAT - BIO 

Členovia: 

Mgr. Michal Klein - aprobácia  TEV - GEG 

RNDr. Monika Kapičáková- aprobácia  MAT – CHE 

Bc. Peter Vinarčík - aprobácia učiteľ odborných predmetov 

Ing. Katarína Molnárová - CHE  

Mgr. Ľubica Morková - aprobácia FYZ – MAT 

 

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov zabezpečuje výuku predmetov: 

 matematika 

 informatika  

 fyzika 

 chémia  

 biológia 

 geografia 

Práca predmetovej komisie prebiehala podľa schváleného plánu práce. Schválené tematicko- výchovné 

plány boli v priebehu roka splnené. Plány boli vypracované v súlade s učebnými osnovami, zahrnuté v 

nich boli štandardy pre výučbu prírodovedných predmetov i výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 

environmentálna výchova, výchova k ľudským právam i multikultúrna výchova  ako aj finančná 

gramotnosť.  

Bol vypracovaný plán stretnutí PK a schválený na 1.zasadnutí členmi PK. Zasadnutia sa uskutočnili: 

24. 8.2018, 2. 10. 2018, 31. 1.2019, 27. 6. 2019. Priebeh zasadnutí bol zaznamenaný formou zápisníc. 

Posledné zasadnutie 27.6. 2019 bolo venované záverečnej správe o práci PK a jeho závery sú zhrnuté 

v tejto správe.  

 

1. Plnenie stanovených cieľov činnosti PK  

 

V predkladanej správe o činnosti predmetovej komisie môžeme konštatovať, že všetky úlohy 

stanovené Plánom práce pre predmetnú PK na rok 2018/2019 boli priebežne plnené a aktualizované v 

zmysle meniacich sa požiadaviek. Aj v tomto školskom roku činnosť PK bola prioritne zameraná na 
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rozvíjanie stratégie trvalého osvojovania základných princípov ochrany prírody a človeka, zisťovanie 

úrovne vedomostí prostredníctvom testov a podporenie rozvoja talentovaných, nadaných a 

integrovaných žiakov vo väzbe na aplikáciu koncepčného materiálu v zmysle pedagogicko-

organizačných pokynov MŠ SR pre vyučovanie prírodovedných predmetov. Žiakom prímy a sekundy 

boli ponúknuté, ako dva z troch povinne voliteľných predmetov cvičenia z biológie a informatika, aby 

sme podporili ich záujem o prírodovedné predmety a hravou formou ich uviedli do problematiky 

vedeckého výskumu, pozorovania, spracovania výsledkov, či podporili biológiu a informatiku 

zaujímavými témami.  

Rozvíjali sme environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov 

zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie, 

zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s právnymi predpismi, na vytváranie 

správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním 

a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny.  

Naďalej, sme zvyšovali povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjali ich kritické 

uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete a 

implementovali témy globálneho rozvojového vzdelávania do školských vzdelávacích programov. 

Uplatňovali sme globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania, rozvíjať osvetovú, 

vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti 

udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 

Do školských vzdelávacieho programu sme zapracovali tiež témy súvisiace s multikultúrnou 

výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, 

rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, 

intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migračnej krízy.  

Ďalej sme medzi  úlohy, zahrnuli realizovanie aktivít  na podporu zdravia a zdravého životného štýlu 

a podpory aktivít v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020.  

Venovali sme  v škole zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku a informovali sme  

žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok. V súlade s Národným 

programom prevencie HIV/AIDS sa zapojili do celoslovenskej školskej kampane Červené stužky 

svojimi aktivitami.  

Celoročne sme kládli dôraz na prácu učiteľov aj žiakov s informačnými a komunikačnými 

technológiami. Venovali sme pozornosť rozvíjaniu digitálnej gramotnosti a kompetencií detí a žiakov 

v tejto oblasti. Zvýšenú pozornosť sme venovali aj ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a 

aktívnom vzdelávaní detí a žiakov v oblasti správania sa v internetovom (kybernetickom) priestore. 

Zvýšili sme u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch kyberšikany, či iného 

rizikového správania prostredníctvom nástrojov mobilnej komunikácie a internetu a tiež bolo dôležité 
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ich  viesť k poznaniu jednotlivých prejavov kyberšikany a možností ako sa brániť. Aj učitelia 

absolvovali školenie ku šikane a kyberšikane . 

Dôležitou úlohou bolo podporovať naďalej finančnú gramotnosť na jednotlivých stupňoch výučby. Pri 

výučbe finančnej gramotnosti na všetkých troch úrovniach sme kládli zvýšený dôraz na čiastkové 

kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a klientelizmu a ochrany spotrebiteľa.   

Zamerali sme sa na efektívne rozvíjanie komunikačných kompetencií a čitateľskej gramotnosti 

u žiakov vo všetkých vzdelávacích oblastiach a dbali sme o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na 

všetkých vyučovacích hodinách. 

V rámci výučby prírodovedných predmetov sme  popularizovali vedu a techniku a našou 

prioritou sa i tento rok stal každoročne organizovaný Týždeň vedy a techniky, Murgašove dni,  a účasť 

na krajskom a celoštátnom  kole festivalu vedy a techniky a SOČ. 

Napĺňanie úloh hlavného cieľa činnosti PK sa realizovalo v čiastkových cieľoch prostredníctvom 

naplánovaných aktivít členmi PK. Harmonogram plnenia jednotlivých aktivít bol stanovený v Pláne 

práce PK na školský rok 2018/2019. V nasledujúcich častiach uvádzame plnenie jednotlivých aktivít. 

 

1.1.Rozvoj environmentálnej výchovy 

Environmentálna výchova bola zahrnutá do učebných osnov a v rámci možností ju   

učitelia aplikovali na svojich hodinách po celý rok, pripravovali so študentmi referáty a prezentácie na 

aktuálne environmentálne témy a tiež bola realizovaná počas praktických aktivít cvičení  OČAZ ( p. 

Berky, p. Klein,).  

V školskom roku 2018/2019 sme rozvíjali environmentálnu výchovu a vzdelávanie,  

ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, 

povedomia v oblasti separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s právnymi 

predpismi, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na 

prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov 

ochrany prírody a krajiny. Podporovali sme  rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania 

zapájaním sa do projektov a súťaží s environmentálnym zameraním a podieľali sme sa  na všetkých 

aktivitách, ktoré umožnia študentom dostať sa do prírody a vnímať jej komplexnosť a zároveň 

zraniteľnosť.   

Naďalej sme spolupracovali s environmentálnymi centrami a strediskami a regionálnymi pracoviskami 

štátnej ochrany prírody, (CHKO Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životne prostredie-Okresný 

úrad  Lučenec) na podporu skvalitnenia a vytvárania vhodných podmienok praktickej 

environmentálnej výchovy v škole i mimo školy, na podporu projektov biologickej olympiády a prác 

SOČ v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju.  
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-Pri výbere prác SOČ a projektov BO boli študentom poskytnuté základné informácie o témach v  

rámci EV,  ktoré by boli vhodné na spracovanie a výskum pričom sme spolupracovali so správou 

 CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote .  

22. 3. 2019 pripravili pre nás tiež prednášku členovia stráže prírody v spolupráci s p. Belanovou 

o dobrovoľných hliadkach v CHKO, o stráži prírody a jej fungovaní v našich podmienkach, 

environmentálno-výchovných  aktivitách zameraných na propagáciu prírodných hodnôt regiónov 

Gemer, Malohont a Novohrad ako napr. Deň Zeme, turistické exkurzie – Svetový deň turizmu, 

regionálna prírodovedná súťaž  – Príroda okolo nás a Svetový deň biodiverzity. Informovali nás tiež 

o práci členov stráže prírody, ktorí sa taktiež aktívne zapájajú do úloh ŠOP SR, napr. počas stavaní 

migračných bariér pre obojživelníky, manažmentových prác v CHÚ, označovaní chránených území 

a údržbe technického vybavenia CHÚ. 

-Podporovali sme environmentálnu výchovu študentov v praxi pokračovaním aktivít v škole: 

 zberovými činnosťami, - zber papiera, zber plastových fliaš, kvetinovou výzdobou tried a chodieb, 

pokusmi počas vyučovania v laboratóriách BIO – CHE, viedli sme žiakov k úspore materiálov 

a energie a k šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami, žiaci a učitelia sa podieľali na utváraní 

životného priestoru v škole a v jej najbližšom okolí 

-Zvyšovali sme environmentálne povedomie študentov aj zorganizovaním exkurzie do výrobného 

závodu Continentál vo Zvolene, ktorú pripravili 29. októbra 2019 pre študentov kvarty až oktávy p. 

Vinarčík a p.Kovácsová,     

-V rámci Murgašových dní 18-19.10 2018 a Týždňa vedy a techniky na škole 5.-11. 11. 2018    

sme sa venovali environmentálnej problematike, upozornili sme aj na súčasné riešenie  

environmentálnych problémov prostredníctvom pripravených pokusov, prednášok   pozvaných hostí, 

ako aj prednášok žiakov Súkromného gymnázia. Pre žiakov sme pripravili  

Projekt „Voda nad zlato “- kde sa na rozličných predmetoch počas celého dňa oboznámili  

s významom, vlastnosťami, funkciami najdôležitejšej kvapaliny na Zemi, tak aby si ju  

vážili, šetrili ňou a neznečisťovali ju. Pripravili sme aj tvorivé ekodielne. 

-Podporovali sme organizáciu všetkých športových akcií dní OČAZ (lyžovanie, turistika,  

kúpanie...)  v prírode, lebo len skúsenosti a zážitky v prírode umožňujú vytvoriť si  pozitívny vzťah k  

prírode, naučia študentov ako sa majú v prírode správať a v neposlednom rade zanechajú  v nich 

bohaté emocionálne zážitky. 

-Záverečnými školskými výletmi v krásnych častiach Slovenska - Vyhne, Látky, Obručná a   

Košice sme  nenúteným spôsobom pokračovali v upevňovaní environmentálneho  

povedomia študentov. 

-Podporovali sme celoročné aktivity  a projekty: Týždeň vedy a techniky, SOČ, olympiády   
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v prírodovedných predmetoch, súťaže, návštevy akcií s ekoproblematikou, kultúrne podujatia, 

návštevy múzeí, exkurzie.  

Počas environmentálneho dňa organizovaného mestom Lučenec v spolupráci so Študentským 

parlamentom, konateľom Mestských lesov, skautmi  a zástupcami poľovníckeho zväzu   

12. 9. 2019 sa naši študenti spolupodieľali na čistení priestorov v mestských lesoch, sadení stromčekov 

a ich úprave. 

Do krásnej prírody Divína a jeho okolia, sa dostali účastníci Divínskeho BOYARDU 2018 - 

29.9.2018, kedy absolvovali všetky časti súťažnej trate práve v jeho krásnom okolí. 

5.11.2018 študenti kvarty absolvovali geologickú exkurziu do múzea v Rimavskej Sobote s p. H. 

Kovácsovou a okrem dôležitých informácií z neživého prostredia minerálov a hornín sa počas 

prehliadky prírodovednej časti múzea oboznámili aj s krásne nainštalovanými ekosystémami 

vyskytujúcimi sa v našom okolí. 

Deň Zeme 22.apríla podporili svojimi aktivitami aj všetci naši žiaci, učitelia i pán školník.  

V piatok 26. apríla ho podporili svojimi aktivitami v priestoroch a okolí Súkromného gymnázia. Počas 

dňa študenti absolvovali úlohy, pri plnení ktorých si štafetu postupne odovzdávali študenti 

jednotlivých tried. Priložili ruku k dielu a všetci spoločne skrášlili svoje životné prostredie presadením 

črepníkových rastlín, vysadením kvetov, stromčekov, okopaním záhonov, či uprataním svojho okolia i 

okolia Opatovej, aj s príspevkom sadeníc stromčekov od mesta Lučenec. 

4. júna 2019 sme navštívili Novohradské múzeum, kde sme sa na komentovanej prehliadke  

výstavy: „ 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine“, ktorú pripravila ŠOPSR- Správa CHKO 

Cerová vrchovina,  pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina 

oboznámili nielen s rastlinstvom, živočíšstvom a neživou prírodou tohto regiónu, ale aj jeho históriou a 

činnosťou Správy CHKO Cerová vrchovina pri ochrane tohto jedinečného územia.  

Aktivity členov PK sa počas celého roka pokiaľ to bolo možné  niesli aj v environmentálnom duchu. V 

priebehu celého školského roku sa o poriadok a čistotu v okolí školy staral  

p. Spodniak a študenti školy.   

 

1.2. Rozvoj informačných a komunikačných technológií 

Celoročne sme kládli dôraz na prácu učiteľov aj žiakov s informačnými a komunikačnými 

technológiami. Zvýšenú pozornosť sme venovali ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a 

aktívnom vzdelávaní detí a žiakov v oblasti správania sa v internetovom (kybernetickom) priestore. 

Koordinátor informatizácie zabezpečoval poradenstvo v oblasti informatizácie a koordinoval 

používanie informačných a komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese. 
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Koordinátor informatizácie p. Vinarčík  monitoroval, koordinoval a metodicky usmerňoval proces 

informatizácie na škole, spolupracoval s vedením školy a učiteľmi. 

-Vyučujúci informatiky a informatickej výchovy p. Vinarčík zapájal študentov do súťaží a aktivít, 

ktoré podporovali využívanie informačných a komunikačných technológií (olympiády, 

korešpondenčné semináre apod.) 

-Pracoval na tvorbe a aktualizácií webovej stránky školy v súlade s aktuálnym dianím na škole a 

požiadavkami vedenia školy. 

-V oblasti profesijnej orientácie, ako súčasť informačného systému rezortu, poskytoval požadované 

informácie a komunikoval s jednotlivými školskými výpočtovými strediskami. 

-Podľa aktuálnej ponuky sa zapájal do vzdelávania, e-learningových kurzov, digitálneho obsahu 

priamo riadených organizácií na použitie počítačov pre svoju prácu a vo vyučovaní. ---Venoval 

zvýšenú pozornosť rozširovaniu zručností pedagogických zamestnancov v oblasti IKT 

prostredníctvom individuálnych konzultácií s KIF. 

-Na škole vytvoril priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím 

informačných a komunikačných technológií a venoval pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov 

v tejto oblasti. 

-Vyučujúci využívali vhodný digitálny obsah schválený Štátnym pedagogickým ústavom ako doplnok 

ku klasickým výučbovým metódam. 

-Zvýšenú pozornosť venovali ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využíval stránky k 

bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, www.zodpovedne.sk,  www.ovce.sk 

-V aktivitách mimo vyučovania učitelia využívali IKT v prijateľnej forme a v zásadách dodržiavania 

základných hygienických pravidiel. 

- Učitelia pravidelne zabezpečovali fotodokumentáciu zo školských akcií a pravidelne o ich konaní 

informovali verejnosť do 5 dní po ich uskutočnení prostredníctvom www-stránky školy.   

Počas roka sa študenti zúčastnili aj nasledovných aktivít 

- 2.10. 2018 Dotazník – Aktívna Mládež - výskum mediálnej gramotnosti študentov stredných 

škôl. (sexta) 

- 14.11. 2018 výchovný koncert k téme Kyberšikana Kino Apollo 

- V rámci „Týždňa vedy a techniky“ sa zapojili všetky ročníky gymnázia do súťaže IBobor. 

- 12.11.2018 – 16.11.2018 – súťaž IBobor 5. SZŠ, príma – oktáva 

- máj – v rámci hodín informatiky -  2 vyuč. hodiny k téme Kyberšikana (príma, sekunda) 

- V rámci hodín cvičenia z informatiky, - práca s robotickou stavebnicou Lego- Mindstorme 

(Programovanie) 

http://www.ovce.sk/
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- Dotazník – IT Fitness test- v rámci vyučovacej hodiny informatiky a predmetu cvičenia z 

informatiky, žiaci prímy až septimy, mali možnosť otestovať sa v práci pri používaní internetu, 

ktorý bol automaticky vyhodnotený a bol im zaslaný certifikát. 

- Počas celého školského roku 2018/2019 sa žiaci prímy až septimy zdokonaľovali 

v programovacích jazykoch (Imagine, Scratch., Lazarus,  Python)  

Do budúceho školského roka je potrebné naďalej  inovovať vybavenie počítačovej učebne aj so 

zlepšením teplotných  podmienok a  zabezpečením nutného vetrania. 

 

1.3.Rozvoj finančnej gramotnosti 

Dôležitou úlohou bolo podporovať naďalej finančnú gramotnosť na jednotlivých stupňoch 

výučby.  Pri výučbe finančnej gramotnosti na všetkých troch úrovniach sme kládli zvýšený dôraz na 

čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a klientelizmu a ochrany spotrebiteľa.  

U žiakov sme rozvíjali vedomosti, zručnosti a hodnotové postoje spojené s finančnou gramotnosťou. 

Prihlásili sme sa na vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti-

no žiaľ sa doteraz tento druh školenia zo strany MPC nezrealizoval . Preto  náš vyškolený koordinátor 

finančnej gramotnosti p. Kapičáková, využil svoje nové vedomosti na interné vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov. Počas celotýždňových aktivít v rámci Týždňa vedy a techniky sme túto 

problematiku sprístupnili aj za pomoci pozvaných hostí -odborníkov zo štátnych inštitúcií a neštátnych 

organizácií z finančného sektora. Opäť sme používali našu menu- Sgymkáče, ktorá, bola jednotkou 

odmeny, ako aj platobnou jednotkou v školskom bufete, čím sa hravou formou podporila výučba 

finančnej gramotnosti a spestrili odmeny z realizovaných súťaží.  Menu sme použili aj pri odmeňovaní 

študentov na záhradnej slávnosti. 

Zapracovali sme Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP  pričom sme použili aj metodiku 

„Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základných škôl a 

stredných škôl“, vydanú MŠVVaŠ SR, ktorá je dostupná na: http://www.minedu.sk/financna-

gramotnost.  

 

1.4.Rozvoj komunikačných kompetencií a čitateľskej gramotnosti 

Počas celého školského roku sme sa zameriavali na efektívne rozvíjanie komunikačných 

kompetencií a čitateľskej gramotnosti u žiakov vo všetkých vzdelávacích oblastiach a dbali sme o 

zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách. Využívali sme osvedčené 

didaktické a metodické materiály na podporu zvyšovania úrovne ČG ako aj knižnično-informačné 

služby a podujatia Novohradskej knižnice a vlastnú školskú knižnicu. Na porady PK bola  pozývaná aj 

koordinátorka čitateľskej gramotnosti p. Péterová, ktorá rozoberala s vyučujúcimi aplikovanie 

metodiky čitateľskej gramotnosti do vyučovacieho procesu v jednotlivých predmetoch a v diskusiách 
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si vyučujúci vymieňali skúsenosti z hodín, ale zároveň museli aj konštatovať, že s čitateľskou 

gramotnosťou je problém hlavne v nižších ročníkoch, kde žiaci veľmi povrchne vnímajú text, a až po 

zdôraznení najdôležitejších častí textu –dokážu správne odpovedať na položenú otázku. Často ide 

o v súčasnosti veľmi rozšírený efekt „povrchnosti“ u žiakov, ktorí možno súvisí aj s modernými 

technológiami, veľkým prísunom informácií, ktoré sa na žiakov valia napr. z mobilov a ktoré vnímajú 

len rýchlym posunutím textu na obrazovke. Práve preto konštatovali, že bude potrebné ešte dôraznejšie 

dbať na prácu s textom. P. Péterová pripravila výstup pre kolegov počas letnej konferencie – tvorba 

metodiky vzhľadom na potreby žiakov v triede, ŠKVP ako východisko plánovania, návrh činností 

a stratégií na zlepšenie úrovne čitateľskej gramotnosti, formy spätnej väzby pre žiakov. 

 

1.5. Podpora zdravia a zdravého životného štýlu a výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

Realizovali sme aktivity  na podporu zdravia a zdravého životného štýlu a podporili sme  ich v 

súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020.  

Podieľali sme sa  na plnení úloh, ktoré vyplývali z Národného programu prevencie obezity 

a podporovali sme aj aktivity pri prevencii a riešení nadváhy, obezity, podvýživy, ako aj porúch príjmu 

potravy, rozvíjali sme vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, 

potravinovú bezpečnosť. 

Venovali sme v škole zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku a informovali žiakov o 

škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok počas hodín ,ale aj besied 

a prednášok.  

Koordinovaná výučba výchovy k manželstvu a rodičovstvu, bola zaznamenaná do učebných plánov a 

plánu práce školy. 

V rámci programu  „Čas premien“ a  programu“ S tebou o tebe“, na biológii a etickej výchove  p. 

Gazíková a p. Kovácsová priblížili tému pohlavného dospievania dievčatám a chlapcom zo sekundy, 

kvarty, kvinty, sexty a oktávy, premietli študentom  videofilm, besedovali s nimi na danú tému a na 

záver rozdali dievčatám hygienické balíčky v rámci  týchto programov. Počas celého roka mali 

možnosť  žiaci všetky svoje problémy týkajúce sa tejto problematiky, riešiť spolu s vyučujúcimi . 

K 1.decembru 2018, svetovému dňu boja proti AIDS si študenti kvinty pripravili referáty na danú tému 

a  následne o nej diskutovali na hodine biológie.  

1.6. Analýza výchovno- vzdelávacej činnosti 

Plánované činnosti PK prírodovedných predmetov boli plnené priebežne a výrazné rozdiely 

oproti plánu práce sa nevyskytli. Plánované využitie učebne informatiky, laboratória chémie 

a biológie, fyziky bolo v súlade  s našimi potrebami a p. Vinarčík nám rozvrh upravila podľa 

požiadaviek na cvičenia z jednotlivých predmetov. Boli vypracované aj rozvrhy pre tieto učebne( p. 
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Vinarčík). Všetci vyučujúci poskytovali v priebehu roka konzultácie interným študentom, pre 

skvalitnenie prípravy prípadne dovysvetľovanie učiva.  

Maturitné zadania boli prerokované členmi PK. Maturitné skúšky prebehli v poriadku. Počas 

maturitných skúšok boli poverení výkonom funkcie vedúcich predmetových komisií na iných školách.   

Vyučujúci využívali bádateľské metódy a postupy, zážitkové učenie, projektové vyučovanie, besedy. 

Vhodne zvolenými exkurziami podporovali prepojenie teoretických poznatkov s praxou. Umožňovali 

žiakom uvedomiť si prepojenosť vyučovania so životom v meste (vianočné trhy, spolupráca 

s Meposom pri separovaní odpadu, zveľaďovaní okolia obce počas dňa Zeme...). Žiakov motivovali  

vyhľadávať a hodnotiť rôzne zdroje informácií a samostatne s nimi pracovať (tvorba a prezentácia 

projektov s prírodovednou problematikou. Pri projektoch sa opäť potvrdila ich obľúbenosť v každom 

ročníku. Kvalita prác a digitálnych prezentácií mala stúpajúcu tendenciu. Žiaci sa učili pracovať 

v skupinách, rozvíjali svoju tvorivosť, zdokonaľovali svoje vyjadrovacie schopnosti a pri 

prezentáciách si zdokonaľovali svoje prezentačné zručnosti. Do TVVP boli zaradené jednotlivé 

prierezové témy - mediálna výchova, multikultúrna výchova, environmentálna   výchova,  

protidrogová výchova, ochrana života a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba  projektu 

a prezentačné schopnosti, rozvoj estetického cítenia.  

Zapojili sme sa do projektu –Fenomény sveta pod vedením p. Kleina.  

Projekt Fenomény sveta sa zameriava na päť tém: vodu, slnko, vzduch, kultúru a komunikáciu. Každá 

z nich obsahuje vzdelávacie videá, interaktívne cvičenia aj edukačnú hru pre žiakov. Vyučovanie je 

postavené na rôznych vzdelávacích aktivitách. Všetky aktivity sú postavené na činnosti žiakov. Žiakov 

majú tieto aktivity naučiť tímovej práci, čítaniu s porozumením, prezentačným zručnostiam i 

kritickému mysleniu, vecnej argumentácii a analýze informácií. Projekt sa môže zaradiť do 

vyučovania ako nový predmet, bloková výučba, tematický týždeň alebo projekt sa realizuje v rámci 

iných vyučovacích hodín. My sme počas týždňa vedy a techniky pripravili pre študentov jeden celý 

tematický deň naprieč predmetmi. 

 Na zasadnutiach PK sme sa zaoberali výchovno-vzdelávacími otázkami, problémami žiakov, viedli 

diskusie o rozvíjaní hodnotiacich a sebahodnotiacich kompetenciách žiakov, aplikovali činnosti 

rozvíjajúce ich občianske a sociálne kompetencie, ich aktívne učenie a rozvíjanie ich kritického 

myslenia a metakognície. Prebiehala odborná diskusia aj o inovatívnych vyučovacích metódach 

a etapách vyučovacej hodiny, vyučujúci tiež poukazovali na svoje skúsenosti s motiváciou žiakov 

v priebehu vyučovacích hodín v jednotlivých triedach. Z týchto rozhovorov tiež vyplynula téma 

efektivity výučby v priebehu roka. Učitelia rozoberali problematiku efektivity výučby matematiky na 

posledných hodinách - konkrétne už aj na 5. a 6. hodine a na základe rozobratých, konkrétnych 

problémov na takýchto hodinách konštatovali, že pozornosť a práca žiakov je  na 5-6tej hodine 

diametrálne odlišná od výkonnosti žiakov na skorších hodinách. Na základe toho, aj keď si uvedomujú 
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náročnosť tvorby rozvrhu, žiadajú hlavne matematiku v rozvrhu neumiestňovať na posledných 

hodinách.  

Vyučujúci pri jednotlivých charakteristikách tried, ale aj konkrétnych žiakov, o ktorých diskutovali, 

konštatovali, že kultúra učenia je u študentov v niektorých triedach, z roka na rok horšia, čomu 

v niektorých prípadoch nasvedčujú aj polročné a koncoročné výsledky. Prítomní rozoberali prácu na 

hodinách a skonštatovali, že žiaci vo všetkých triedach pracujú na hodinách veľmi dobre, sú viac či 

menej aktívni, ale sa snažia pracovať a reagovať na základe svojich schopností. Problém pre 

niektorých študentov je však pravidelná príprava na hodiny. Za problematické triedy v metodických 

rozhovoroch označili hlavne triedu kvinta, kde niektorí žiaci ešte stále nenadobudli návyky pravidelnej 

prípravy a tiež je to veľmi rôznorodá trieda, pri  ktorej aj pri preberaní učiva je potrebné rešpektovať 

niektoré špecifiká študentov a voliť individuálny prístup. Ich výsledky vyučujúci hodnotili, ako 

slabšie. Hodnotili tiež aj veľmi dobré výsledky študentov v jednotlivých triedach .  Výborné výsledky 

dosahoval väčšina študentov triedy oktávy, ktorých prístup k učeniu bol vysoko zodpovední. Čo sa 

v závere potvrdilo aj počas maturitných skúšok, kde žiaci dosiahli výborné výsledky, ktoré študentom 

pomohli aj na prijímacích pohovoroch, kde mnohý študenti boli prijatí bez prijímacieho konania.  Z 

Prírodovedných predmetov maturovalo v oktáve z biológie 7 žiakov s priemerom 1,14, z chémie 

7žiakov s priemerom 1,28 a z matematiky 1 žiak s priemerom 1,00. V štvrtej A z biológie a chémie 1 

žiak s priemerom 3,00 z oboch predmetov.  

Veľmi zodpovedný prístup k učeniu má aj trieda  kvarta kde okrem dvoch žiakov sú všetci žiaci 

vyznamenaní . Úspešne zvládli aj Testovanie 9 2019-do ktorého sme sa zapojili tento školský rok po 

prvý krát. Tak z matematiky ako aj zo Slovenského jazyka bola priemerná úspešnosť školy vyššia ako 

národný priemer. Z matematiky to bolo 71% teda o 7,9% viac ako národný priemer. 

Vyučujúci sa po výmene informácii zhodli na tom že najväčšie problémy s pochopením učiva sa 

objavujú v matematike a sú tam aj najviac viditeľné rozdiely medzi študentmi, ktorým matematika 

problém nerobí a tými ostatnými. Zdôraznili tiež skutočnosť že poctivou domácou prípravou sa tieto 

rozdiely dajú veľmi pekne zmenšiť až vyrovnať. Vyučujúci pripravili polročné hodnotenie tried. P. 

Kapičáková pripravila rozbor výsledkov jednotlivých tried, v ktorom dokumentovala dané skutočnosti:   

SEKUNDA: Triedu som učila len od januára. 

Zlepšenie oproti 1. polroku nastalo u Vivien Klimovej – z dobrého na chválitebný stupeň, 

zhoršenie nastalo u 8 žiakov: 

Adriana Berkyová, Damián Kovalančík, Tomáš Papp, Peter Ridzoň, Nikola Stanková – 

z chválitebného na stupeň dobrý, Sofia Hazuchová – z chválitebného na stupeň dostatočný, 

Martin Cifra, Chiara Riana Lepiéšová – z výborného na chválitebný 

Trieda je celkovo na dobrej matematickej úrovni, dobre sa s nimi spolupracuje. 
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Nadpriemerne nadaní sú Matej Bartoš a Alexandra Kolbányiová, s ktorými som pracovala aj 

individuálne. Žiačka Kolbányiová sa zúčastnila okresného kola Pytagoriády, kde obsadila 2. miesto. 

TERCIA: Zlepšenie oproti 1. polroku nastalo u Zsófii Szitás  – z dobrého na chválitebný stupeň, ako 

aj Alexandry Oravcovej a Veroniky Vinarčíkovej – z chválitebného na výborný, u Laury Vašašovej – 

z dostatočného na stupeň dobrý, naopak zhoršenie som zaznamenala u Jakuba Nosáľa, čo sa prejavilo 

aj na konečnom hodnotení (1. polrok - dobrý, 2. polrok – dostatočný).Táto trieda je celkovo na dobrej 

matematickej úrovni, sú tam však veľké rozdiely medzi žiakmi. S Kucejom a Baculíkovou bolo treba 

pracovať individuálne a u žiaka Nosáľa som riešila hlavne slabú disciplínu, neschopnosť sústrediť sa. 

Žiak nebol na hodiny pripravený ani vedomostne, ani materiálne. Takmer na každej hodine mu niečo 

chýbalo (domáca úloha, učebnica, pracovný zošit, či pravítko – na niektorých hodinách nemal ani 

jednu z týchto vecí). Naopak žiak Kulich dostával úlohy navyše. Zúčastnil sa aj okresného kola 

Pytagoriády, kde skončil na 3. mieste. 

KVARTA: Trieda sa pripravovala aj na Testovanie 9. Testovania sa zúčastnilo 10 žiakov. 

Priemer: 70,99 percent, Najúspešnejší žiaci: Filip Burin 93,3 , Miriam Cifrová 86,7 % 

 Radim Babiak 83,3 % 

Zmeny oproti 1 polroku: Marko Beran odišiel zo školy z dôvodu odsťahovania sa. 

Zlepšenie v prospechu oproti 1. polroku som zaznamenala u Jakuba Mlynárika – z dostatočného na 

chválitebný stupeň, u Terezy Gáborovej – z chválitebného na výborný stupeň. V tejto triede bola 

náročnejšia práca, keďže som ich učila 1. rok. Všimla som si obrovské medzery vo výpočtových 

úlohách, robili hrubé numerické chyby a chýbali im aj mnohé základné poznatky, ako z geometrie, tak 

aj z aritmetiky. To je aj jeden z dôvodov, prečo sme sa k posledným dvom tematickým celkom ani 

nedopracovali (Podobnosť, Štatistika). 

KVINTA: Zlepšenie oproti 1. polroku nastalo u Kristíny Binkovej, Jakuba Landla – z chválitebného 

na stupeň výborný. Naopak zhoršenie som zaznamenala u Denisy Kertésovej – z výborného na 

chválitebný stupeň, u Jaroslava Ďuroša – z dobrého na dostatočný stupeň. Emília Hódošová mala kvôli 

zdravotným problémom individuálne štúdium. Bola skúšaná individuálne.  

SEXTA: Táto trieda v 2. polroku, čo sa týkalo domácej prípravy, troška poľavila, čo sa u dvoch 

žiakov prejavilo aj na konečnom hodnotení: Júlia Szókovácsová sa zhoršila z dobrého na stupeň 

dostatočný. Zlepšenie som zaznamenala u Samuela Ernsta a Matúša Géča z dobrého na chválitebný 

stupeň, u Klaudii Vargovej – z dostatočného na chválitebný stupeň. 

SEPTIMA: Zhoršenie nastalo u Mateja Mázora a Dominik 

Belkovej, u Eduarda Vantrubu z výborného na chválitebný, u Samuela Baka a Marka Grendu – 

z chválitebného na stupeň dobrý. Zlepšenie nastalo u Ráchel Mlynárikovej, ktorá mala individuálne 

štúdium, z dostatočného na stupeň dobrý. 

Žiak 3.A Matúš Hlásnik sa zhoršil z chválitebného stupňa na stupeň dobrý. 
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OKTÁVA: Peter Hric bol jediným maturantom z matematiky. 

              písomný test 33,3 % 

              ústna časť: výborný, odpovedal z témy č. 9 – Logaritmická funkcia 

              Išlo o výborného študenta. 

Matej Jurčišin – nový žiak individuálne štúdium – zlepšenie z dostatočného na stupeň dobrý. 

Zlepšenie som zaznamenala aj u: Ester Marákovej, Lei Krpeľanovej, Samuela Danka – 

z chválitebného na stupeň výborný. 

P. Molnárová rozoberala  výsledky jednotlivých tried, v chémii 

Sekunda: Zlepšenie oproti 1. polroku nastalo u Tomáša Pappa – z dobrého na chválitebný stupeň, 

naopak zhoršenie som zaznamenala u Adriany Berkyovej, Nine Gertnerovej, Bernadety Kandrovej, 

Nikole Stankovej a Terézii Svetlíkovej - čo sa prejavilo aj na konečnom hodnotení (1. polrok - 

výborný, 2. polrok – chválitebný). 

Vzhľadom na to, že chémiu majú prvý rok, celkovo je práca žiakov v tejto triede  na vysokej 

úrovni. Väčšina žiakov je hodnotená stupňom výborný a mnohí vyžadujú rozšírenie a doplnenie učiva 

o učivo z vyšších ročníkov. 

Tercia: V triede sú veľké rozdiely medzi žiakmi. S Klárou Mihulovou a Jakubom Nosáľom bolo 

potrebné pracovať individuálne. Pri žiakovi Jakub Nosáľ som riešila slabú disciplínu a neschopnosť 

sústrediť sa. Žiak nebol na hodiny pripravený ani vedomostne, ani materiálne. Takmer na každej 

hodine mu niečo chýbalo (domáca úloha, učebnica, zošit). 

Zlepšenie oproti 1. polroku nastalo pri Jánovi Cerovskom, zo stupňa chválitebný na výborný.   

Kvarta: Záujem a práca žiakov je na vysokej úrovni. Celkovo  zvládli učivo bez problémov. Žiaci 

Radim Babiak, Filip Burin, Samuel Ďurika a Timur Mede dopĺňali prebrané témy zaujímavosťami 

a aplikovali ich do praxe. 

Kvinta: Zlepšenie oproti 1. polroku nastalo u Kristíny Binkovej - z chválitebného na výborný stupeň. 

Zhoršenie som zaznamenala u Andreja Kružliaka a Jaroslava Ďuroša, zo stupňa chválitebný na dobrý. 

Problémom je chýbajúca domáca príprava. 

Sexta: Táto trieda v 2. polroku nezaznamenala zmeny v porovnaní s 1. polrokom.  

Septima: Žiaci v porovnaní s 1. polrokom nezaznamenali výrazné zmeny v prospechu. Zlepšenie 

nastalo u žiaka Mateja Mázora na predmete Seminár z chémie. 

Oktáva: Peter Nociar sa zlepšil oproti 1. polroku z chválitebný na výborný stupeň. Zhoršenie nastalo 

u žiačky Zuzany Šufliarskej z chválitebný na stupeň dobrý z dôvodu veľkej absencie a u Karolíny 

Bődovej tiež z chválitebný na stupeň dobrý z dôvodu zmeny Semináru z chémie až v oktáve (v 

septime ho neabsolvovala). Zmena nastala kvôli výberu vysokej školy. 

P. Kovácsová hodnotila prácu študentov na biológii - kde pochválila väčšinu žiakov.  
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Príma: V triede je veľmi dobrá pracovná atmosféra. Žiaci majú o biológiu záujem, aktívne sa 

podieľajú na vyučovacom procese. Okrem N. Kurtiniaka si všetci udržali svoje hodnotenie z prvého 

polroka. 

Sekunda: V triede je tak isto veľmi dobrá pracovná atmosféra. Žiaci majú o biológiu záujem, aktívne 

sa podieľajú na vyučovacom procese, uplatňujú logické myslenie a 8 študentov pracovalo aj na 

predmete cvičenia z biológie. Štyria študenti sa zúčastnili s výborným výsledkom na biologickej 

olympiáde. Matej Bartoš obsadil dokonca 4.miesto na Celoslovenskom kole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Zlepšenie oproti 1. polroku nastalo u Samuela Zachara, naopak zhoršenie som zaznamenala u A. 

Berkyovej, N Gertnerovej, S. Hazuchovej, a M. Matiášovej a T. Pappa- čo sa prejavilo aj na 

koncoročnom hodnotení. 

Tercia: V triede sú veľké rozdiely medzi žiakmi. U niektorých žiakov chýba systematická domáca 

príprava, čo sa samozrejme odzrkadľuje aj na dosiahnutých výsledkoch. S Jakubom Nosáľom 

a Dáriom Kucejom bolo potrebné pracovať individuálne. Pri žiakovi J. Nosáľ som riešila slabú 

disciplínu a neschopnosť sústrediť sa. Žiak nebol na hodiny pripravený ani vedomostne, ani 

materiálne. Takmer na každej hodine mu niečo chýbalo (domáca úloha, učebnica, zošit). 

Zlepšenie oproti 1. polroku nastalo pri B. Adamove, J. Cerovskom, A. Oravcovej, Š. Pavlovičovi.   

Kvarta: Záujem a práca žiakov je na vysokej úrovni, tak ako vo väčšine predmetov majú žiaci 

eminentný záujem o štúdium, okrem, J. Mlynárika A. Pappa..  Celkovo  zvládli učivo bez problémov. 

Žiaci Radim Babiak, Filip Burin, Samuel Ďurika a Timur Mede dopĺňali prebrané témy 

zaujímavosťami a aplikovali ich do praxe. 

Kvinta: Žiaci tejto triedy nejavia veľký záujem o štúdium, a absentuje u niektorých aj domáca 

príprava. Žiaci si udržali nie veľmi dobré hodnotenie aj v druhom polroku. 

Sexta: Táto trieda v 2. polroku nezaznamenala zmeny v porovnaní s 1. polrokom, čo je pri náročných 

tematických celkoch pozitívne. 

Septima: V triede sa pracuje veľmi dobre .  Študenti majú záujem  pracovať na hodine aj ich domáca 

príprava u väčšiny je v poriadku. Žiaci v porovnaní s 1. polrokom nezaznamenali výrazné zmeny 

v prospechu. Zhoršenie nastalo u žiaka M. Grendu, M. Hlásnika a Z. Trnku.   

Oktáva: Študenti majú záujem  pracovať na hodine aj ich domáca príprava u väčšiny je v poriadku. 

Žiaci v porovnaní s 1. polrokom nezaznamenali výrazné zmeny v prospechu, dosiahli veľmi dobré 

výsledky nakoľko až 8 študentov maturovalo z biológie. Pani Morková – vyučujúca fyzika prácu 

žiakov zhodnotila a pripravila do tabuľky: 
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Zhodnotenie práce žiakov na predmete fyzika a na fyzikálnych akciách Šk. rok 

2018/2019 

  

 Vyučujúci, veľmi kladne hodnotili výsledky a pracovnú morálku v triedach septima a oktáva, 

ktoré pravidelne dosahujú pekné výsledky a skonštatovali, že bolo zaujímavé v Testovaní 9 sledovať 

porovnanie výsledkov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

našich študentov s ostatnou populáciou vhodné v triede kvarta zaviesť každoročné preverovanie 

vedomosti z matematiky a slovenského jazyka Monitor 9, aby sa získal skutočný stav vedomostí 

študentov pred vstupom na program ISCED 3, čo nakoniec členovia  PK jednohlasne odsúhlasili . 

Ďalej odsúhlasili prísnejšiu kontrolu domácich úloh hlavne z matematiky aj s náhodným zberom 

zošitov na začiatku vyučovania aj s adekvátnym hodnotením.    

 

1.7. Analýza výchovno - vzdelávacej činnosti – problémy žiakov, vzdelávanie žiakov so ŠVVP 

 

 Problémy žiakov vo výchovno-vzdelávacej činnosti sú pravidelne prejednávané na pracovných 

poradách i pedagogických radách. Venuje sa im pozornosť na zasadnutiach PK, najmä čo sa týka slabo 

Trieda Zlepšenie 
prospechu 

žiaka z fyziky 

Zhoršenie prospechu 
žiaka z fyziky 

Systematická práca 
a výborné výsledky 

Technické 
zručnosti 

Fyzikálne aktivity 

príma Engler 
Kmeť 

Paulíny,Kurtiniak, 
Stanko, 

Danko,Machava 

Janoštiaková, 
Križová,Žírošová 

Koreň  

sekunda Matiášová 
 

Papp, Ridzoň Kolbányiová, Bartoš Bartoš Bartoš – 
Murgašove dni, 

fyzikálne výstavy 

tercia Nosáľ 
Paulovič 

Paulovičová, 
Vašašová,Kollár 

Vinarčíková, Oravcová Kulich má výborné 
logické myslenie 

 

kvarta Varga, Janšto  Burin, Mede Varga T. Mede, 
Babiak, Burin 

- výborné logické 
myslenie 

Všetci žiaci sa 
zúčastňujú 

fyzikálnych výstav 
Mede – riešiteľ FO 

kvinta Dibalová, 
Binková 

  Ďuroš  

sexta Novodomský, 
Ernst 

 Novodomský Socháň Socháň -  
Murgašove dni, 

fyzikálne výstavy 

septima Rovný, Grenda Mlynáriková, Bobáľová, 
Hlásnik 

Gregorová Vaškovič Vaškovič,Vikor, 
Grenda- pomoc na 

fyzikálnych 
výstavách 

oktáva Kočiš Šufliarska, Mártonvá Kočiš, Hric Hric, Maráková 
pomoc na 

fyzikálnych 
aktivitách 
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prospievajúcich žiakov. K dispozícii sú im konzultačné hodiny s jednotlivými vyučujúcimi, čo žiaci 

pomerne často aj využívajú. K žiakom pristupujú jednotliví vyučujúci na jednotlivých predmetoch 

individuálne zohľadňujúc ich pracovné tempo a špecifické potreby. 

 Zvláštna pozornosť sa venuje žiakom so ŠVVP, či sú už individuálne integrovaných v bežnej 

triede, alebo nie. Žiaci so ŠVVP individuálne integrovaní v bežnej triede (či sa už jedná o žiakov so 

zdravotným znevýhodnením – vývinové poruchy učenia a poruchy pozornosti alebo žiakov so 

všeobecným intelektovým nadaním) sú v vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu, 

jedná sa o modifikované vyučovanie v niektorých predmetoch na základe záverov a odporúčaní 

psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení odborníkmi z Centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci. Vyučujúci pravidelne informujú o problémoch 

i úspechoch týchto žiakov. Na konci školského roka vypracúvajú hodnotiacu správu a výsledkoch 

žiaka so ŠVVP, ktoré sú súčasťou dokumentácie žiaka so ŠVVP.  

 Spolupráca školy s CPPP a P Lučenec je veľmi dobrá, do školy pravidelne chodí špeciálny 

pedagóg a pracuje so žiakmi s vývinovými poruchami učenia. Výsledky tejto spolupráce sú veľmi 

pozitívne. Taktiež škola úzko spolupracuje s CPPP a P Lučenec v oblasti psychologického poradenstva 

a sociálneho poradenstva. Túto oblasť na škole koordinuje výchovný poradca.  

V priebehu celého školského roku sa nadaným žiakom venovali, p. Molnárová, p. Vinarčík, 

p. Kapičáková, p. Morková , p. Kovácsová, p. Klein. 

Intelektovo nadaných žiakov sme zapájali do predmetových olympiád a rôznych súťaží. Predchádzala 

im individuálna príprava a väčšina žiakov sa úspešne umiestnila v krajských či celoslovenských kolách 

týchto súťaží. 

Úspechy a účasť žiakov Súkromného gymnázia v Lučenci v jednotlivých súťažiach v školskom roku 

2018/2019 sú súčasťou tejto správy.   

 

1.8. Metodicko – odborný rast učiteľov, vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

Pedagogická činnosť vyžaduje z hľadiska rozsahu a obsahovej štruktúry vyučovaných 

predmetov neustále doplňovanie a rozširovanie si vedomostí formou samoštúdia, účasti na odborných 

seminároch a štúdia doporučenej literatúry.   

Počas zasadnutí PK jej členovia podávali informácie o získaných poznatkoch zo štúdia odborných 

časopisov, z účasti na predmetových súťažiach a sprostredkovali informácie získané zo zdroja ako je 

internet. Využívali sme možnosť vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja finančnej 

gramotnosti prostredníctvom vyškoleného koordinátora finančnej gramotnosti p. Kapičákovej, ktorá 

využila svoje nové vedomosti na informovanie kolegov počas stretnutí PK. Podrobnejšie sme sa tento 

rok zaoberali čiastkovými kompetenciami v jednotlivých predmetoch. Učitelia našej PK sa tiež 
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prihlásili na aktualizačné vzdelávanie: Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných 

školách, ktorého poskytovateľom je RP MPC Banská Bystrica, na ktorého začiatok čakali celý školský 

rok. Podľa najnovších informácií by sa malo uskutočniť budúci školský rok. 

P. Péterová ukončila vzdelávanie Metodika rozvoja čitateľskej gramotnosti– informovala nielen 

kolegyne v rámci vlastnej PK, ale aj nás- učiteľov  z PK prírodovedných predmetov, ktorí s textom 

pracujú.  

V rámci PK a v záujme zvýšenia efektívnosti vyučovania boli uskutočnené vzájomné hospitácie. V 

školskom roku 20018/20019 bola vyjadrená spokojnosť zistená na hospitáciách a výmena poznatkov 

bola prínosom pre členov PK.  

Bc. Peter Vinarčík  absolvoval - Manažment malých a stredných podnikov na VŠEMVS ukončený 3. 

ročník Mgr. štúdia. 

 

1.9. Ďalšie aktivity členov PK 

V rámci výučby prírodovedných predmetov sme popularizovali vedu a techniku a našou 

prioritou sa i tento rok stal každoročne organizovaný Týždeň vedy a techniky, ale aj prvý krát u nás 

organizované Murgašove dni a tiež účasť na krajskom a celoštátnom kole festivalu vedy a techniky. 

Tak ako vlani a v predchádzajúcich rokoch, aj tento školský rok sme sa na Súkromnom 

gymnáziu v Lučenci rozhodli našimi aktivitami podporiť Týždeň vedy na Slovensku (už po dvanásty 

krát). Prebiehal od 5. 11. do 11. 11. 2018. 

Týždeň vedy a techniky na našej škole, to je množstvo aktivít prebiehajúcich celý týždeň, ale 

i exkurzie.  29.10. 2018 p. Kovácsová, p. Molnárová a p.Vinarčík pripravili pre kvartu až oktávu 

exkurziu do závodu Continental vo Zvolene. 5. 11. 2018- sa študenti kvinty až oktávy zúčastnili na 

predstavení Pygmalion v podaní Anglického divadla účinkujúceho v divadle vo Zvolene, ktoré 

zorganizovali  p. Jánošíková, p. Palkovičová, p. Kubányiová. 5.11.2018 študenti kvarty absolvovali 

geologickú exkurziu do múzea v Rimavskej Sobote s p. H. Kovácsovou a okrem dôležitých informácií 

z neživého prostredia minerálov a hornín sa počas prehliadky prírodovednej časti múzea oboznámili aj 

s krásne nainštalovanými ekosystémami vyskytujúcimi sa v našom okolí. 

 Významnou aktivitou tohto týždňa bola aj  reprezentácia nášho študenta - Petra Nociara v dňoch 7-10. 

11. 2018 na celoštátnom kole Festivalu vedy s odbornou prácou:  

„Manažment, ochrana a údržba významného biotopu“, ktoré prezentoval počas troch dní pred 

odbornou komisiou.  

Počas celého týždňa mali študenti  možnosť bližšie sa oboznámiť s rôznymi vednými disciplínami, 

novými výsledkami výskumu, teóriami a aktuálnymi témami, ktoré rezonujú vo svete vedy a techniky. 

Prednášky pre nich pripravili ich učitelia, spolužiaci, bývalí študenti, ale aj pozvaní hostia, medzi 

inými Karol Lacina (Zdravý životný štýl), šachový odborník a tréner Alexander Lavrenčík (šachový 
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turnaj) Stano Kaniansky( Za hviezdami), Mgr. Ľubica Morková ( Fyzika hrou- fyzikálne 

experimenty),Mgr. Ján Kluka,PhD.( štúdium na VŠ), Mgr. Michal Klein.( Úžasná káva) , Mgr. 

Marcela Janštová (Tanec je veľká veda?),  Eva Srníková (tvorivé dielne s hlinou). 

Priestor tiež dostal výtvarný ateliér s p. Michaelou Gazíkovou , vedomostná súťaž  iBobor, prezentácie 

vypracovaných projektov, práce SOČ, prírodovedné  experimenty v laboratóriách, či súťaž pre 

študentov „Voda nad zlato“, v ktorej mladší súťažili a pracovali v skupinách, starší študenti ich učili a 

tak získali mnoho informácií o vode na geografii, biológii, chémii, fyzike, matematike. Pre mladších 

spolužiakov si pripravili odborné prednášky aj ich starší spolužiaci a ukázali im cestu, ktorou sa môžu 

v ďalších rokoch uberať aj oni. Počas tohto týždňa prebiehal tiež zber papiera, ktorým študenti prispeli 

k ochrane stromov v prírode. 

Mgr. Helena Kovácsová 

Od septembra pracovali študenti triedy septima pod vedením p. Kovácsovej a p. Vargovej na prácach 

SOČ, z ktorých tí najlepší sa zúčastnili školského (11.3.2019) a krajského( 5. 4. 2019) kola SOČ. 

Krajské kolo SOČ sa uskutočnilo vo Zvolene. Zasadnutie členov odborných hodnotiacich komisií SOČ 

uskutočnilo na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene  26.3.2019 a p. Kovácsová  počas 

krajského kola SOČ tiež  pracovala v komisii Ochrana a tvorba životného prostredia. 15.11.2018 sa p. 

Kovácsová zúčastnila krajskej porady metodikov SOČ vo Zvolene. 

Na škole sa druhý krát uskutočnili už 9. Murgašove dni- v dňoch 18-19.10.2019, ktorých hlavnou 

organizátorkou bola p. Morková. Boli zamerané na medzipredmetové vzťahy fyziku, biológiu, chémiu, 

fyziku. Pani Morková uskutočnila počas roka množstvo fyzikálnych aktivít –viď tabuľku v prílohe  

Na našej škole bol založený klub Amavetu: Heuréka-Objavil som. Vedúcou klubu sa stala RNDr. 

Monika Kapičáková. 

Na škole pracovali dva krúžky vedené vyučujúcimi prírodovedných predmetov – Biológia a Chémia- 

príprava na VŠ. 

Všetci vyučujúci sa zúčastnili na DOD na našej škole. 

Vyučujúci i naďalej využívali všetky produkty, ako aj učebne z projektu Moderná škola. Ich využitie 

bolo označené aj v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch, v triednych knihách jednotlivých 

tried( PL - využitie pracovných listov.) 

Tak ako po iné roky aj teraz sa študenti za pomoci učiteľov zapojili do množstva súťaží, 

olympiád a projektov, často s veľkým úspechom. 

Počas roka sa učitelia jednotlivých predmetov pravidelne mimo vyučovania venovali príprave žiakov 

na jednotlivé súťaže.: 

Účastníkom SOČ sa venovala p. Kovácsová, p. Vargová , p. Jakubove. 
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P. Kovácsová koordinovala prípravu, prezentáciu a výberové školské kolo SOČ. Matematické súťaže 

koordinovala p. Molnárová, p. Kapičáková, biologické p. Kovácsová , fyzikálne p. Morková, 

informatické p. Vinarčík  a geografické p. Klein. 

 

1.10. Súťaže, akcie a výsledky vyučujúcimi jednotlivých predmetov                     

RNDr. MONIKA KAPIČÁKOVÁ 

Matematické a iné prírodovedné súťaže: 

I. Náboj Junior, termín: 23.11.2018 

Medzinárodná fyzikálno – matematická súťaž, regionálne kolo 

4 – členné družstvo tercie a kvarty: Ivan Kulich, Radim Babiak, Filip Burin, Samuel Ďuriška 

Zúčastnených: 15 tímov 

Umiestnenie: 6. miesto 

II.  Expert Geniality Show, termín: 29.11.2018 

Expert 5: 10 žiakov 

2 získali titul Expert: Simona Gondová - Päť jazykov kultúry 

                                   Kristína Levčíková - Ako funguje svet 

Expert 6: 7 žiakov 

Titul Expert získali: Filip Ballo: Ako funguje svet, Päť jazykov kutúry 

                                 Kristína Janoštiaková: Päť jazykov kutúry 

                                 Marian Novenko: Päť jazykov kultúry 

                                 Bruno Machava: Ako funguje svet 

Expert 7: 10 žiakov 

Titul Expert získala: Alexandra Kolbányiová v téme Tajomstvá prírody 

Expert 8: 1 žiak  

Ivan Kulich TOP EXPERT celkové umiestnenie 37. miesto z 1514 

                     Získal aj tituly Expert v oboch témach: Góly, body, sekundy 32. miesto z 388 

                                                                                    Mozgolamy 14. miesto z 895 

Expert 9: 3 žiaci 

      Titul Expert získal Filip Burin v téme Svetobežník 

Expert G12: 5 žiakov 

Titul Expert získali: Patrik Predajnianský (kvinta) – téma Tajomstvá prírody 

                                 Karolína Mravcová (kvinta) – téma Do you speak English? 

                         Matúš Géč (sexta) – téma Svetobežník 

                         Adrian Novodomský (sexta) – téma Do you speak English? (11. miesto z 537) 
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Expert G34: 2 žiaci  

Titul Expert získali: Pavol Ďuriš (oktáva) – téma Svetobežník 

                                 Zoran Trnka (septima) – téma Tajomstvá prírody 

III. Matematická olympiáda – 68. ročník 

Domáce kolo: Kategória Z9 Timur Mede – kvarta 

                         Kategória Z8 Ivan Kulich – tercia 

                         Kategória C Karolína Mravcová – kvinta 

                         Kategória B Samuel Socháň – sexta 

Všetci 4 žiaci boli úspešnými riešiteľmi domáceho kola. 

Školské kolo (bolo len pre kategórie B,C), termín: 29.1.2019 – zúčastnili sa ho 2 žiaci: 

Karolína Mravcová – získala 5 bodov z 18 (neúspešná riešiteľka) 

Samuel Socháň – získal 12 bodov z 18 (úspešný riešiteľ) 

Okresné kolo MO 

Kategória: Z9       Dátum konania: 30.1.2019 

Počet účastníkov: 8 

Počet bodov: 7 z 24 

Umiestnenie: 3. miesto (neúspešný riešiteľ) 

Kategória: Z8      Dátum konania: 9.4.2019 

Počet účastníkov: 23 

Počet bodov: 2 z 18 (neúspešný riešiteľ) 

Umiestnenie: 10. miesto 

 

IV. Matematický klokan 

termín súťaže: 21.3.2019 

Kategória Školák 5 – zúčastnených 9 žiakov (úspešná jedine Simona Gondová) 

Kategória Školák 6 – zúčastnení 4 žiaci (úspešná jedine Kristína Janoštiaková) 

Kategória Benjamín 7 - zúčastnení 7 žiaci (úspešná jedine Alexandra Kolbányiová) 

Kategória Benjamín 8 – zúčastnený a zároveň úspešný 1 žiak Ivan Kulich 

Kadet 9 – zúčastnení 3 žiaci, úspešný len jeden žiak: Timur Mede 

Kadet G12 – zúčastnení len 1 žiak Samuel Socháň 

 

V. Pytagoriáda 

Školské kolo, termín: 13.12.2018 

Okresné kolo, termín: 27.3.2019 

Kategória P6: počet účastníkov 43 
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                       Filip Ballo: 15. miesto 

                      Richard Engler: 21. miesto 

Kategória P7: počet účastníkov 28 

                      Alexandra Kolbányiová: 2. miesto 

Kategória P8: počet účastníkov 28 

                      Ivan Kulich: 3. miesto 

Výsledky testovania 9: 

Testovania sa zúčastnilo 10 žiakov. 

Priemer: 70,99 percent 

Najúspešnejší žiaci: Filip Burin 93,3 % 

                                 Miriam Cifrová 86,7 % 

                                 Radim Babiak 83,3 % 

 

 

Ing. KATARÍNA MOLNÁROVÁ 

Chemická olympiáda – 55. ročník – domáce kolo a školské kolo 

Peter Nociar - oktáva 

 

Mgr. HELENA KOVÁCSOVÁ 

BIOLÓGIA 

Krajské kolo Festivalu vedy v Banskej Bystrici - 19. 10. 2018 študent oktávy Peter Nociar, po 

výbornom výkone pri prezentácii a obhajobe svojej práce vybojoval postup na celoštátne kolo 

Festivalu vedy. 

Celoštátne kolo Festivalu vedy- Bratislave 8.11.-9.11.2018 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, študent septimy Peter Nociar, obhajoval svoju  prácu.  

KK SOČ- 5. 4. 2019 

v priestoroch SPŠ dopravnej vo Zvolene. si vybojovali naši študenti vo svojich odboroch krásne 

umiestnenia a niektorí aj s postupom na celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré 

sa uskutoční v dňoch 23. - 26. apríla 2019 v priestoroch Strednej odbornej školy automobilovej v 

Košiciach.  

         Laura Mužilová súťažila v odbore Biológia s prácou: „Prevalencia endoparazitov psov     

         v intraviláne mesta Lučenec“ a vybojovala si postupové 1. miesto. 

Matej Mázor a Tibor Varga súťažili v odbore Životné prostredie, geografia, geológia s prácou: 

„Recyklácia plastov v domácnosti“, a vybojovali si pekné 4. miesto.  

Gabriel Vikor  súťažil v odbore - Ekonomika a riadenie s prácou „Kryptomeny –meny budúcnosti“ 

a obsadil postupové 2. miesto.  

CK SOČ- 23. - 26. apríla 2019          
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Laura Mužilová súťažila v odbore Biológia  si vybojovala si zo16nástich súťažiacich krásne   

pódiové  umiestnenie 5 miesto. 

Gabriel Vikor  súťažil v odbore - Ekonomika a riadenie s prácou a obsadil 6. miesto.  

Biologický krúžok- príprava na vysokú školu- oktáva 

 

Mgr. MICHAL KLEIN 

GEOGRAFIA 

Geografická olympiáda – školské kolo - január 2019 

5.ročník 

Príma 

Sekunda 

Geografická olympiáda – okresné kolo - 7. 2. 2019 

 5.roč. 

Počet účastníkov 19 

3. miesto   Simona Gondová 

9. miesto   Natália Nociarová 

11. miesto Laura Nováková 

 kategória F 

Počet účastníkov 19 

8. miesto Katarína Mičianiková - úspešná riešiteľka 

Čo vieš o hviezdach?  

- Okresné kolo  4. 4. 2019 

3.miesto  Zoran Trnka 

- Krajské kolo  4. 5. 2019 

Zoran Trnka 11.miesto 

Fenomény sveta 

- registrácia do zážitkového vyučovania 

 

Mgr. ĽUBICA MORKOVÁ 

FYZIKA 

Fyzikálne aktivity  na Súkromnom gymnáziu 

                                                                                                                                
Názov akcie Dátum akcie Popis akcie 

9. Murgašove dni 

stretnutie učiteľov 

v rámci Slovenska 

zamerané na inovácie 

18-19.10.2019 Aktivity inšpirované kolegami z Katedry teoretickej fyziky a 

didaktiky fyziky FMFI UK v Bratislave tvorili obsahovú náplň 

prvého dňa podujatia. Doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., 

prezentovala výber aktivít zo 6. a 9. ročníka. S doc. PaedDr. 
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a obsahovú integráciu 

vo vzdelávacej 

oblasti človek 

a príroda.  

 

Klárou Velmovskou, PhD., v rámci jej príspevku Sila vo 

vyučovaní fyziky na ZŠ účastníci diskutovali o učebniciach 

prírodovedy pre 1. stupeň ZŠ a vyskúšali si niektoré 

demonštračné experimenty. Príspevok Mgr. Jakuba Čavajku 

Zmysluplné využitie aplikácií mobilného telefónu, bádateľské 

aktivity formou pokusov z hydromechaniky z príležitosti aj Dňa 

vody  Mgr. Ľubica Morková.  

 

 Projekt„Výmyselník 

F“ 

v rámci Amavetu, 

získali sme 400eur od 

MŠ 

1.1 – 31.1.2019 V projekte  „Výmyselník F“ som sa  zamerala na tvorbu 

pomôcok k pokusom, realizáciu  pokusov pomocou 

novovytvorených pomôcok. Pokusy predvádzali žiaci kvarty,  

podľa oblastí  fyziky,, najmä na hydromechanické javy. 

Vytvorila som komentáre k predvádzaným pokusom. 

Fyzikálna výstava 

pokusov v rámci Dni 

otvorených dverí 

28.2.2019 Žiaci kvarty prezentovali fyzikálne pokusy z oblasti elektriny 

a magnetizmu pred žiakmi 9. ročníkov  z  okresu Lučenec. 

Fyzikálna olympiáda  

Okresné kolo 

Marec 2019 Fyzikálnej olympiády sa zúčastnil žiak kvarty Timur Mede. 

Úlohy , ktoré mali žiaci vyriešiť boli matematicky náročné 

a neprimerané veku riešiteľov 

Inovačné vzdelávanie  

učiteľov 

z prírodovedným 

zameraním 

(lektorstvo) 

17.5.2019 Učitelia s aprobáciou prírodovedného zamerania tvorili vo 

fyzikálnej učebni pokusy, pomôcky, riešili problémové úlohy 

v súvislosti s pokusom, bádali a prepájali spoločnú tému do 

svojich predmetov, ktoré vyučujú . Tvorivú atmosféru oživila aj 

súťaž ! Dobre vedieť“. Učitelia odchádzali zo školenia nadšení 

a obohatení o nové inšpiratívne nápady. 

Záhradná slávnosť 27.5.2019 Žiaci z rôznych ročníkov budú predvádzať pokusy z mechaniky 

zábavnou formou. 

 

 

 

Bc. PETER VINARČÍK 

INFORMATIKA 

Počas školského roka 2018/2019 sa v rámci týždňa  vedy a techniky naši žiaci zapojili do  súťaže  

IBobor  v ktorej boli žiaci rozdelený podľa ročníkov do rôznych kategórií.  Celkovo sa súťaže 
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zúčastnilo sa 77 928 súťažiacich z 979 škôl, Výsledky našich najúspešnejších žiakov podľa 

kategórií. 

Benjamín 

Celkové 

poradie 
 

Meno a priezvisko 
Trieda Dosiahnutý výsledok 

2171. - 2619.   Tomáš Papp sekunda  68,01 bodov, 88. percentil 

Kadet 

Celkové  

poradie 

 Meno a priezvisko 
Trieda Dosiahnutý výsledok 

768. - 1582.   Timur Mede kvarta  73,34 bodov, 95. percentil 

2385. - 3231.   Samuel Ďuriška kvarta  66,68 bodov, 85. percentil 

2385. - 3231.   Jakub Mlynárik kvarta  66,68 bodov, 85. percentil 

Junior 

Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok 

724. - 836.  Jakub Landl kvinta  64,01 bodov, 90. percentil 

1367. - 1491.  Patrik Predajnanský kvinta  57,35 bodov, 81. percentil 

Senior 

Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok 

1165. - 1214.  Dominika Belková septima  48,02 bodov, 72. percentil 

1165. - 1214.  Daniel Csúz septima  48,02 bodov, 72. percentil 

1165. - 1214.  Laura Mužilová septima  48,02 bodov, 72. percentil 

 

Okrem súťaže Ibobor sa naši žiaci zúčastnili aj testovania IT zručnosti v najväčšom IT teste národa IT 

Fitness test 2019, kde po ukončení testu žiaci dostali certifikát s ich vyhodnotením. 

 

1.11. Opatrenia na odstránenie nedostatkov 

- viesť žiakov k pravidelnej domácej príprave, 

- venovať pozornosť slabo prospievajúcim žiakom formou konzultácií, prípravou diferencovaných 

úloh, 

- uskutočňovať vzájomné hospitácie s cieľom sledovať efektivitu používaných metód a foriem výučby, 

výmena skúseností, 
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- z každej písomnej previerky vyhotoviť analýzu výsledkov s prijatými opatreniami na odstránenie 

zistených nedostatkov, 

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť strategickými metódami práce s textom súvislým i nesúvislým na 

hodinách prírodovedných predmetov, využívať skupinovú formu práce, 

- rozvíjať naďalej finančnú gramotnosť. 

 

1.12. Odporúčania pre riaditeľku školy 

 

- pre skvalitnenie cvičení z jednotlivých predmetov pokúsiť sa zabezpečiť delenie tried podľa  

  metodických odporúčaní, 

- žiadajú hlavne matematiku v rozvrhu neumiestňovať na posledných hodinách, 

- odporúčajú jednohodinové predmety nedávať na pondelky a piatky, kedy je väčšia  

  pravdepodobnosť ich odpadnutia,  

- odporúčajú dokúpiť chýbajúce pomôcky, učebnice, atlasy- viď príloha. 

 

1.13. Záver - východiská činnosti PK do budúceho školského roku 

 

-Zapájať žiakov do rôznych prírodovedných súťaží podľa ponuky a organizovať vlastné školské 

súťaže,  

-Spracovať plán exkurzií podľa aktuálnej potreby a ponuky v súlade s požiadavkami ostatných 

predmetových komisií,  

-Zorganizovať ďalší Týždeň vedy a techniky a   Murgašove dni, 

-Využívať  žiacke projekty a prezentácie  s prírodovednou tematikou v rámci medzipredmetových 

vzťahov aj na ostatných predmetoch, 

-Naďalej využívať všetky produkty, ako aj učebne z projektu Moderná škola,  

-Pripraviť projektový deň resp. rovesnícke vyučovanie počas Týždňa vedy a techniky, 

- Zorganizovať Deň Zeme na našej škole, 

- Zamerať sa na používanie metód podporujúcich rozvoj prírodovednej a finančnej  

  gramotnosti,  

- pozývať na naše stretnutia aj zástupcov z Pk jazykov a spoločenskovedných predmetov, pre  

   skvalitnenie spolupráce. 
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V závere správy sa chcem poďakovať za množstvo zodpovedne vykonanej inovačnej, tvorivej, 

nápaditej, aktualizačnej a náročnej práce všetkým členom PK a veľmi dobrej spolupráce s vedením 

školy, bez ktorej by nebolo možné a realizovateľné naplnenie stanovených cieľov. Motiváciou a 

odmenením pracovníkov je dobrý pocit z kvalitne vykonanej práce a moje morálne uznanie. 

 
Príloha 1 

 

 

Požiadavka na pomôcky z PK prírodovedných predmetov za šk. 2018/2019 

 

 

Názov pomôcky 

 

Počet kusov 

Fyzika  

Posuvné meradlo 8 

Buzoly, magnetky 8 

Žiarovky 6V 10 

Zapaľovač plynu 1 

Kahan ( turistický) + kartuša 1 

  

Matematika  

Pravítko s ryskou 2 

kružidlo 2 

  

Chémia, Biológia  

Indukčný varič 1 

Eurolab so senzormi 1 

jar 2 

Papierové utierky 2 

  

Zemepis  

buzoly   10 

malé glóbusy  10 

  

+ žiadosť o likvidáciu starého skladu chemikálií 
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Správa výchovnej poradkyne o činnosti výchovného poradcu v školskom roku 2018/2019 

 
Činnosť výchovnej poradkyne počas školského roka je zameraná predovšetkým na pomoc a 

rady študentom v súvislosti s budúcim vysokoškolským štúdiom, čo vyplýva zo samotnej podstaty 
gymnaziálneho štúdia. Práca poradkyne v priebehu školského roka má presný harmonogram. V 
septembri (októbri) na prvej triednej schôdzke rodičov kvinty (resp. sexty) osemročného štúdia a 
prvého (resp. druhého) ročníka štvorročného štúdia podáva podrobné informácie rodičom o charaktere 
štúdia od kvinty až po oktávu a od prvého ročníka po štvrtý ročník štvorročného štúdia, o možnosti 
výberu voliteľných predmetov a ich obsahu, obsahu a štruktúre maturitných skúšok, o možnostiach, 
obsahu a charaktere vysokoškolského štúdia, ako aj o vzájomnom obsahovom prepojení študijných 
predmetov na gymnáziu a jednotlivých smerov štúdia na vysokých školách. Rodičia sú tiež 
informovaní, že študenti sexty (resp. septimy) a druhého (resp. tretieho) ročníka robia testy schopností 
so zameraním na ich možnú budúcu profesionálnu orientáciu (tzv. PROFO) v spolupráci s Centrom 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci, kde študenti na základe 
individuálne vyhodnocovaných testov psychologičkou CPPP a P v Lučenci získavajú odborné 
informácie o profile svojej osobnosti so zameraním najmä na intelektové schopnosti, predpoklady, 
nadanie a talent v súvislosti so zameraním budúcej profesionálnej orientácie (pomôcka pri výbere 
vysokej školy). Tieto informácie napomáhajú študentom pri orientácii na smer ich budúceho 
vysokoškolského štúdia, ako i výbere voliteľných predmetov a maturitných predmetov. Tieto isté 
informácie poskytované na začiatku školského roka rodičom kvinty a prvého ročníka sú poskytnuté a 
podrobne vysvetlené v priebehu prvého polroka aktuálneho školského roka aj študentom kvinty a 
prvého ročníka. Ďalej s nimi ako aj so študentmi ostatných ročníkov v súvislosti s profesionálnou 
orientáciou pracuje výchovná poradkyňa priebežne podľa potreby v priebehu celého školského roka. V 
tejto činnosti výchovná poradkyňa úzko spolupracuje s triednymi profesormi a s Centrom 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci. Študenti majú taktiež možnosť 
testovania svojich intelektových schopností Mensou Slovensko, ktorá realizuje testovanie pre verejnosť 
v priestoroch našej školy. Účelom tohto testovania je vyhľadávať ľudí s nadpriemerným IQ. 

V priebehu školského roka (na polroku a ku koncu školského roka) eviduje výchovná 
poradkyňa v jednotlivých ročníkoch záujem o smerovanie vysokoškolského štúdia, v prípade potreby 
analyzuje s jednotlivými študentmi ich možnosti a perspektívy a usmerňuje ich.    

V novembri sa začína intenzívnejšia práca so študentmi oktávy a štvrtého ročníka v súvislosti s 
výberom vysokých škôl, vyplňovaním a podávaním prihlášok na vysoké školy, ktorá končí prakticky 
až koncom marca. Čo sa týka smerov vysokoškolského štúdia, za posledné roky sa vyprofilovali 
nasledovné smery: ekonómia a ekonomika, manažmenty, informatika,  medicína, farmácia, biológia, 
jazyky, medzinárodné vzťahy, technické smery. Aj v tomto školskom roku sa prejavilo približne 
takéto rozloženie záujmu o zameranie vysokoškolského štúdia, znovu po istom čase sa prejavil aj 
záujem o štúdium práva. Prehľad úspešnosti prijatia na vysoké školy absolventov oktávy Súkromného 
gymnázia v Lučenci v školskom roku 2018/2019 je v prílohe tejto správy. Výchovná poradkyňa sa 
venuje aj tzv. kariérovému poradenstvu, sleduje aktuálny vývoj na trhu práce, informuje o profesiách, 
o ktorých je na trhu práce perspektívne dlhodobý dopyt. Diskutuje so študentmi o svete práce, 
pracovných pozíciách a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce, ako aj o zásadách a možnostiach 
budovania pracovnej kariéry. V tejto súvislosti sú pozývaní na besedy so študentmi nášho gymnázia 
najmä bývalí absolventi, ktorí dosiahli významné kariérne posty v rôznych odboroch a profesiách. 
Okrem činnosti orientovanej na ďalšie štúdium sa výchovná poradkyňa venuje aj ďalším úlohám 
súvisiacich s výchovnými problémami. Výchovná poradkyňa je súčasne aj koordinátorkou pre prácu 
so žiakmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ŠVVP) a  koordinátorkou prevencie v 
oblasti prevencie závislostí sociálno-patologických javov. Vo svojej činnosti v týchto oblastiach 
výchovná poradkyňa veľmi úzko spolupracuje hlavne s odborníkmi z Centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci, taktiež s Centrom špeciálno-pedagogického 
poradenstva v Lučenci, s odborníkmi z praxe, ako aj s vedením školy a triednymi učiteľmi. V priebehu 
školského roka 2018/2019 boli zabezpečené prednášky a besedy so žiakmi nižšieho gymnáziá (príma, 
sekunda, tercia, kvarta) na témy závislostí, šikanovania a páchania trestnej činnosti maloletých 
a mladistvých. Počas celého školského roka prebiehali pravidelné stretnutia žiakov so ŠVVP 
(zdravotné znevýhodnenie - vývinové poruchy učenia) so špeciálnou pedagogičkou s Centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci ktorá im poskytovala odborné 
poradenstvo ako aj praktické rady ako zmierňovať prejavy týchto porúch v procese učenia a 
vzdelávania. Tieto stretnutia priniesli pozitívne výsledky, tieto aktivity však budú pokračovať naďalej, 
lebo je to dlhodobá záležitosť.  
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Práca výchovnej poradkyne je zameraná aj na propagáciu ľudsko-právnej problematiky najmä 
so zreteľom na výchovu k demokratickému občianstvu a ľudským právam, k tolerancii a rešpektovaniu 
inakosti, či už v názoroch, orientácii a pod., na prevenciu voči možnosti šikanovania na škole. V tomto 
školskom roku sme opäť venovali zvláštnu pozornosť elektronickému šikanovaniu, šikanovaniu na 
sociálnych sieťach, ako aj zneužívaniu osobných údajov v elektronických médiách, vzhľadom na to, že 
je to veľmi aktuálna a závažná problematika. Taktiež sme zvýšenú pozornosť venovali problémom 
diskriminácie, rasizmu, intolerancie a narastajúcemu radikalizmu a extrémizmu v Európe i na 
Slovensku.  

Vo výchovnej činnosti tiež výchovná poradkyňa spolupracuje s triednymi profesormi pri riešení 
výchovných problémov žiakov. Ako členka širšieho vedenia školy (v zmysle predpisov o výchovných 
poradcoch) je tiež prizývaná k riešeniu závažných výchovných problémom žiakov vedením školy.  
V tejto oblasti je veľmi dobrá spolupráca so všetkými zainteresovanými (učiteľmi, triednymi učiteľmi, 
vedením školy i rodičmi), čo umožňuje včasné zachytenie všetkých problémov, ktoré by bez tohto 
monitorovania mohli prerásť do vážnejších rozmerov.  

Intenzívna je tiež spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
v Lučenci. V spolupráci s CPPP a P Lučenec sa pravidelne a  dlhodobo pracuje so žiakmi so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (so ŠVVP) - so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, 
so žiakmi s intelektovým nadaním ako aj so žiakmi s poruchami učenia a poruchami správania. Táto 
významná spolupráca sa bude v ďalšom školskom roku ešte intenzívnejšie rozvíjať. 
 Výchovná poradkyňa sa vo svojej činnosti vychádza z  plánu činnosti výchovného poradcu, 
ktorý bol v školskom roku 2018/2019 vo všetkých hlavných položkách splnený. Materiálno-technické 
zabezpečenie práce výchovného poradcu je dobré, výchovná poradkyňa má k dispozícii samostatnú 
kanceláriu s počítačom a pripojením na internet. Spolupráca s vedením školy je tiež na požadovanej 
úrovni, vedenie školy vytvára dobré podmienky pre prácu výchovnej poradkyne. 

Výchovná poradkyňa pracuje aj ako koordinátorka výchovy a vzdelávania k demokratickému 
občianstvu a ľudským právam, ako koordinátorka prevencie závislostí a sociálno-patologických javov 
a ako koordinátorka práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). 
 
Podrobnejší prehľad činnosti výchovnej poradkyne je uvedený v prílohe č. 1. Umiestnenie absolventov 
šk. roka 2018/2019 na vysokých školách je uvedený v prílohe č. 2. 
 
Príloha č. 1: Prehľad aktivít výchovnej poradkyne v školskom roku 2018/2019: 
 

a.) výchovné a kariérové poradenstvo 

 začiatok práce so študentmi oktávy, čo sa týka výberu vysokoškolského štúdia (október 2018) 

 porada výchovných poradcov v CPPPaP Lučenec – október 2018 

 diskusie so študentmi kvinty - oktávy a prvého - štvrtého ročníka o aktuálnom vývoj na trhu 

práce, informácie o profesiách, o ktorých je na trhu práce perspektívne dlhodobý dopyt. 

Diskusia so študentmi o svete práce, pracovných pozíciách a možnostiach uplatnenia sa na trhu 

práce, ako aj o zásadách a možnostiach budovania pracovnej kariéry – november, december 

2018 

 rady a pomoc študentom oktávy pri výbere vysokej školy (november 2018 – január 2019) 

 rady a pomoc pri vyplňovaní prihlášok na vysoké školy (február 2018) 

 porada výchovných poradcov v CPPPaP Lučenec – marec 2019 

 zisťovanie záujmu o zameranie vysokoškolského štúdia žiakov v triedach kvarta – septima 

(máj – jún 2019) 
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 pomoc a rady pri voľbe voliteľných predmetov – seminárov v nasledujúcom školskom roku 

študentom kvinty a sexty v nadväznosti na maturitné skúšky a vysokoškolské štúdium, o ktoré 

prejavili záujem 

 poradenstvo a pomoc pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov žiakov v spolupráci 

s triednymi učiteľmi, vedením školy a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie Lučenec (priebežne podľa potreby počas celého školského roka) 

 

b.) koordinátor prevencie závislostí a sociálno-patologických javov 

Úlohy a kompetencie koordinátora prevencie: 

Prevencia drogových závislostí by mala byť súčasťou systému účinných preventívnych aktivít 

zameraných na aktívnu ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä: 

 Deklarácie práv dieťaťa 

 Dohovoru o právach dieťaťa 

Činnosť koordinátora prevencie sa orientuje na oblasť prevencie všetkých sociálno-patologických 

javov (teda aj prevencia šikanovania, zvýšenej agresivity, sexuálne prenosných chorôb a pod., nielen 

na prevenciu drogových závislostí), v zmysle orientácie celých školských kolektívov v smere 

pozitívnych postojov k zdravému životnému štýlu a vytvárania pozitívnej atmosféry na školách. 

 

Koordinátor prevencie plní nasledovné úlohy: 

 školské poradenstvo v otázkach prevencie drogových a iných závislostí 

 v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako 

integrálnej súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu a v rámci aktivít školy poskytuje 

preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom 

 monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovú výchovu a 

informačnú činnosť pedagogických pracovníkov školy pri dlhodobom systematickom 

sledovaní a hodnotení vývinu žiakov ohrozených drogovou závislosťou a inou sociálnou 

patológiou (delikvencia, šikanovanie, kriminalita, fyzické a psychické týranie) 

 sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými 

zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou 

 venuje osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých 

možno oprávnene predpokladať zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku 

drogovej závislosti 

 informuje žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcovo činnosti preventívnych 

poradenských a iných odborných zariadení, o možnosti využitia ich odborných služieb 

zameraných na prevenciu a odstraňovanie drogových a iných závislostí 

 v rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom na škole a s 

príslušným centrom výchovnej a psychologickej prevencie a pedagogicko-psychologickou 

poradňou, ktoré poskytujú metodickú pomoc 

 permanentne sa vzdeláva a zdokonaľuje svoju odbornosť a spôsobilosti koordinovať a plniť 

úlohy primárnej prevencie v škole 
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Podklady: 

 analýza práce koordinátora v predchádzajúcom školskom roku 

 pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR pre školský rok 2018/2019 

 vyhláška MŠ SR č. 325/ 2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného 

poradenstva a prevencie  

 metodické usmernenie č. 7/2006-R 

 

Základom úspešnej práce koordinátora prevencie je kooperácia s celým kolektívom pedagogických 

pracovníkov v spolupráci s rodičmi a v súčinnosti s pracovníkmi z psychologických, zdravotníckych a 

vzdelávacích pracovísk. 

 

Aktivity koordinátora prevencie v školskom roku 2018/2019: 

 september 2018 - vyhodnotenie sociálnej diagnostiky v triede sekunda (realizovaná v 2. 

polroku triedy príma) - CPPP a P Lučenec 

 porada koordinátorov prevencie pre 2. stupeň základných škôl – október 2018 v CPPP a P 

Lučenec 

 porada koordinátorov prevencie pre stredné školy – október 2018 v CPPP a P Lučenec 

 október 2018 - odborný seminár pre pedagogických pracovníkov gymnázia o šikanovaní 

na školách a prevencii proti šikanovaniu - odborníci z Centra pedagogicko- psychologického 

poradenstva a prevencie v Lučenci. Učitelia získali osvedčenia o absolvovaní odborného 

seminára o šikanovaní 

 Európsky Týždeň boja proti drogám – november 2018 (14. – 18. 11.): 

 peer aktivista prevencie Matúš Hlásnik z kvinty zrealizoval sériu prednášok spojených 

s diskusiou o nebezpečenstve závislostí na nikotíne, alkohole a marihuane pre triedy príma, 

sekunda a tercia súkromného gymnázia 

 peer aktivista prevencie Matúš Hlásnik z kvinty zrealizoval prednášku a diskusiu o škodlivosti 

fajčenia a konzumácie alkoholu pre žiakov 5. ročníka súkromnej základnej školy 

 peer aktivista prevencie Matúš Hlásnik z kvinty aktívne pomáhal pri organizácii a realizácii 

aktivít pre žiakov súkromnej základnej školy v duchu idey Šport a hry áno, drogy nie! 

 14. 11. 2018 – výchovný koncert s témou kyberšikany (pre žiakov prímy – kvarty SG) 

 28. 11. 2018 – Poďte s nami dejinami – Týždeň boja proti drogám (výchovný koncert 

SZUŠ pre prímu – kvartu SG) 

 anonymný dotazník o šikanovaní na škole vo všetkých triedach súkromného gymnázia 

október - november 2018 

 apríl - máj 2019 rozšírené vyučovanie na hodinách občianskej náuky zamerané na 

šikanovanie a hlavne na kyberšikanu v triedach príma a sekunda zakončené anketou na 

danú tému 
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 apríl - máj 2019 vyhodnotenie dotazníka o šikanovaní na škole 

 pokračovanie spolupráce s odborníkom na kyberšikanu a počítačovú kriminalitu Ing. 

Jaroslavom Osterom (príprava opätovných prednášok a diskusií na danú tému - v minulosti 

séria týchto prednášok na škole už prebehla) 

 cvičenie OČAZ (ochrany človeka a zdravia) – sprievodné športové aktivity v rámci programu 

Zober loptu a nie drogy! - jún 2019  

 

c.) koordinátor výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam 

 18. 10. 2018 – regionálne kolo Olympiády o EÚ (elektronická súťaž Fakulty sociálnych vied 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod záštitou MŠ SR) – Pavol Ďuriš, Nikolas Kočiš, 

Igor Žilák 

 projekt Študenti po stopách totality (organizátor Nadácia Milana Šimečku), téma Emigrácia 

(február 2018 – november 2018) 

 1. - 3. október 2018: hodnotiaci seminár projektu Študenti po stopách totality v Košiciach 

 17. 10. 2018 - prednáška a beseda k židovskej otázke s americkou vedkyňou M. Vadkerty 

na tému: Ľudia píšu Tisovi o židovskej otázke. Historické súvislosti objasňoval historik Ivan 

Kamenec a publicistka Soňa Gyarfášová. 

 24. 10. 2018 v priestoroch historickej radnice nainštalovali študenti v rámci projektu Študenti 

po stopách totality výstavku dokumentujúcu totalitný socialistický režim v Československu a 

jeho praktiky. Zároveň tak projektový tím oboznámil verejnosť s témami, ktorým sa v rámci 

tematického zamerania projektu na emigráciu v rokoch 1948 a 1968 venoval: železná opona v 

Československu a jej obete, prenasledovanie občanov, cenzúra, útoky režimu na cirkvám v 

Československu, zinscenované procesy s politickými odporcami i osobami nepohodlnými 

režimu, činnosť ŠTB a perzekúcia obyvateľstva, cenzúra a pod. 

 14. november 2018 - beseda s novinárkou, dokumentaristkou a spisovateľkou Veronika 

Homolovou - Tóthovou o jej novej knihe Mama milovala Gabíka, ale aj o príbehu lučeneckej 

rodáčky pani Vilmy Fischerovej a jej strastiplnej ceste počas druhej svetovej vojny a aj po nej. 

Témou stretnutia boli aj dokumentaristické práce autorky na tému holokaustu, historický 

výskum, ktorý im predchádzal v Yad Vashem, Berlíne, Washingtone, Bratislave.  

 16.11.-18.11. 2018: vyhodnotenie a ukončenie projektu Študenti po stopách totality v 

Bratislave 

 olympiáda ľudských práv – školské, krajské aj celoštátne kolo (december 2018 – apríl 

2019) 

 regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2019 - apríl 2019 

 diskusie so žiakmi o aktuálnych ľudsko-právnych a spoločensko-politických témach – počas 

celého školského roka (výchova a vzdelávanie k ľudským právam, rodové vzdelávanie - 

stratégia gender mainstreamingu, výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu, 

problematika ľudských práv najmä znevýhodnených ľudí ako prevencia diskriminácie, 

extrémizmu a rasizmu, multikultúrna a multietnická výchova, výchova v duchu humanizmu, 
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práva detí, predchádzanie všetkým formám násilia, diskriminácie, segregácie, xenofóbie, 

antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu, problematika migrácie, problematika 

zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí, globálne témy, hodnotová výchova) 

 

d.) koordinátor práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 

Na škole sa už dlhodobo pracujeme so žiakmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími 

potrebami (žiaci so ŠVVP). Jedná sa o žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a žiakov so 

zdravotným znevýhodnením – vývinové poruchy učenia (zoznam v prílohe č. 1). Títo žiaci sú podľa 

doporučení CPPP a P Lučenec (odborná diagnostika) individuálne integrovaní v bežnej triede. Ich 

vzdelávanie sa realizuje podľa individuálnych vzdelávacích programov formou modifikovaného 

vyučovania (modifikácia učiva) podľa doporučení CPPP a P Lučenec. 

Výchovný poradca ako koordinátor práce so vo svojej činnosti v tejto oblasti veľmi úzko 

spolupracuje hlavne s odborníkmi z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

v Lučenci, taktiež s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Lučenci, z odborníkmi z praxe, 

ako aj s vedením školy a triednymi učiteľmi. 

Pri žiakoch so všeobecným intelektovým nadanie sa rozvíja ich intelektové nadanie v 

konkrétnej oblasti podľa IVVP a u žiakov s vývinovými poruchami učenia sa, pod odborným 

dohľadom špeciálneho psychológa z CPPP a P Lučenec, ktorý pravidelne navštevuje školu a pracuje s 

týmito žiakmi, eliminujú dopady vývinovej poruchy učenia na vzdelávanie konkrétneho žiaka podľa 

IVVP a doporučení CPPP a P Lučenec. V tejto oblasti dosahuje škola veľmi dobré výsledky. 

 

 

Príloha č. 1:   Zoznam individuálne integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ŠVVP) v školskom roku 2018/2019 so  všeobecným intelektovým nadaním a 

zdravotným znevýhodnením (vývinové poruchy učenia) - spolu 27 žiakov 

  

 
I.    žiaci so všeobecným intelektovým nadaním:   21 

  

 Príma:   4 

  

1.   Ballo Filip 

2.   Danko Simon 

3.   Engler Richard 

4.   Koreň Peter 

  

 Sekunda: 6 

  

1.   Bartoš Matej  

2.   Cifra Martin  

3.   Marák Eduard  

4.   Matiašová Michaela  

5.   Varšová Anna  

6.   Zachar Samuel  

  

Tercia:   2 
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1.   Danko Samuel  

2.   Kulich Ivan  

  

  

Kvarta:   3 

  

1.   Janšto Matej  

2.   Papp Adam  

3.   Szilágyi Ondrej  

Septima:   3 

  

1.   Gregorová Sofia  

2.   Mázor Matej  

3.   Grenda Marko  

Oktáva:   3 

  

1.   Ďuriš Pavol  

2.   Hric Peter  

3.   Kočiš Nikolas  

  

  II.   žiaci so zdravotným znevýhodnením ¨C vývinové poruchy učenia:   6 

 
 

Tercia:   1 

1.   Kucej Peter Dario  

  

Kvarta:   1 

1.   Mlynárik Jakub  

  

Kvinta:   2 

  

1.   Levyckyj Anastasia  

2.   Dibalová Bibiána 

  

Sexta:   1 

1.   Socháň Samuel  

  

Septima:   1 

1. Mlynáriková Ráchel  
 

Príloha č. 2: Umiestnenie absolventov oktávy + 1. A školského roku 2018/2019 na vysokých 

školách 

Oktáva: 12 

P. č. Meno a priezvisko Vysoká škola 

1. Ján Danko Univerzita Komenského v Bratislave, právnická fakulta, právo 

2. Diana Danková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prírodovedecká 

fakulta, biológia 

3. Pavol Ďuriš Univerzita Komenského v Bratislave, právnická fakulta, právo 
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4. Peter Hric Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 

detašované pracovisko Lučenec 

5. Nikolas Kočiš Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prírodovedecká 

fakulta, biológia 

6. Michaela Križová Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, farmácia 

7. Lea Krpeľanová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prírodovedecká 

fakulta, biológia 

8. Ester Maráková Mendelova univerzita v Brne, agronomická fakulta, odbor 

molekulárna biológia a biotechnológie 

9. Viera Mártonová nejde na VŠ 

10. Peter Nociar 1. Masarykova univerzita v Brne, prírodovedecká fakulta, 

ekologická a evolučná biológia 

2. Karlova univerzita v Prahe, prírodovedecká fakulta, ochrana 

životného prostredia 

11. Zuzana Šufliarska Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, 

všeobecné veterinárne lekárstvo 

12. Igor Žilák Študijný pobyt na Tchajwane – štúdium mandarínčiny. 

 

Z dvanástich študentov oktávy si 11 študentov podalo prihlášky na vysokoškolské štúdium (1 

študentka si nepodala žiadnu prihlášku na VŠ), všetkých 11 študentov bolo na ďalšie štúdium 

prijatých => úspešnosť prijatia na VŠ 100% 

 

4. A: 2 

P. č. Meno a priezvisko Vysoká škola 

1. Karolína Bödová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych 

štúdií, maďarsko-slovenský bilingválny mediátor 

2. Matej Jurčišin Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, právo 

Úspešnosť prijatia na VŠ 100%. 
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6. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej  

činnosti školy – údaje za rok 2018 
 

Škola v predchádzajúcom kalendárnom roku hospodárila s výnosmi vo výške 
368.353,69 EUR. Celkové náklady presiahli sumu 380.340,55 EUR a dosiahla 
záporný výsledok hospodárenia vo výške 11.986,86 EUR. Podrobný rozpis výnosov 
a nákladov školy vrátane porovnania s rokom 2017 je v nasledujúcej tabuľke: 
 

Rok 2018 2017 

Výnosy školy   368 353,69 317 536,00 

  dotácie 247 402,00 212 064,00 

  školné 35 420,05 28 892,00 

  tržby za nájomné 85 531,64 76 580,00 

Náklady školy   380 340,55 352 962,00 

  mzdy 218 537,19 203 636,00 

  odvody 75 387,56 70 272,00 

  
ostatné sociálne 
náklady 3 428,26 5 427,00 

  materiálové náklady 7 385,87 8 020,00 

  energie 26 749,03 27 480,00 

  opravy 14 176,52 345,00 

  cestovné 1 498,09 1 053,00 

  náklady na služby 29 188,03 33 116,00 

  poplatky a poistenia 3 990,00 3 613,00 

Výsledok 
hospodárenia   -         11 986,86  -        35 426,00  

  
  

  

Služby (DETAIL)   29 188,03 33 116,00 

  Poštovné 271,45 303,00 

  Nájomné 6 621,40 6 760,00 

  Inzercia 837,40 724,00 

  Strava žiakov 8 191,50 7 985,00 

  
Telekomunikačné 
služby 1 953,66 1 931,00 

  Ubytovanie 7 360,00 8 679,00 

  Preprava - 1 743,00 

  
Ostatné (odpad, repre, 
BOZP, účtovníctvo...) 3 952,62 4 991,00 
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7. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie ich plnenia 

 

Škola si na školský rok 2018/2019 vytýčila niekoľko strategických cieľov: 

 

1. Získať dostatočný počet žiakov pre 8-ročné gymnaziálne štúdium na školský rok 2018/2019 – 

splnené 
2. Získať dostatočný počet žiakov pre 4-ročné gymnaziálne štúdium na školský rok 2018/2019 – 

nesplnené   
3. Zintenzívniť spoluprácu s členmi Rady školy pri skvalitňovaní edukačného procesu, zvyšovaní 

úrovne kultúry školy a prezentácii školy navonok – splnené 

4. Obnoviť činnosť Rady rodičov – nesplnené   
5. Zabezpečiť výučbu metódou CLIL a postupne ju rozširovať a zapájať do minimálne všetkých 

ročníkov 1. stupňa gymnázia – splnené 
6. Nadviazať spoluprácu s mestom Lučenec – splnené 
7. Nadviazať spoluprácu so základnými školami v meste Lučenec – splnené  
8. Nadviazať spoluprácu so strednými školami v meste Lučenec – splnené 
9. Vypracovať a aktualizovať základné dokumenty školy – splnené  
10. Aktívne sa spolupodieľať na zvyšovaní kvalifikačnej úrovne pedagogických zamestnancov - 

splnené  
11. Udržiavať aktívnu činnosť študentskej rady – splnené 

12. Udržiavať a šíriť dobré meno školy na mestskej, štátnej i medzinárodnej úrovni – splnené 

 

 

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

treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 

SWOT analýza 

silné stránky 

 

- vysoká kvalifikovanosť pedagogických 
zamestnancov 

- tvorivé a organizačné schopnosti pracovníkov 
- zvýšená dotácia vyučovania cudzích jazykov 

- nízky počet žiakov v triedach 

- individuálne integrácia žiakov so ŠVVP 
- individuálna integrácia žiakov s intelektovo 

nadaných žiakov 
- vysoká úspešnosť prijatia žiakov na VŠ 

- dobrá komunikácia s rodičmi 
- dobré pracovné podmienky pre vzdelávanie 

žiakov 
- fungujúca Rada školy a Študentská rada 

- zapojenosť učiteľov a žiakov do rôznych 
projektov 

- záujem školy a žiakov o aktuálne témy 

- spolupráca s predstaviteľmi vzdelávacích 
inštitúcií a vedeckej obce 

 

slabé stránky 

 

- chýbajúce finančné zdroje na motiváciu 
kvalitných pracovníkov 

- chýbajúce finančné zdroje na rekonštrukciu 
a modernizáciu vyučovacieho prostredia 

(zvuková izolácia stien, svetelná izolácia 

vyučovacích priestorov pri projekcii, nábytok 
v triedach, ...) 

- potreba aktualizácie knižničného fondu –
odbornej a umeleckej literatúry, odborných 

periodík 
- diskvalifikácia z možnosti využívania 

niektorých štrukturálnych fondov 

príležitosti 

 

- aktivity školy, ktoré umožňujú vycestovať 
žiakov do zahraničia 

ohrozenia 

 

- neistoty a zmeny vo financovaní neštátnych 
škôl 
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- spolupráca s OZ Študent 

- priaznivé podmienky na oslovovanie 
strategických sponzorov 

- zlepšenie komunikačných možností s vedením 

mesta Lučenec, s Oddelením školstva, 
sociálnych vecí, kultúry a športu 

- zlepšenie komunikačných možností s vedením 
CPPPaP 

- dobrá spolupráca so subjektmi vedeckej obce 
 

- nepriaznivý demografický vývoj 

- stratégia mesta Lučenec v ponúkaní 
stredoškolského štúdia žiakom základných 

škôl 

- nepriaznivý postoj niektorých základných škôl 
v meste Lučenec voči Súkromnému gymnáziu  

- vysoká miera nezamestnanosti v regióne 
a z toho vyplývajúca nízka solventnosť 

rodičov  

 

 

 

8  Ďalšie informácie o škole 

 

8.1 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

 

Psychohygienické podmienky na škole sú na štandardnej úrovni. Na vylepšenie je vhodné ďalej 
zrealizovať: 

- šatňu na prezliekanie na hodiny TŠV 
- vytvoriť vhodnú zvukovú izoláciu stien, aby sa triedy počas vyučovacieho procesu navzájom 

nevyrušovali 

- vytvoriť vhodné svetelnoizolačné podmienky na využívanie interaktívnych tabúľ a projekcie 
- dbať o estetické skultúrnenie zariadenia tried 

- vytvoriť psychohygienické kútiky pre žiakov školy tak, aby v čase prestávok a v čase po 
vyučovaní nevyhľadávali mobilné komunikačné prostriedky, ale trávili svoj čas v čitateľských 

a študijných kútoch 

 

8.2 Voľnočasové aktivity školy 

 

Študenti sa vzdelávali aj v krúžkovej činnosti. Na škole pracovali tieto krúžky: Biologický krúžok 
zameraný na prípravu na VŠ (Mgr. Helena Kovácsová), Chemický krúžok zameraný na prípravu VŠ 
(Ing. Katarína Molnárová), Príprava na MS a VŠ zo Slovenského jazyka (Mgr. Soňa Vargová). 
 

 

8.3 Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

  
V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnili najmenej dve rodičovské združenia. Riešili sa 

pripomienky rodičov, ktoré sa prostredníctvom zástupcov rodičov a triednych učiteľov prenášali na 

vedenie školy.  

Pedagógovia poskytujú po dohode konzultačné hodiny svojim žiakom, kde sa individuálne venujú 

vysvetľovaniu učiva, alebo jeho prehlbovaniu, rovnako ako aj príprave na súťaže, olympiády a ďalšie 

spôsoby reprezentácie školy. 

Rodičia prispievali finančnou i materiálnou pomocou škole buď priamo sponzorsky, alebo 

prostredníctvom OZ Študent. 

 

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

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

 

Spoločným záujmom školy, rodičov, Rady školy je pracovať v prospech rozvoja školy, ktorá 
má vyše 20 ročnú tradíciu a pevné miesto v regióne. Spoločným cieľom je pripraviť študentov školy 

na ďalšie štúdium prevažne na vysokých školách u nás i v zahraničí a následne im tak umožniť 
uplatniť sa na trhu práce. 
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8.5 Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy 

 

Súkromné gymnázium sídli na Gemerskej ceste č.1 v Lučenci v jednej budove spolu so 

Súkromnou základnou školou a Súkromnou základnou umeleckou školou. Priestory gymnázia v 

školskom roku 2018/2019 zahŕňali:  

1 zborovňa, 8 kmeňových tried, 1 učebňa jazykov, 1 chemické a biologické  laboratórium, 1 fyzikálne 

laboratórium, šatňa a sprchy, kancelária výchovného poradcu, kabinet TEV a GEG, kancelária 

manažéra školy, kancelária mzdovej účtovníčky, kancelária riaditeľa školy, sklad chemikálií.  

Spoločné priestory s ostatnými dvoma školami sú učebňa informatiky, telocvičňa, toalety, výdajňa 

stravy, jedáleň, bufet, vstupný vestibul, miestnosť školníka, miestnosť pre upratovačky, chodbové 

priestory. 

 V školskom roku 2018/2019 sa zriadila nová a plne vybavená jazyková učebňa v priestoroch 

Vysokej školy Ekonomiky a manažmentu a trieda Kvinta + 1.A na druhom poschodí. 

 
Škola sa od apríla 2014 zapojila do projektu Moderná škola - inovácia obsahu a metód 

vzdelávania na Súkromnom gymnáziu Lučenec, s ktorým úzko súvisí rozšírenie priestorov na 

najvyššie podlažie budovy, ktoré sa počas šk. roku 2014/2015 dokončilo. V rámci týchto priestorov 

pribudli učebne CHE a BIO, FYZ a MAT, knižnica, 2 kabinety, ktoré sa začali od školského roka 

2015/2016 využívať. V spolupráci s VŠ Ekonomiky a manažmentu, ktorá má od školského roka 

2014/2015 na najvrchnejšom podlaží detašované pracovisko, pribudli a využívali sa 3 prednáškové 

miestnosti. 

 
V rámci areálu školy sú k dispozícii 2 asfaltové viacúčelové ihriská a pieskové doskočisko. 

Počas školského roka 2014/2015 (v marci) bolo vybudované trávnaté ihrisko. Každý rok sa v rámci 

úprav riešia podľa potreby: maľovanie učební, drobné inštalačné práce a pod. Je ešte potrebné doriešiť 
osvetlenie areálu, o čom už prebehli jednania na úrovni mesta. 

 
V rámci areálu školy sa v školskom roku 2017/2018 vyriešila dopravná situácia a parkovanie, 

ktoré pozostáva z kruhového objazdu, vstupu pre chodcov, parkoviska pre zamestnancov a parkoviska 
pre rodičov.  

 

Materiálno technické zabezpečenie školy je na dobrej úrovni – podľa potreby a finančných 
zdrojov zriaďovateľa sa dopĺňajú alebo vymieňajú pomôcky do tried a do kabinetov. Pálčivou otázkou 

je ešte dovybavenie resp. zmodernizovanie učebne informatiky o nové počítače, ktorú sa budeme 
snažiť ako jednu z prioritných riešiť v najbližšom školskom roku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


