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Východiská a podklady: 

 
Správa je vypracovaná v zmysle:  

1. Zákona č. 596/2003 Z. z. o Štátnej správe v školstve a školskej samospráve  

2. 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. 

3. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 
4. Plán práce Súkromného gymnázia na šk. rok 2019/2020 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií 

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

7. Ďalšie podklady:  
Hodnotiaca správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch Súkromného gymnázia v Lučenci v šk. roku 
2019/2020  
Výsledky klasifikácie v šk. roku 2019/2020 

Správa o činnosti výchovného poradcu 

Správa o činnosti koordinátora prevencie 

Správy o činnosti predmetových komisií 

Správa o hospodárení v roku 2019  

Výsledky súťaží  
Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021 

Výkaz o výsledku maturitných skúšok v šk. roku 2019/2020
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S p r á v a  
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Súkromného gymnázia v Lučenci 

za školský rok 2019/2020 
 

 

1.  Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2 odst. 1 Vyhlášky MŠ SR č.9/2006) 
     

  1. Názov školy: Súkromné gymnázium  

  2. Adresa školy: Gemerská cesta 1, 98401 Lučenec 

  3. telefónne číslo: 0915849417  

  4. Internetová adresa: www.sgymlc.sk  

  5. Zriaďovateľ: Branislav Becher, Slatinské Lazy 42, 962 25, Slatinské Lazy - 0918674758 

 

 

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 2019/2020: 

  
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. V súvislosti s pandémiou COVID 19 bola pôsobnosť rady školy zriaďovateľom predĺžená 
do decembra 2020. 

 
Členovia rady školy: 
 

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

1. Ing. Vladimír Mužila predseda rodičov 

2. Mgr. Helena Kovácsová podpredseda pedagogických pracovníkov 

3. PhDr. Viera Jakubove  pedagogických pracovníkov 

4. Jozef Spodniak  nepedagogických zamestnancov 

5. Patrícia Slivková  rodičov 

6. PaeDr. Janka Burínová  rodičov 

7. Ing. Peter Kolbányi  zriaďovateľa 

8. Lenka Barcajová  zriaďovateľa 

9. Branislav Becher  zriaďovateľa 

10. Milan Spodniak  zriaďovateľa 

11. Kristína Binková  študentov školy 
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Stručná informácia o činnosti Rady školy v školskom roku 2019/2020: 

 
V šk. roku 2019/2020 sa Rada školy stretla sa každý štvrťrok, 2-krát riadne a 2-krát online sa riešila 

aktuálne otázky školy.   
Na prvom zasadnutí riaditeľka školy, oboznámila Radu školy so Správou o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch školy za uplynulý školský rok 2018/2019 a predniesla Plán práce na školský rok 2019/2020.  
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, 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 15 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 2019/2020  

4.1. Gymnázium – štvorročné štúdium 

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

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 2 0+0 1 2 0+0 

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

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

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

spolu 4 9 0+1 4 9 0+1 

 

4.2. Gymnázium – osemročné štúdium 

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

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 20 0+2 1 20 0+2 

sekunda 1 14 4+1 1 14 4+1 

tercia 1 20 6+0 1 20 6+0 

kvarta 1 18 2+2 1 17 2+2 

kvinta 1           11 2+0 1 11 2+0 

sexta 1 6 0+0 1 6 0+0 

septima 1 5 0+1 1 5 0+1 

oktáva 1 15 3+1 1 15 3+1 

spolu 8 109 17+7 8 108 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 

25 23 22 22 0 

1.ročník 

4-ročného štúdia 

28 28 28 1 0 

spolu 

 

53 

 

51 50 23 0 

 

 

 
4.3.2.  Žiaci prijatí do vyšších ročníkov - 

prestupy        
 

Ročník Počet prijatých žiakov Zo školy 

2. 1 Gymnázium B. S. Timravy, Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 

3. 1 Gymnázium, ul. Štúra 849, 962 12 Detva 

 
 

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

výskumu a športu SR, vydaného 25. mája 2020 prezenčnou formou v termíne od 15. júna 2020 do 30. júna 

2020. Kritériá boli zverejnené na www.sslc.sk. Žiaci 4-ročného štúdia nekonali prijímaciu skúšku, na štúdium 

boli prijatí podľa zverejnených kritérií, ktoré boli vypracované v súlade s pokynmi Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR.  

 
 

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

a prehľad prospechu, dochádzky a správania 
 

 
 

http://www.sslc.sk/
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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 2019/2020 

 
 

 oktáva 

Počet prihlásených žiakov na MS 15 

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 0 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 15 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 15 

Počet žiakov, ktorí mali povolené opravné skúšky 0 

 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 konali opravné skúšky 0 

 

Externá časť MS:         
 

Externá časť maturitnej skúšky zo SJL, ANJ, NEJ a MAT sa v tomto školskom roku neuskutočnila 

kvôli pandémii COVID 19 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
 
Výsledky internej časti MS v jednotlivých predmetoch: 

oktáva 

Predmet SJL ANJ NEJ DEJ OBN 

Počet žiakov 15 15 4 3 9 

Priemer 1,86 1,33 1,50 1,00 1,00 

 

4.A 

Predmet SJL ANJ DEJ OBN  

Počet žiakov 2 2 2 2  

Priemer 2,00 2,00 1,50 1,00  
 
 
 
oktáva 

Predmet MAT BIO CHE 

Počet žiakov 5 3 6 

Priemer 1,66 1,06 1,61 

 

4.A 

Predmet MAT BIO CHE 

Počet žiakov 0 0 0 

Priemer - - - 
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V dôsledku ochorenia COVID 19 sa v čase mimoriadnej situácie ÚFIČ nekonala, výsledné známky 

boli vypočítané z čiastkových známok z jednotlivých predmetov v jednotlivých ročníkoch.  
 

 

4.6. Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2019/2020 (§2 ods.1 písm. f) 
 

ročník študijný odbor, zameranie učebné plány 

príma 7902 J 00 ŠVP, iŠkVP 

sekunda 7902 J 00 ŠVP, iŠkVP 

tercia 7902  J 00 ŠVP, iŠkVP 

kvarta 7902 J 00 ŠVP, iŠkVP 

kvinta + 1.A 7902 J 00 ŠVP, iŠkVP 

sexta + 2.A 7902 J 00 ŠVP, iŠkVP 

septima + 3.A 7902 J 00 ŠVP, iŠkVP 

Oktáva + 4.A 7902 J 00 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 24 

z toho pedagogickí zamestnanci 20 

z počtu pedagogických zamestnancov  

- kvalifikovaní 19 

- nekvalifikovaní 1 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

z toho nepedagogickí zamestnanci 4 

z počtu nepedagogických 

zamestnancov 

 

- manažér školy 1 

- administratívny pracovník 1 

- školník, údržbár 1 

- upratovačky 1 

 
 

4.7.1. Zoznam učiteľov a ich aprobácia 

 

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. Mária Havaničová NBV 

Bc. Peter Vinarčík INF 

Mgr. Soňa Vargová SJL - DEJ 
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4.8. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov             

     
 

predmet počet učiteľov neodborne vyučujúcich  

daný predmet 

Umenie a kultúra 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 Implementácia úloh pomocou 

prostredia Alf vo vyučovaní 

aktualizačné 2019  2019 

Mgr. Helena Kovácsová Implementácia úloh pomocou 
prostredia Alf vo vyučovaní 

aktualizačné 2019     2019 

RNDr. Monika 

Kapičáková 

Implementácia úloh pomocou 

prostredia Alf vo vyučovaní 

aktualizačné 2019  2019 

Ing. Adriana Gertnerová Implementácia úloh pomocou 

prostredia Alf vo vyučovaní 

aktualizačné 2019  2019 

Mgr. Peter Vinarčík Implementácia úloh pomocou 

prostredia Alf vo vyučovaní 

aktualizačné 2019  2019 

Mgr. Božena Péterová Implementácia úloh pomocou 

prostredia Alf vo vyučovaní 

aktualizačné 2019  2019 

Mgr. Soňa Vargová Implementácia úloh pomocou 

prostredia Alf vo vyučovaní 

aktualizačné 2019  2019 

Ing. Katarína Molnárová Implementácia úloh pomocou 

prostredia Alf vo vyučovaní 

aktualizačné 2019  2019 

Mgr. Marian Berky Implementácia úloh pomocou 

prostredia Alf vo vyučovaní 

aktualizačné 2019  2019 

PhDr. Viera Jakubove Implementácia úloh pomocou 

prostredia Alf vo vyučovaní 

aktualizačné 2019  2019 

Mgr. Jarmila Janošíková Implementácia úloh pomocou 

prostredia Alf vo vyučovaní 

aktualizačné 2019  2019 

Mgr. Saskia Palkovičová Implementácia úloh pomocou 

prostredia Alf vo vyučovaní 

aktualizačné 2019  2019 

Mgr. Michal Klein Implementácia úloh pomocou 

prostredia Alf vo vyučovaní 

aktualizačné 2019  2019 

Bc. Lali Kymanová 

Lordkipanidze 

Implementácia úloh pomocou 

prostredia Alf vo vyučovaní 

aktualizačné 2019  2019 

 

 

 

Mgr. Linda Kovácsová SLJ - DEJ 

Bc. Michaela Gazíková ETV - VYV 

Mgr. Michal Klein GEG - TSV 

Bc. Lali Kymanová Lordkipanidze RUJ - ANJ 

Noah Johnson lektor ANJ 
Ing. Adriana Gertnerová CHE - MAT 
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5. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

      5.1. Významné umiestnenia v súťažiach a olympiádach v školskom roku 2019/2020: 

 

Za PK CJ a SVP: 1. polrok 

 

Vedomostné súťaže 
1. Olympiáda v nemeckom jazyku – OK, KK 

2. Olympiáda v anglickom jazyku – OK, KK 

3. Olympiáda ľudských práv – KK, postup na celoslovenské kolo 

4. Dejepisná olympiáda – OK 

5. Mladý historik – regionálne kolo 

 

Športové súťaže  
1. Novohradské hry v atletike žiakov ZŠ 

2. Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ 

3. Okresné kolo v stolnom tenise, postup do KK 

4. Okresné kolo v plávaní žiakov ZŠ a SŠ 

5. Okresné kolo v basketbale žiakov SŠ, regionálne kolo, krajské kolo 

6. Mikulášska plavecká štafeta zmiešaných družstiev 

Meno žiaka Názov súťaže Umiestnenie 

Chiara Lepiéšová Olympiáda v NEJ 1. m. – okresné kolo 

 Olympiáda v NEJ  2. m. - krajské kolo 

Adrian Novodomský Olympiáda v NEJ 3. m. - okresné kolo 

Kristína Binková Olympiáda v ANJ 1. m. - okresné kolo 

 Olympiáda v ANJ Účasť – krajské kolo 

Denis Rovný Olympiáda v ANJ 1. m. - okresné kolo 

 Olympiáda v ANJ Účasť – krajské kolo 

Dominika Belková Olympiáda ľudských práv 7. m. – krajské kolo, postup 

Zoja Pavlíková Novohradské hry v atletike 3. m. - okresné kolo 

Michaela Matiašová Novohradské hry v atletike 3. m. - okresné kolo 

   

Tereza Gáborová Plávanie žiakov ZŠ, SŠ 3 x 1. m. – okresné kolo 

Damian Kovalančík Plávanie žiakov ZŠ, SŠ 3 x 1. m – okresné kolo 

Kvetoslava Mičianiková Plávanie žiakov ZŠ, SŠ 2. m, 2 x 3. m – okresné kolo 

Jaroslav Ďuroš Plávanie žiakov ZŠ, SŠ 2 x 2. m – okresné kolo 

Samuel Zachar Plávanie žiakov ZŠ, SŠ 2. m, 3. m – okresné kolo 

Samuel Ernst Plávanie žiakov ZŠ, SŠ 3. m – okresné kolo 

Karolína Mravcová Plávanie žiakov ZŠ, SŠ 3. m – okresné kolo 

Miriam Cifrová Plávanie žiakov ZŠ, SŠ 3. m – okresné kolo 

družstvo SG (Kulich, Engler, 

Janšto, Čičmanec) 

Stolný tenis žiakov ZŠ 1.m – okresné kolo, postup do 

krajského kola 

družstvo SG Basketbal žiakov SŠ 1.m – okresné kolo 
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 Basketbal žiakov SŠ 1.m – regionálne kolo, postup 

do krajského kola 

družstvo SG Plávanie žiakov ZŠ 1. m – okresné kolo 

družstvo SG Plávanie žiakov SŠ 2.m – okresné kolo 

družstvo SG Mikulášska plavecká štafeta 3.m – okresné kolo 

družstvo SG Cezpoľný beh 2.m – okresné kolo 

Samuel Bako Mladý historik mimoriadne ocenenie – 

región 

Simona Gondová Expert geniality Show Top expert 

   

 

Olympiáda v ANJ – okresné kolo, Branislav Adamove, Simon Danko – účasť 

Olympiáda v NEJ – okresné kolo, Terézia Melichová, účasť, neúspešná 

Dejepisná olympiáda – okresné kolo, Michal Kmetík – účasť, neúspešný riešiteľ 

Geografická olympiáda – okresné kolo, M. Bartoš – účasť, neúspešný riešiteľ 

                                                                K. Mičianiková – účasť, neúspešný riešiteľ 

                                                                S. Kolár – účasť, neúspešný riešiteľ 

                                                                 M. Kmetík – účasť, neúspešný riešiteľ 

                                                                 F. Balo – účasť 

 

2. polrok: 

 

Družstvo žiakov SG (Kulich, Engler, Janšto, Čičmanec) – krajské kolo v stolnom tenise – 2.miesto 

Družstvo žiakov ZŠ – okresné kolo vo futsale – 2.miesto 

Sofia Gregorová - SOČ (odbor pedagogika, psychológia, sociológia) – krajské kolo - 1.miesto 

                            - celoštátne kolo – 2.miesto 

Lili Kristína Križová - Štefánikova bežecká výzva – 1.miesto 

Veronika Vinarčíková – Štefániková bežecká výzva – 2.miesto 

 

 

Za PK PP: 1. polrok 

 

Zoran Trnka po 1. kole celoslovenskej súťaže (korešpodenčnej) Pikofyz získal 3.miesto  

 

Náboj Junior 22.11.2019 Medzinárodná matematicko – fyzikálna súťaž - Našu školu reprezentovali: 

Alexandra Kolbányiová z tercie, Samuel Danko, Samuel Eliot Kollár a Ivan Kulich z kvarty - 

umiestnenie: 5. miesto 

 

Pytagoriáda školské kolo 11.12.2019: 

príma: Gondová, Gotthardt, Zachar, Nováková, Levčíková, Vargová, Mártonová, Drugda, 

Spodniaková, 

sekunda: Ballo, Krížová 

tercia: Bartoš, Kolbányiová, Čičmanec, Marák, Papp, Ridzoň, Cifra 

úspešní riešitelia: Alexandra Kolbányiová 18 bodov, Filip Ballo 19 bodov, Michal Zachar 15 bodov, 

Simona Gondová 20 bodov (postup na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 25.3.2020). 

 

Matematická olympiáda – kategória A 

Samuel Socháň septima – úspešný riešiteľ domáceho kola – priamy postup na krajské kolo 

(14.1.2020)- tam už neuspel 
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Expert Geniality Show 28.11.2019 

Zúčastnených: 14 žiakov 

Titul Experta získali títo žiaci: 

Simona Gondová (dokonca v 2 témach: Ako funguje svet - 27. miesto z 1710 súťažiacich, Päť jazykov 

kultúry) – trieda príma, Laura Nováková (v téme Ako funguje svet) – trieda príma, Patrick Gotthardt 

(v téme Päť jazykov kultúry) – trieda príma, Matej Bartoš (v téme Tajomstvá prírody) – trieda tercia 

a Matúš Géč (v téme Svetobežník) – trieda septima. 

Najlepšie umiestnenie dosiahla Simona Gondová, ktorá ako jediná z celej školy získala aj titul TOP 

EXPERT – umiestnila sa v celkovom poradí na 63. mieste z 1710 prímanov. 

 

2. polrok: 

 

Alexandra Oravcová – Chemická olympiáda (dištančná forma)– okresné kolo – 1.miesto, krajské kolo 

- účasť 

Veronika Vinarčíková – Chemická olympiáda – okresné kolo – 3.miesto, krajské kolo - účasť 

Zoran Trnka – Čo vieš o hviezdach – celoslovenské kolo – účasť 

                     - FYZKUS fyzikálny korešpondenčný klub – 2.miesto krajské kolo 

Matematický klokan. 

 

 

5.2. Aktivity a prezentácia školy 

 

Komplexný prehľad o aktivitách organizovaných školou a aktivitách, do ktorých sa škola 

zapojil je uvedený v Prílohe č.1 (Záverečná správa predmetovej komisie cudzích jazykov 

a spoločenskovedných predmetov za školský rok 2019/2020, Záverečná správa predmetovej komisie 

prírodovedných predmetov za školský rok 2019/2020). 

 

 

6. 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, Súkromnou základnou umeleckou školou a s VŠ Ekonomiky a 

manažmentu Priestory gymnázia v školskom roku 2019/2020 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, sklad 

učebníc. 

Spoločné priestory s ostatnými dvoma školami sú učebňa informatiky, telocvičňa, toalety, výdajňa 

stravy, školská jedáleň, bufet, vstupný vestibul, miestnosť školníka, miestnosť pre upratovačky, 

chodbové priestory.  

Triedy boli vybavené interaktívnou tabuľou s dataprojektorom, resp. tabuľou s interaktívnym perom, 

ďalej počítačom alebo notebookom. Škola bola primerane vybavená školským nábytkom, učebnými 

pomôckami, interaktívnou technikou, pomôckami pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy 

a knižným materiálom.   

 V školskom roku 2019/2020 sa zriadila nová plne vybavená trieda Príma na 1. poschodí a  

Kvinta + 1.A na druhom poschodí. 

V spolupráci s VŠ Ekonomiky a manažmentu, ktorá má od školského roka 2014/2015 na 

najvrchnejšom podlaží detašované pracovisko, sa využívali 3 prednáškové miestnosti. 

V rámci areálu školy sú k dispozícii 2 asfaltové viacúčelové ihriská, pieskové doskočisko 

a trávnaté futbalové ihrisko. Na prednom dvore sa nachádza kruhový objazd, parkovisko určené pre 

rodičov a návštevníkov školy a parkovisko pre zamestnancov.  
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Každý rok sa v rámci úprav riešia podľa potreby: maľovanie učební, drobné inštalačné práce a 

pod. Materiálno technické zabezpečenie školy je na dobrej úrovni – podľa potreby a finančných 

zdrojov zriaďovateľa sa dopĺňajú alebo vymieňajú pomôcky do tried a do kabinetov.  

 

 

7. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej  

činnosti školy – údaje za kalendárny rok 2019 (vypracoval Ing. Peter Kolbányi)  

 

Škola v predchádzajúcom kalendárnom roku hospodárila s výnosmi vo výške 378138,30 EUR. 

Celkové náklady dosiahli sumu 406642,69 EUR a dosiahla záporný výsledok hospodárenia vo 

výške 28504,39 EUR. Podrobný rozpis výnosov a nákladov školy:  

 

  

2019 2018 2017 
 

výnosy školy   
        378 
138,30  

        368 
353,69  

        317 
536,00   

  dotácie 
        281 
573,00  

        247 
402,00  

        212 
064,00   

  školné 
          35 
997,50  

          35 
420,05  

          28 
892,00   

  tržby za nájomné 
          60 
567,80  

          85 
531,64  

          76 
580,00   

          
 

náklady školy   
        406 
642,69  

        380 
340,55  

        352 
962,00   

  mzdy 
        227 
434,89  

        218 
537,19  

        203 
636,00   

  odvody 
          71 
814,42  

          75 
387,56  

          70 
272,00   

  
ostatné sociálne náklady STRAVA 
ZAMESTNANCI 

            3 
966,28  

            3 
428,26  

            5 
427,00   

  materiálové náklady 
          11 
439,89  

            7 
385,87  

            8 
020,00   

  energie 
          23 
529,89  

          26 
749,03  

          27 
480,00   

  opravy 
            9 
444,14  

          14 
176,52  

                
345,00   

  cestovné 
            5 
576,38  

            1 
498,09  

            1 
053,00   

  náklady na služby 
          50 
391,15  

          29 
188,03  

          33 
116,00   

  poplatky a poistenia 
            3 
045,65  

            3 
990,00  

            3 
613,00   

          
 

výsledok 
hospodárenia   

-        28 
504,39  

-        11 
986,86  

-        35 
426,00   

     
 

Služby    
          50 
391,15  

          29 
188,03  

          33 
116,00   

  Poštovné 
                
297,90  

                
271,45  

                
303,00   

  Nájomné 
          19 
832,00  

            6 
621,40  

            6 
760,00   
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  Inzercia 
            1 
000,00  

                
837,40  

                
724,00   

  Strava žiakov 
            8 
872,50  

            8 
191,50  

            7 
985,00   

  Telekom. Služby 
            2 
319,41  

            1 
953,66  

            1 
931,00   

  Ubytovanie 
            9 
854,00  

            7 
360,00  

            8 
679,00   

  Preprava 
                         
-      

            1 
743,00   

  
Ostatné (smeti, repre, BOZP, 
účtovníctvo...) 

            8 
215,34  

            3 
952,62  

            4 
991,00   

 

 

8. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok a vyhodnotenie ich plnenia 
 

Škola si na školský rok 2019/2020 vytýčila niekoľko strategických cieľov: 

 

1. Získať dostatočný počet žiakov pre 8-ročné gymnaziálne štúdium na školský rok 2019/2020 – 

splnené 

2. Získať dostatočný počet žiakov pre 4-ročné gymnaziálne štúdium na školský rok 2019/2020 – 
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 

 

 

8.1. 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 

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 
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- 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 

 

periodík 
- diskvalifikácia z možnosti využívania 

niektorých štrukturálnych fondov 

príležitosti 

 

- aktivity školy, ktoré umožňujú vycestovať 
žiakov do zahraničia 

- 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 

 

ohrozenia 

 

- neistoty a zmeny vo financovaní neštátnych 
škôl 

- 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  

 

 

9. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 
Súkromné gymnázium predovšetkým pripravuje študentov na vysokoškolské štúdium. Túto 

úlohu naša škola dlhodobo plní a absolventi Súkromného gymnázia úspešne študujú na VŠ. 

Tabuľka zobrazuje úspešnosť absolventom v prijímacom konaní na VŠ v školskom roku 

2019/2020. 

Úspešnosť prijatia na vysoké školy je  100% v školskom roku 2019/2020.  

  

Poznámka:    

v tabuľke sú uvedené vysoké školy, na ktoré bol študent prijatý, červenou farbou je uvedená vysoká 

škola, na ktorú sa rozhodol študent nastúpiť 

 

P. č. Meno a priezvisko Vysoká škola 

   

 Trieda: spolu 15 študentov VŠ: 

1. Oktáva  1.   Univerzita Komenského v Bratislave, 

právnická fakulta, právo 

 

2. Oktáva 1.   Univerzita Komenského v Bratislave, 

fakulta telesnej výchovy a športu, trénerstvo 

tanečného športu 

 

3. Oktáva 1. Technická univerzita vo Zvolene, 
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drevárska fakulta, dizajn nábytku a interiéru 

 

4. Oktáva 1.   Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 

filozofická fakulta, editorstvo a vydavateľská 

prax 

2.   Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 

filozofická fakulta, prekladateľstvo a 

tlmočníctvo - anglický + nemecký jazyk 

  

5. Oktáva 1. Univerzita Komenského v Bratislave, 

fakulta telesnej výchovy a športu, učiteľ 

telesnej výchovy a anglický jazyk 

2.  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

filozofická fakulta, katedra telesnej výchovy 

a športu, trénerstvo (externe) 

3. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

filozofická fakulta, učiteľ telesnej výchovy 

a anglického jazyka 

 

6. Oktáva 1. Technická univerzita vo Zvolene,  drevárska 

fakulta, protipožiarna ochrana 

 

 

7. Oktáva 1.   Slovenská poľnohospodárska univerzita 

v Nitre, fakulta biotechnológie 

a potravinárstva, bezpečnosť a kontrola 

potravín 

2. Univerzita Komenského v Bratislave, 

lekárska fakulta, všeobecné lekárstvo? 

 

8. Oktáva 1. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, filozofická fakulta, anglický 

jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 

 

9. Oktáva 1. Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, 

všeobecné lekárstvo 

 

10. Oktáva 1. Ekonomická univerzita v Bratislave, fakulta 

aplikovaných jazykov, cudzie jazyky a 

interkultúrna komunikácia 

2.   Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 

filozofická fakulta, anglický jazyk a kultúra a 

nemecký jazyk a kultúra 
 

11. Oktáva 1.Technická univerzita vo Zvolene, 

univerzitné študijné programy 
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12. Oktáva 1. Ekonomická univerzita v Bratislave,  

fakulta podnikového manažmentu, podni-kový 

manažment 

2. Vysoká škola ekonomická v Prahe, fakulta 

financií  účtovníctva, financie 

3. Vysoká škola ekonomická v Prahe, fakulta 

podnikovo-hospodárska, podniková 

ekonomika a management 

 

13. Oktáva 1. Paneurópska vysoká škola v Bratislave, 

fakulta ekonomiky a manažmentu podnikania, 

manažment podnikania 

  

14. Oktáva 1. Univerzita Komenského v Bratislave, 

právnická fakulta, právo 

2.   Slovenská poľnohospodárska univerzita 

v Nitre, fakulta ekonomiky a manažmentu, 

manažment  

 

 

 

15. Oktáva 1. Vysoká škola ekonomická v Prahe, fakulta 

financií a účtovníctva, financie 

2. Ekonomická univerzita v Bratislave, 

fakulta podnikového manažmentu,  

podnikový manažment  

   

 Trieda: spolu 2 študenti  

16. 4.A 1. Trnavská univerzita v Trnave, filozofická 

fakulta,  sociológia a sociálna antropológia  

2.  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 

filozofická fakulta, sociológia a anglistika 

3. Univerzita Komenského v Bratislave, 

filozofická fakulta, sociológia a sociálna 

antropológia  

4. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricu, 

filozofická fakulta, politické vedy?  

 

17. 4.A 1. Univerzita Komenského v Bratislave, 

právnická fakulta, právo 
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10.  Ďalšie informácie o škole 
 

10.1. 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 

 

10.2. 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), Volejbalový krúžok (Mgr. Michal Klein). 
 

 

10.3. Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

  
V školskom roku 2019/2020 prebiehala spolupráca školy najmä prostredníctvom Rady školy 

a rodičovských stretnutí. 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. Žiakom poskytujeme rôzne poradenské služby, najmä v oblasti aktívneho 

učenia sa, predchádzania výskytu psychopatologických a protispoločenských prejavov, výchovného 

a kariérneho poradenstva a profesijnej orientácie. 

Rodičia prispievali finančnou i materiálnou pomocou škole buď priamo sponzorsky, alebo 

prostredníctvom OZ Študent. 
 

10.4.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 25 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. 

 Veľmi dobrá je spolupráca školy s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie v Lučenci, mestom Lučenec a ZŠ a SŠ v regióne.  
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Príloha č. 1  
 
Záverečná správa predmetovej komisie cudzích jazykov a spoločenskovedných predmetov za 

školský rok 2019/2020 

 

Záverečná správa predmetovej komisie prírodovedných predmetov za školský rok 2019/2020 

 

Správa o činnosti výchovného poradcu v školskom roku 2019/2020: 

- vzdelávanie žiakov so ŠVVP 

- výchovné a kariérové poradenstvo 

- prevencie závislostí a sociálno-patologických javov 

- výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu a ľudským právam 

 

 

 

 

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA PREDMETOVEJ KOMISIE 

CUDZÍCH JAZYKOV A SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOV 

 

školský rok 2019/2020 
 

Organizácia práce PK  

 

Predmetová komisia cudzích jazykov pracovala v školskom roku 2019/2020 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 

                                                  Lali Kymanová, RUJ 

                                                  Noah Johnson, lektor ANJ  

 

Lektor vyučoval v triedach príma – kvarta jednu disponibilnú hodinu ANJ a v triedach kvinta a sexta 

hodinu konverzácie v anglickom jazyku. 

 

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. Mária Havaničová, NBV 

                                                                           Bc. Michaela Gazíková,  ETV 

                                                                           Ing. Adriana Gertnerová, VYV, UMK 

 

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

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

 

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

vyplývajúcich zo Školského vzdelávacieho programu a na rozvoj kľúčových kompetencií s dôrazom 

na rozvoj kritického myslenia, sociálnych a občianskych kompetencií v súlade s pedagogicko-

organizačnými pokynmi pre školský rok 2019/2020. 

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.  

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, podporujúcich aj vlastnú 

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

argumentovať využili žiaci pri odborných prácach SOČ, História Novohradu ako aj počas celej 

dištančnej formy vzdelávania. 

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.  

S poľutovaním musíme konštatovať, že plánovanú rozsiahlu aktivita s názvom Literárny mesiac 

nebolo možné z dôvodu prerušenia vyučovania od 12.marca do 22. júna uskutočniť. Podrobnejšie 

informácie o realizovaných aktivitách podporujúcich čitateľskú gramotnosť, plán rozvoja čitateľskej 

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

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 krajského kola olympiády v nemeckom i anglickom jazyku. 

Najväčší úspech zaznamenala žiačka tercie Chiara Riana Lepiešová v krajskom kole olympiády 

v nemeckom jazyku – 2. miesto. 

Žiaci navštívili aj jedno divadelné predstavenie 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 participáciu na regionálnom projekte Cesta neznáma – venovaný 

lučenským architektom a staviteľom židovskej národnosti, nakoľko sa na tomto projekte významnou 

mierou systematicky a dlhodobo podieľa S. Vargová, zásluhou ktorej sa na škole realizuje 

medzinárodný projekt Ako učiť o holokauste.  

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

ochrany a podpory ľudských práv v SR sme sa zúčastnili krajského kola olympiády ľudských práv, 

pokračovali v školskom projekte Ako učiť o holokauste. 
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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, naše družstvo žiakov SŠ sa prebojovalo do krajského kola  

v basketbale a družstvo žiakov ZŠ dosiahlo vynikajúci úspech v krajskom kole v stolnom tenise – 2. 

miesto. Výborné výsledky dosiahli naši žiaci aj v okresnom kole v plávaní žiakov ZŠ i SŠ a vo futsale. 

Popredné priečky sme obsadili aj počas tzv. koronakrízy, keď sme sa zúčastnili podujatia s názvom 

Štefánikova bežecká výzva. Žiakom prímy a sekundy bol ponúknutý ako jeden z troch povinne 

voliteľných predmetov telesná a športová výchova, aby sme podporili ich pohybové aktivity.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sme poskytovali žiakom priestor na diskusiu o aktuálnych 

problémoch spoločnosti a rozvíjali tým ich kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na 

budovanie osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie. 

Metodicko-odborné vzdelávanie a ďalšie aktivity členov PK  
Činnosť predmetovej komisie bola zameraná na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu 

prostredníctvom uplatňovania kritickej sebareflexie, na realizovanie vzdelávania podporujúceho 

rozvíjanie odborných kompetencií.  

Všetci členovia PK CJ a SVP absolvovali školenie – interné vzdelávanie, kde sa zoznámili 

s interaktívnym programom ALF, ktorý bol využívaný aj v čase koronapandémie počas dištančnej 

formy vzdelávania žiakov na zadávanie domácich úloh, učiva a testov. 

S. Palkovičová a L. Kovácsová sa zúčastnili dvoch častí vzdelávania Kritické myslenie v škole, ktoré 

organizovala spoločnosť  American Spaces B. Bystrica. Vzdelávanie pokračuje ďalšími časťami 

v septembri. 

Členovia PK si rozširovali svoje obzory v rámci digitálnej výuky, online vyučovania, absolvovali 

webináre MS Teams, Google Zoom, webináre rôznych vydavateľstiev cudzojazyčných učebníc. 

S. Vargová absolvovala odborný seminár Profesijné štandardy, profesijné portfólio, atestácie. 

L. Kovácsová absolvovala kurz – Inštruktor zjazdového lyžovania 1. kvalifikačného stupňa a kurz – 

Inštruktor snowboardingu 1. kvalifikačného stupňa. 

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. 

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

Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. 

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

ale aj zo štúdia iných zdrojov, diskutovali o prednesených témach. 

Vyučujúcim ANJ bolo v spolupráci s MPC B. Bystrica ponúknuté vzdelávanie Ako rozvíjať životné 

zručnosti na hodinách ANJ a učiteľom prírodovedných predmetov bolo odporučené vzdelávanie 

s názvom Využitie čitateľských stratégií na rozvoj prírodovednej gramotnosti a matematickej 

gramotnosti. 

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. 

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

predmetových komisií. 

 

Spolupráca s inštitúciami 
Novohradské múzeum a galéria Lučenec 

Mestské múzeum Lučenec 
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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 

- 5.9.2019 uskutočnený OČAZ s cieľom prehĺbiť poznatky žiakov v zdravotníckej príprave, rozvíjať 

schopnosť účelne komunikovať v rozličných prostrediach a život a zdravie ohrozujúcich situáciách, 

zdokonalenie pohybových schopností v branno-športových hrách, aktivity mohli byť vďaka dobrému 

počasiu uskutočnené vo vonkajšom areáli školy  

- 8.9.2019 III. ročník podujatia Cesta neznáma, participácia kolegyne S. Vargovej 

- 18.-20.9.2019 KOŽAZ pre triedy septima a oktáva na Obručnej, program splnený 

- 20.9.2019 – návšteva výstavy Terakotová armáda v Synagóge v Lučenci, triedy kvarta, kvinta, sexta, 

žiaci mali možnosť pozrieť si zaujímavý dokumentárny film o vzniku armády 

- 23.9.2019 – podujatie Vedecká čajovňa venované otázkam európskej demokratickej kultúry, 

zúčastnili sa žiaci septimy a oktávy, o súčasných najväčších výzvach pre demokraciu, environmentálne 

výzvy, odkaz Novembra 1989 dnešku 

- 25.9.2019 – Európsky deň jazykov v spolupráci s Informačným centrom Europe Direct Lučenec, 

ktoré si pre žiakov kvinty a sexty pripravilo aktivity – využívanie jazykov v praxi prostredníctvom 

interaktívnych súťaží, žiaci odmenení upomienkovými predmetmi Europe Direct Lučenec 

- 27.9.2019 – Európsky týždeň mobility a športu, prezentácia 27 mestských športových klubov, účasť 

žiakov sekundy a tercie 

Október 

- 1.10.2019 Novohradské hry v atletike, najväčší úspech zaznamenali Z. Pavlíková z kvarty – 3. miesto 

vrh guľou a M. Matiašová z tercie – 3. miesto skok do diaľky 

- 4.10.2019 okresné kolo v Cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ, družstvá žiačok SŠ 2. miesto 

- 5.10.2019 – turisticko-literárne podujatie Timravin chodníček, v Polichne prezentácia drevených 

náhrobníkov, výstava textilných bábik, prehliadka Múzea B. S. Timravy, v Ábelovej prehliadka 

Timravinho domu, kladenie vencov, kultúrny program, účasť žiakov zo sekundy a tercie 

- 22.10.2019 prednáška a beseda s autormi knihy Advokátske komory na Slovensku do roku 1948 

v Novohradskom múzeu a galérii Lučenec, účasť seminaristov SPS 

- 24.10.2019 dejepisná exkurzia žiakov sekundy, tercie a kvarty – Pamätník SNP v Banskej Bystrici, 

zorganizovaná pri príležitosti 75. výročia od vypuknutia SNP 

November   

- Týždeň vedy a techniky, participácia členok PK  

- 3.11.2019 Inšpiratívny Štefánik, súťaž vyhlásená MO SR – úvaha o odkaze M. R. Štefánika – A. 

Bobáľová z oktávy 

- 15.11.2019 – séria podujatí k 30. výročiu Nežnej revolúcie, diskusia k filmu Eštebák, prednáška 

November 1989 s historikom ÚPN p. Dubovským pre triedy kvinta – oktáva, prehliadka výstavy 

v Mestskom múzeu v Lučenci s názvom Nežná 30 

- 21.11.2019 okresné kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ – 1.miesto, postup do KK 

- 27.11.2019 okresné kolo v plávaní žiakov a žiačok ZŠ a SŠ, mimoriadne úspešná reprezentácia 

ôsmich žiakov školy v rôznych kategóriách, družstvo ZŠ mix v polohovej štafete – 1.miesto, 

v kategórii SŠ mix družstvo SG – 2.miesto 

- 28.11.2019 3. ročník regionálnej súťaže Mladý historik, mimoriadne ocenenie získal žiak oktávy 

Samuel Bako s prácou Stredoveké pamiatky v Turičkách 
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December 

- 5.12.2019 slávnostná akadémia k 25. výročiu založenia Súkromného gymnázia, za prípravu, 

organizáciu a priebeh zodpovední členovia PK CJ a SVP 

- školské kolá olympiád v ANJ, NEJ 

Január 

- 14.1.2020 okresné kolo v basketbale žiakov SŠ – 1.miesto 

- 15.1.2020 okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, účasť žiakov vo všetkých kategóriách, K. 

Binková (kategória 2A) – 1.miesto, D. Rovný (kategória 2B) – 1.miesto, postup do KK 

- 16.1.2020 okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, Ch. R. Lepiešová (kategória 1B) – 1.miesto, 

A. Novodomský (kategória 2B) – 3.miesto 

- 21.1.2020 regionálne kolo v basketbale žiakov SŠ – 1.miesto 

- 22.1.2020 divadelné predstavenie v anglickom jazyku pre triedy sekunda, tercia, kvarta 

- 23.1.2020 v spolupráci s NÚCEMom pilotné testovanie EČ MS zo SJL v oktáve a 4.A 

Február 

- 6.2.2020 krajské kolo Olympiády ľudských práv – D. Belková z oktávy 7.miesto, postup do 

celoslovenského kola 

- 10.-14.2.2020 lyžiarsky výcvik pre žiakov sekundy a kvinty v Tatrách, Lopušná 

- 11.2.2020 krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, Ch. R. Lepiešová – 2.miesto 

- 11.2.2020 krajské kolo v basketbale žiakov SŠ – 4.miesto 

- 12.2.2020 krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku, D. Rovný – 6.miesto, K. Binková – 9.miesto 

- 14.2.2020 okresné kolo Dejepisnej olympiády, M. Kmetík (kategória F) – 6.miesto  

- 18.2.2020 Deň otvorených dverí, participácia členov PK 

- 20.2.2020 krajské kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ - 2.miesto 

Marec 

- 6.3.2020 okresné kolo vo futsale žiakov ZŠ 

 

Od 12. -13. marca 2020 bolo riaditeľkou školy udelené riaditeľské voľno v snahe predísť šíreniu 

ochorenia Covid-19 a od 16. marca 2020 do 22.6.2020 bolo na základe rozhodnutia hlavného 

hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušené vyučovanie v dôsledku ohrozenia života 

a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení. 

Ďalšie plánované podujatia a súťaže nebolo možné realizovať. 

Práce žiakov SOČ, ktoré boli odoslané a nahraté do systému ešte v marci, boli 17.4.2020 vyhodnotené 

v krajskom kole 42. ročníka SOČ dištančne. 

Žiačka oktávy Sofia Gregorová obsadila s prácou v odbore 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia 

1. miesto.  Jej výskum verejných budov v Lučenci z hľadiska prístupnosti a bezbariérovosti, ktorý trval 

od roku 2016 a spájal v sebe dobrovoľnícku činnosť, prácu s odborníkmi, majiteľmi budov, 

navrhovanie prijateľných riešení a uľahčenie pohybu pre fyzicky postihnuté osoby v našom okolí, 

štúdium zákonov, nariadení a odbornej literatúry, bol v celoslovenskom kole ocenený 2.miestom.  

 

Maturita 2020 

 

EČ MS a PFIČ zo SJL, ANJ a NEJ sa tento rok kvôli pandémii a prerušenému vyučovaniu 

neuskutočnili. 

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. 

Interná časť MS sa konala administratívne na základe rozhodnutia   Ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 
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Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sme získali ako aritmetický priemer známok z 

tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítali 

koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V 

osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítali koncoročné 

známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. 

 

Výsledky internej časti v jednotlivých predmetoch MS:  

oktáva 

Predmet SJL ANJ NEJ DEJ OBN 

Počet žiakov 15 15 4 3 9 

Priemer 1,86 1,33 1,50 1,00 1,00 

 

4.A 

Predmet SJL ANJ DEJ OBN  

Počet žiakov 2 2 2 2  

Priemer 2,00 2,00 1,50 1,00  

 

Analýza výchovno-vzdelávacej činnosti 

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. 

Správa o priebehu dištančného vzdelávania v jednotlivých triedach a za jednotlivé predmety PK 

CJ a SVP 

Od 16. marca 2020 bolo prerušené vyučovanie na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, 

výskumu a športu zo dňa 12.marca 2020 a prezenčná forma vyučovania bola do 22.6.2020 nahradená 

dištančnou. 

Pri vzdelávaní dištančnou formou sme sa riadili usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR z 28.4.2020 k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách. 

 

V čase mimoriadnej situácie nebolo hodnotenie a klasifikácia žiakov našej školy znížené len na 

základe neplnenia požiadaviek na domácu prípravu a dištančného vzdelávania z objektívnych príčin. 

Za objektívne príčiny považujeme technické podmienky zabraňujúce online učeniu sa žiaka a 

zdravotné problémy žiaka.  

1. Vyučujúci poskytovali žiakom konštruktívnu spätnú väzbu na odoslané domáce úlohy 

prostredníctvom programu Alf, komunikácie cez email a prostredníctvom iných dostupných 

komunikačných prostriedkov po vzájomnej dohode so žiakmi. Pri vyučovaní cez zoom, messenger 

bola žiakom poskytnutá  okamžitá spätná väzba v reálnom čase. 

2. Žiaci boli v druhom polroku školského roka 2019/2020 priebežne hodnotení a klasifikovaní 

známkami, okrem predmetov výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská výchova, etická 

výchova, telesná a športová výchova a umenie a kultúra, kde boli hodnotení stupňami absolvoval / 

neabsolvoval. 

3. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov tvorili známky získané do 11.03. 

2020 a známky, ktoré učitelia získali zo samostatných písomných žiackych prác, z projektov, z 

vypracovaných dištančných úloh, komplexných úloh, z opakovacích online cvičení a pod. počas 
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prerušeného vyučovania na školách. Hodnotená bola aj aktivita žiakov počas plnenia dištančných úloh 

takým istým spôsobom ako pri bežnom vyučovaní.  

Nie je možné v dištančnej forme vyučovania dosiahnuť objektivitu, dôraz sme preto kládli na sústavnú 

aktivitu žiaka. 

4. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení vyučujúci zohľadnili aj sebahodnotenie žiaka. 

5. V čase mimoriadnej situácie  neboli realizované predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z 

výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu. 

V prípade, že žiak dosahoval nedostatočné výsledky už pred mimoriadnou situáciou, spôsobenou 

prerušením vyučovania v školách a zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku 

podľa pokynov vyučujúceho, rozhodne pedagogická rada o preskúšaní žiaka pred postupom do 

vyššieho ročníka. Preskúšanie sa bude realizovať 2 mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo 

do 31.08. 2020. 

 

Pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v mimoriadnom období boli prerokované na online 

Pedagogickej rade dňa 16.04. 2020 a následne hlasovaním per rollam dňa 17.04. 2020. 

 

Anglický jazyk 

Mgr. Saskia Palkovičová 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo od 16.3.2020 viacmenej bez problémov pomocou programu Alf. 

V úvodných fázach vzdelávania bola pracovná disciplína veľmi dobrá, postupne niektorí žiaci strácali 

motiváciu a pravidelne som informovala prostredníctvom triedneho učiteľa zákonných zástupcov 

nepracujúcich žiakov. Preskúšania kvôli absencii posielania zadaní sa zúčastnila Júlia Szokovácsová 

z triedy septima. 

Pri preberaní učiva som sa podľa odporúčania MŠV SR sústredila na nosné učivo v rámci jednotlivých 

lekcií a upevňovanie a precvičovanie prebratého učiva formou testov a kvízov zadaných cez Alf, 

zadaní a kontroly cvičení v učebnici a pracovnom zošite, čítania s porozumením cez zadané texty 

online, gramatických cvičení online. Využívané materiály na webstránkach boli napríklad zo 

vzdelávacích jazykových portálov www.agendaweb.org www.viemepoanglicky.sk 

www.englischhilfen.de  

Stav prebratého učiva k 15.6.2020  

Prima: Project E. 2 prebratých 5 lekcií, lekcia 6 - presun na september 2020 

Sekunda: Project E. 3 prebratých 6 lekcií 

Kvarta: Project E. 5 prebratých 6 lekcií 

Kvinta, 1.A: Solutions Intermediate prebratých 5 lekcií 

Septima, 3.A: Solutions Upper Intermediate prebraté 2 lekcie 

Oktáva, 4.A: Solutions Upper Intermediate prebratá 

Mgr. Jarmila Janošíková  

TERCIA 

 Dvakrátkrát týždenne hodina cez ZOOM (pre dve skupiny) a trikrát  Alf, kontrola úloh raz za 

dva týždne. 

 Väčšina žiakov si plnila povinnosti a vedeli reagovať počas online hodín. 

 Žiaci si plnili povinnosti a naučili sa predpísanú slovnú zásobu a gramatické štruktúry. Niekedy 

boli potrebné individuálne hodiny cez Messenger.  

http://www.agendaweb.org/
http://www.viemepoanglicky.sk/
http://www.englischhilfen.de/
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 Väčšina žiakov si obhájila známku z 1. polroku, 5 žiakov si zlepšilo známku o jeden stupeň a 4 

žiaci si zhoršili o jeden stupeň v porovnaní s polročným hodnotením. 

KVARTA 

 Učivo prebraté na 90%, je potrebné ešte zopakovať si a dobrať časť poslednej lekcie. 

 Jedenkrát týždenne hodina cez Messenger a trikrát týždenne zadávanie úloh cez program ALF 

 Učivo prebraté podľa plánu, dokončená učebnica Project 4 aj PZ.   

 1 žiačka nepracovala , neodovzdávala zadané úlohy a nezúčastňovala sa online hodín. 3 žiaci si 

zlepšili známku a 3 si zhoršili známku v porovnaní s polročným hodnotením. 

SEXTA 

 Učivo prebraté na 90%, je potrebné dobrať časť poslednej lekcie. Učivo bolo zamerané na 

opakovanie už prebratého učiva. 

 Jedenkrát týždenne hodina cez Zoom a trikrát týždenne zadávanie úloh cez program Alf. 

Kontrola úloh raz za dva týždne. 

 Študenti si plnili povinnosti a odovzdávali zadané úlohy. 

 1 žiačka nepracovala , neodovzdávala zadané úlohy a nezúčastňovala sa online hodín. Jeden 

žiak si zlepšil známku v porovnaní s polročným hodnotením. 

SEPTIMA KAJ 

 Učivo prebraté podľa plánu, no len 2 zo 4 žiakov si plnili povinnosti. 

 Kontrola úloh raz za týždeň, žiaci nejavili záujem o Zoom vyučovanie. 

 2 žiačky nepracovali a neodovzdávali zadané úlohy . 

OKTÁVA 

 Učivo prebraté podľa plánu. 

 Všetci žiaci pracovali a odovzdávali zadané úlohy. 

 

 

Nemecký jazyk 

PaedDr. Mária Pálešová 

Triedy: príma-tercia 

Dištančné vzdelávanie žiakov začalo prebiehať v týždni od 16. marca 2020 v rozsahu dvoch hodín 

týždenne, tak ako je to uvedené v rozvrhu hodín Súkromného gymnázia platnom pre školský rok 

2019/2020. Žiakom bolo pravidelne zasielané učivo a úlohy na vypracovanie prostredníctvom 

interaktívneho programu ALF. Žiaci touto formou dostávali wordové dokumenty, pdf. dokumenty, 

audionahrávky, odkazy na internetové stránky, odkazy na youtubové videá, odkazy na online testy, 

interaktívne testy vypracované v programe Alf. Žiaci mali možnosť formou mailovej komunikácie 

zasielať vypracované úlohy na kontrolu. Na konci školského roka mali všetci žiaci zaslať mailom 

odfotené strany zo zošita a z pracovného zošita kvôli kontrole úplnosti spracovania učiva 
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a vypracovania zadaných úloh. Správnosť vypracovaných úloh si žiaci kontrolovali aj priebežne, 

nakoľko po vysvetlení učiva a zadaní úloh následne dostávali správne riešenia úloh.  

Postupne sa zasielanie učiva a úloh rozšírilo o online hodiny v aplikácii ZOOM. Cieľom bolo 

dovysvetľovať, upevniť a precvičiť preberané učivo. Cez aplikáciu ZOOM boli žiaci aj skúšaní, čo sa 

stalo tiež podkladom pre koncoročné hodnotenie. 

Počas celého obdobia dištančného vzdelávania pracovali žiaci aj v aplikácii WocaBee, vďaka ktorej si 

žiaci mohli osvojiť správnu výslovnosť a správnu ortografiu novej slovnej zásoby. Aplikácia ponúka 

zaujímavú formu precvičovania slovíčok, slovných zvratov i krátkych viet, využívali sme tiež online 

písomky a online hry, ktoré táto aplikácia ponúka. 

Práca žiakov triedy príma bola rôzna, niektorí pracovali príkladne, niektorí dobre a niektorí nevyužili 

svoje možnosti, tak ako by mohli. 

Počas dištančného vzdelávania sme pokračovali podľa učebných osnov školy. 

 

Mgr. B.Péterová 

kvarta - oktáva 

V triedach kvarta – oktáva prebiehalo vzdelávanie prostredníctvom videokonferencií – Zoom 

a aplikácie messenger ako aj interaktívneho programu ALF, do ktorého boli zadávané domáce úlohy, 

pracovné listy ako aj testy a odkazy na rôzne vzdelávacie portály, či vzdelávacie videá na youtube.de. 

V rámci dištančného vzdelávania boli podľa možnosti precvičované všetky zručnosti, najviac však 

čítanie s porozumením, písomný prejav, projekty a posluch. Vo všetkých triedach sme pracovali aj 

s reáliami nemecky hovoriacich krajín najmä vďaka videám na youtube a webových stránkach 

jazykových portálov a vydavateľstiev cudzojazyčných učebníc, ktoré pri vyučovaní využívame. 

Vo vyšších ročníkoch pracovali žiaci aj s videami https://www.goethe.de/, 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-deutschlandlabor, https://www.dw.com/de/ticket-nach-

berlin, riešili úspešne interaktívne cvičenia k zadaným videám, ktoré mapovali život v nemecky 

hovoriacich krajinách.   

Žiaci pracovali vo veľkej miere samostatne, na online hodinách im bola poskytnutá vždy adekvátna 

konštruktívna spätná väzba. Zadané úlohy boli kontrolované a vyhodnocované na týždennej báze, 

väčšina žiakov si svoje povinnosti plnila.   

 

V triede kvarta bola uprednostnená 9.lekcia s témou Domáce zvieratá pred 8. s prihliadnutím na 

náročnosť, tému lekcie – reálie Švajčiarska, gramatiku i rozsah textov v rámci lekcie. 

6 žiaci si prospech zhoršili o jeden stupeň, išlo o žiakov, ktorí nepracovali pravidelne a systematicky, 

u ostatných žiakov nedošlo k žiadnym zmenám.  

V kvinte bolo učivo preberané podľa plánu bez problémov, žiaci spolupracovali, nebola dokončená 9. 

lekcia, doberie sa v septembri.  K zhoršenie prospechu o jeden stupeň došlo iba v dvoch prípadoch. 

V triede sexta bola dobratá učebnica Das neue Deutschmobil 2, úroveň A2 a pred prechodom na 3.diel 

učebnice - úroveň B1 bola pozornosť venovaná upevňovaniu gramatiky, čítaniu a posluchu 

s porozumením a rozvíjali sme aj písomný prejav a žiaci mali možnosť pracovať na týždenných 

projektoch. K zlepšeniu známky došlo u slabo prospievajúcich žiakov – Ďuroš a Kružliak, väčšina 

žiakov pracovala systematicky a zodpovedne.  

https://www.goethe.de/
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-deutschlandlabor
https://www.dw.com/de/ticket-nach-berlin
https://www.dw.com/de/ticket-nach-berlin
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V triede septima sa učivo preberalo podľa plánu, uprednostnená a prebratá bola 11.lekcia s témou 

Spolužitie, žiaci mali možnosť pracovať na projekte s témou Mein Freund z dôvodu náročnejšej 10. 

lekcii s témou Škola, školské systémy, reálie, ku ktorej sa vrátime v septembri. 

K zhoršeniu prospechu došlo len u 1 žiačky, ktorá nepracovala. 

 V oktáve bolo učivo dobraté, žiaci spolupracovali. 

 

Problémoví žiaci v jednotlivých triedach: 

kvarta – 1 žiačka 

kvinta – 2 žiaci 

sexta – 1 žiačka 

septima – 1 žiačka  

 

Stav prebratého učiva: 

 

trieda jún 2020 - prebraté september 2020 

kvarta DM 2, 9.lekcia (bez 8.L) DM 2, 9.lekcia – test, 8.L 

kvinta DM 2, 8.lekcia DM 9.lekcia 

sexta DM 2, 14.lekcia DM 3, 1.lekcia 

septima  DM 3, 11.lekcia (bez 10.L) DM 3, 10.lekcia 

prima DM 1, 5.lekcia DM 1, 6.lekcia 

sekunda DM 1, 9.lekcia DM 1, 9.lekcia 

tercia – 1.sk. DM 1, 14.lekcia DM 2, 1.lekcia 

tercia – 2.sk. DM 1, 14.lekcia DM 1, 14.lekcia 

 

Konverzácia v nemeckom jazyku 

Mgr. Božena Péterová 

Naplánované učivo bolo v plnej miere prebraté, žiaci septimy a oktávy pracovali veľmi zodpovedne 

a systematicky. Precvičované boli všetky zručnosti, najviac však čítanie s porozumením, posluch 

(audio-video) a písomný prejav.  

Ruský jazyk 

Lali Kymanová 

S vyučovaním ruského jazyka v triede príma začalo 12 žiakov. Napriek počiatočným problémom bolo 

v druhom polroku vidieť zlepšenie v porovnaní s prvým polrokom, žiaci sú snaživí, motivovaní. 

Z dôvodu nesystematického vyučovania v predchádzajúcich rokoch na SZŠ žiaci meškajú s učivom. 

Avšak napredujú celkom rýchlo. Snažili sme sa eliminovať nedostatky vo vedomostiach abecedy 

(azbuky) a nedostatočnú slovnú zásobu a do určitej miery sa to podarilo. Prebrali sa dve dostatočne 

veľké témy slovnej zásoby: rodina a rodinní príslušníci a jedlo a stravovanie. Z gramatiky žiaci zvládli 

sloveso byť, sloveso mať a sloveso mať rád a ich využitie v kladných, záporných vetách a otázkach. 

Učebné osnovy sa zvládli iba čiastočne, kvôli prerušeniu vyučovania, ktoré sa neskôr zmenilo na 

dištančné vzdelávanie. Preto som musela zmeniť poradie tematických celkov a prebrať jednoduchšie 

témy skôr. V budúcom školskom roku sa budeme musieť vrátiť k témam, ktoré sa nestihli prebrať 
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a k tomu bude prispôsobený a upravený tematický plán. Zo šiestich lekcií, naplánovaných do druhého 

polroku sa prebrali: číslovky, rodinní príslušníci, jedlo a stravovanie, a gramatické témy: zápor a jeho 

použitie, tvorba otázok a spomínané slovesá . Neprebrali sa témy: Môj deň, Moje mesto, V obchode. 

Počas dištančného vzdelávania sa najčastejšie využívali obrazové metódy vyučovania hlavne 

prezentácie, na precvičovanie výslovnosti a posluchu sa používali nahrávky, ktoré som vytvorila sama, 

na nacvičovanie gramatických tvarov sa používali pracovné listy a testový systém ALF, na kontrolu sa 

používal systém testov ALF a testy vo formáte word. 

Slovenský jazyk a literatúra 

Mgr. Linda Kovácsová, vyučujúca v triedach príma, sekunda, tercia 

PRÍMA  

V triede PRÍMA boli žiaci vzdelávaní prioritne pomocou programu ALF a sprievodné online hodiny sa 

uskutočňovali najskôr prostredníctvom aplikácie Messenger a neskôr pomocou programu ZOOM. 

Vzdelávanie počas tohto obdobia bolo zamerané predovšetkým na prebratie kľúčových učív, 

upevňovanie vedomostí a čítanie s porozumením. Učivá z gramatiky boli rozkúskované na menšie 

časti, ktoré sa následne precvičovali rôznymi cvičeniami. Program ZOOM bol využívaný hlavne pri 

učivách týkajúcich sa vetnej skladby. Hodiny literatúry boli zamerané hlavne na prácu s textom. Úlohy 

a pomocné listy mali na základe prečítaného textu samostatne vyplniť. 

Počas dištančného vzdelávania sa na odporúčanie Ministerstva školstva vynechali z učebných osnov 

písomné a kontrolné práce, ktoré sa presúvajú na nasledujúci školský rok.  

SEKUNDA  

Rovnako ako pri triede PRÍMA, aj v tejto triede sa vyučoval slovenský jazyk a literatúra hlavne 

pomocou programu ALF a doplnkovým programom bol ZOOM. Počas dištančného vzdelávania sa 

žiaci tejto triedy najlepšie prispôsobili danej situácii a danému spôsobu vyučovania. Jazyková aj 

literárna zložka predmetu bola zameraná na prebratie dôležitých učív a následne na upevňovanie 

a prehlbovanie učiva. Ak žiaci avizovali nejaké nejasnosti (objavili sa pri vetnej skladbe), dohodli sme 

si termín online vyučovania, kde som im opäť vysvetlila učivo, žiaci kládli otázky a spoločne sme sa 

pokúšali odstrániť nejasnosti v porozumení učiva. Žiaci dostávali množstvo cvičení, kde si overovali 

vedomosti a na hodinách literatúry pracovali vždy s textom.  

Zo vzdelávacích plánov sa vynechali písomné a kontrolné práce.  

TERCIA  

Podobne ako v nižších ročníkoch 8-ročného gymnázia, aj v tejto triede sa vzdelávanie realizovalo cez 

program ALF a ZOOM. Trieda TERCIA bola najmenej aktívna, najmenej spolupracovala a najmenej 

poskytovali spätnú väzbu. Boli však žiaci, ktorí danú situáciu nevnímali ako prázdniny a pracovali 

naozaj systematicky a zodpovedne. Rovnako ako v PRÍME a SEKUNDE, tak aj v tejto triede sa počas 

dištančného vzdelávania preberala vetná skladba. Najnáročnejšie bolo prepojiť teóriu s praxou, resp. 

poskytnúť žiakom také poznámky, na základe ktorých nové učivo pochopia. Keďže ZOOM pre žiakov 

nebol povinný, na online hodinách boli prítomní vždy len tí žiaci, ktorí učivu rozumeli. Na hodinách 

literatúry väčšinou pracovali s textom, hľadali si informácie o autoroch a zlepšovali si čítanie 

s porozumením na rôznych doplnkových textoch.  

Zo vzdelávacieho plánu sa presúvajú na ďalší školský rok kontrolné a písomné práce.  

Slovenský jazyk 

Mgr. Soňa Vargová, vyučujúca v triedach: 

kvarta, kvinta+ 1.A, sexta+ 2.A, septima + 3.A, oktáva + 4.A 
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Realizácia dištančného vzdelávania sa začala 16.3. Vyučovanie prebiehalo cez program Alf, zvolený 

vedením školy. Prvý mesiac prebiehalo vyučovanie formou zasielania materiálu podľa platného 

rozvrhu školy a daného ročníka. Dodržaná bola časová dotácia hodín, aj rozdelenie podľa SJ a LIT. 

Pracovali sme so žiakmi v online priestore aj pomocou sms, mailov. Zadania mali presne vyznačený 

termín dodania a splnenia a v úvode boli študenti poučení dodržať št. normu pri odovzdávaní prác( 

hlavne v ročníkoch od kvinty vyššie). Pri zadávaní tém, DÚ, projektov bol zohľadnený 

ISCED2/ISCED3 a zároveň možnosť odučiť dané učivo, tému pri vybratých technických 

prostriedkoch a s možnou podporou MŠ SR. 

Pri vytváraní materiálu boli využité portály : bezkriedy.sk, učimenadialku.sk, zborovna.sk-knižnica, 

internetové stránky k témam, youtube. Musíme skonštatovať, že materiály a pokyny pre SŠ boli MŠ 

SR tlmočené a rozpracované oveľa menej ako pre ZŠ. 

Okrem preberaného učiva mali študenti za úlohu vypracovať praktické úlohy: SJL 

Kvarta: v SJ sme sa ešte zo začiatku pripravovali na T9, ktoré nakoniec neprebehlo. Neskôr sme sa 

zamerali na ohybné slovné druhy – opakovanie, precvičovanie s tým, že žiaci mohli plniť aj 

dobrovoľné úlohy – plagát ku Kremnickým gagom, návrh areálu školy; prebrali sme aj VSP, žiaci si 

mohli zvoliť, či spracujú vplyv pandémie na spoločnosť formou úvahy alebo ako výklad spracujú pre 

nich najzaujímavejší archeologický objav, čím sme nadväzovali na text z literatúry H.Shtoll-Priamov 

poklad. 

V Lit. sme sa zamerali na čítanie a spoznávanie epických žánrov – historický román, sci-fi, lit. faktu; 

detektívny. román, fantasy literatúra, realistický román, kde sme témy spoznávali aj pomocou PL, 

filmov, aj tu dokonca mohli pripraviť drotársky výrobok, čo piati z triedy aj využili. 

Kvinta+ 1.A : SJ v AŠ – spracovali žiadosť, životopis ( štrukturovaný, aj beletrizovaný), motivačný 

list, zápisnicu, prezenčnú listinu, naplánovali výlet s presným rozpočtom( finančná gramotnosť), 

programom, návrhom loga firmy/ CK a vizitkou; lexiku sme ani nezačali. 

pri LIT sme dávali dôraz na vlastné čítanie ( spracovanie 3 príbehov z Biblie podľa dopredu určenej 

osnovy), spracovanie antických autorov do powerpointových prezentácií, analýza textov, čítanie 

s porozumením, porovnanie lit. a filmovej podoby diela/ príbehu. Prišli sme po stredovekú 

literatúru v Európe. 

Sexta+ 2.A: SJ – dokončili sme charakteristiku a prebrali publicistický štýl(PŠ) , ktorého súčasťou je 

aj mediálna výchova a aktuálny stav publicistiky na Slovensku a vo svete –žiaci spracovali tému 

formou úvahy s dôrazom na znalosť odborných pojmov zo žurnalistiky a mediálneho prostredia. 

V rámci PŠ žiaci tvorili svoje triedne noviny – s názvom Noviny z korony. Každý žiak spracoval 

vlastnú rubriku a článok do nej, vlastné interview so zaujímavou osobnosťou, vybraní žiaci vytvorili 

titulku, editoriál, obal novín. 

Lit: od klasicizmu cez preromantizmus až k romantizmu v európskej lit. a na Slovensku po Ľ.Štúra 

a 3. etapu NO. Žiaci okrem Pl, kvízov a zadaní riešili dlhodobý projekt- webqest Štúrovci, výstupom 

ktorého bol blog o vybratom štúrovskom básnikovi/ autorovi. Bola to skupinová práca s rozdelením 

úloh. Výber študentov z 12 ponúknutých osobností : P.Dobšinský ( najlepší blog), A.Sládkovič, 

J.Kráľ.  

Septima + 3.A : SJ – boli prebraté témy od kauzálnych vzťahov v jazyku cez VSP – úvaha, esej po 

zvukovú rovinu jazyka. Dôraz bol na správnej realizácii úvahy ako útvare k IČ PF MS. Žiaci aj písali 

vlastnú úvahu a zopakovali si celý štýlotvorný proces, aj mapu mysle, brainstorming. 
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LIT.: od prechodného obdobia k realizmu – svetoví, slovenskí, aj regionálni autori ( regionálna 

výchova) Zároveň študenti mali prečítať podľa vlastného výberu (a zaslaných analýz diel) jedno dielo 

slov. a jedno dielo svet. realizmu , spracovať k nemu PP prezentáciu a do 10.6. aj poslaný pracovný 

list(PL) s dôrazom na vlastnú čitateľskú aktivitu. Knihy mohli mať od vyučujúcej, ale nakoniec si 

ich viacerí zohnali v elektronickej podobe. Prišli sme po začiatok slov. realizmu. 

Oktáva + 4.A: dôraz bol v začiatkoch na PF EČ MS, neskôr všetky snahy smerovali k ÚF IČ 

MS.LIT: V oktáve preberáme vždy literatúru 20. storočia, dopracovali sme sa po 50. roky. SJ: 

dokončili sme syntax, neskôr vývoj jazyka a všeobecné poznatky o jazyku. 

Žiakom vo všetkých triedach boli pravidelne ponúknuté filmové spracovania tém, rozhlasové hry, 

audioknihy, divadelné inscenácie, piesne – priamo s odkazom na online materiál : Lakomec, 

Kocúrkovo, Bedári, Otec Goriot, Šagrénová koža, Peter Pan + Zem Nezem, Ako divé husi, Anna 

Kareninová, Zločin a trest , slov. a svet.lit. 20. storočia ( Kafka, Čapek, Hronský, Bukovčan, L+S....) 

Vo všetkých triedach sme pracovali s textami a úlohami k nim.( čitateľská gramotnosť). Okrem 

vážnych tém sme sa snažili nadľahčiť pandemickú situáciu a prežívanie žiakov zaslaním vtipu, 

výstižného motta, myšlienok na premýšľanie a nastavenie hodnôt. 

Napriek pripravenému a nezrealizovanému Marcu- mesiacu knihy a Literárnym dňom boli žiakom 

posielané priebežné námety na čítanie a spoznávanie lit. diel. 

Testy, písomné práce, povinné pravopisné cvičenia a kontrolné slohy v ich klasickej podobe neboli 

realizované.  

Dejepis 

Mgr. Soňa Vargová, vyučujúca DEJ v príme 

Príma – napriek jednohodinovke bola prebratá na každej hodine samostatné téma – doba kovov, doba 

medená, bronzová, staršia a mladšia doba železná ukončené pracovným listom, potom boli prebraté aj 

pomocou prezentácií, dokument, filmov, prácou s google maps a vizualizáciou staroveké štáty-

Mezopotámia, Egypt, India, Čína, Palestína, Fenícia, Chetiti tiež ukončené pracovným listom 

a projektom o vybratom staroorientálnom štáte.  

Žiaci a ich rodičia, nakoľko sú ešte malí a ich organizácia samostatnej práce je na nižšej úrovni, 

pravidelne dostávali prehľadnú tabuľku so stavom plnenia úloh( aj cez triedneho učiteľa) a nemali 

možnosť sami si organizovať prácu a posledný mesiac dištančného vzdelávania nemohli neposielať 

materiály vyučujúcej, podobne 5.A na SZŠ, ako to bolo vo vyšších ročníkoch SG. 

Mgr. Linda Kovácsová, vyučujúca DEJ v sekunde, tercii 

SEKUNDA  

Počas dištančného vzdelávania bolo prebraté učivo podľa TVVP v celom rozsahu. Vynechali sa 

kontrolné práce, ale žiaci viac pracovali samostatne. Učivo mali spoznámkované a distribuované 

prostredníctvom programu ALF. Pri niektorých učivách žiaci pracovali s historickými prameňmi, pri 

iných zas vypracovali pomocný list týkajúci sa novonadobudnutých informácií. 

Z učebných osnov sa vynechali kontrolné práce. 

TERCIA 

Počas dištančného vzdelávania sa nepodarilo prebrať učivo podľa TVVP v celom rozsahu. Do 

ďalšieho školského roka sa presúvajú 4 učivá a kontrolné práce. Žiaci mali počas diaľkového 

vzdelávania poskytnuté poznámky z učív prostredníctvom programu ALF. Na hodinách dejepisu sa 

nevyužíval ZOOM. Žiaci pracovali samostatne. Hodiny dejepisu boli zamerané na pochopenie 
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príčinných súvislostí a dôsledkov historických udalostí. Žiaci pracovali s historickými prameňmi, 

vypracovali projekt na zadanú tému a riešili úlohy týkajúce sa novozískaných vedomostí.  

PhDr. Viera Jakubove, vyučujúca DEJ v triedach: 

KVARTA, KVINTA + 1. A, SEXTA + 2. A, SEPTIMA + 3. A, OKTÁVA + 4. A – seminár z dejepisu 

(SED) 

KVARTA  

2 hodiny týždenne 

Dištančné vzdelávanie a vyučovanie prebiehalo elektronickou formou (e-mailovou poštou). 

Žiakom som ako prílohy k ich e-mailom posielala študijné texty – učivo vo wordovských 

dokumentoch, prezentácie k učivu v PowerPointe, pracovné listy, internet a linky na videá – 

dokumenty k témam z webovej stránky www.youtube.com. Pri práci som využívala tiež vzdelávacie 

webové stránky ako napríklad maturita online, Dejepis trochu inak, Videovýpisky z dejepisu... Úlohy 

boli zamerané na precvičovanie a upevňovanie učiva z tematického celku SVET MEDZI DVOMA 

SVETOVÝMI VOJNAMI. Nové učivo – študijné texty z tematického celku FAŠIZMUS A 

KOMUNIZMUS som posielala žiakom elektronicky ako prílohu k ich e-mailom. Úlohy boli 

zostavované tak, aby žiaci nemohli kopírovať z internetu alebo zo študijných textov, aby pracovali 

samostatne. Niektoré úlohy boli zamerané na prácu žiakov aj s internetom... Úlohy boli väčšinou 

problémové, aby boli žiaci nútení k samostatnej práci a zisťovaniu a spracovávaniu údajov z internetu 

resp. z iných zdrojov. Z predpísaného učiva som na základe usmernenie Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu vybrala kľúčové témy a zamerala som sa hlavne na opakovanie a upevňovanie už 

prebratého učiva. 

Dištančné vyučovanie sme ukončili stručným prehľadom druhej svetovej vojny, čomu sa 

budeme podrobnejšie venovať v septembri budúceho školského roka, ako aj povojnovému 

usporiadaniu Európy a sveta. 

Väčšina žiakov počas dištančného vzdelávania a vyučovania pracovala zodpovedne – úlohy 

vypracovávali presne a správne a zasielali ich v stanovených termínoch. So žiakmi som pravidelne 

komunikovala, hodnotila som im každú úlohu, oznámila som im to e-mailom, v ktorom som uviedla aj 

aké chyby urobili, uviedla som, ako mali správne úlohu vyriešiť. Komunikovala som s každým jedným 

žiakom. 

KVINTA + 1. A  

2 hodiny týždenne 

Dištančné vzdelávanie a vyučovanie som realizovala elektronickou formou (e-mailová 

komunikácia). Žiakom som ako prílohy k ich e-mailom posielala študijné texty – učivo (konkrétne 

uvedené pri jednotlivých triedach) vo wordovských dokumentoch, prezentácie k učivu v PowerPointe, 

pracovné listy, internet a linky na videá – dokumenty k témam z webovej stránky www.youtube.com. 

Pri práci som využívala tiež vzdelávacie webové stránky ako napríklad maturita online, Dejepis trochu 

inak, Videovýpisky z dejepisu, Digitálny súbor videí k dejinám starovekého Ríma, Pár minút histórie, 

atď... Žiaci vypracúvali úlohy zo zaslaných študijných materiálov, prezentácií a videí. Úlohy boli 

zostavované tak, aby žiaci nemohli kopírovať z internetu alebo zo študijných textov, aby pracovali 

samostatne. Niektoré úlohy boli zamerané na prácu žiakov aj s internetom... Úlohy boli väčšinou 

problémové, aby boli žiaci nútení k samostatnej práci a zisťovaniu a spracovávaniu údajov z internetu 

resp. z iných zdrojov. Žiaci vypracúvali aj vlastné prezentácie. 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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Väčšina žiakov počas dištančného vzdelávania a vyučovania pracovala zodpovedne – úlohy 

vypracovávali presne a správne a zasielali ich v stanovených termínoch. So žiakmi som pravidelne 

komunikovala, hodnotila som im každú úlohu, oznámila som im to e-mailom, v ktorom som uviedla aj 

aké chyby urobili, uviedla som, ako mali správne úlohu vyriešiť. Komunikovala som s každým jedným 

žiakom. 

SEXTA + 2. A  

2 hodiny týždenne 

Dištančné vzdelávanie a vyučovanie som realizovala elektronickou formou (e-mailová komunikácia). 

Žiakom som ako prílohy k ich e-mailom posielala študijné texty – učivo (konkrétne uvedené pri 

jednotlivých triedach) vo wordovských dokumentoch, prezentácie k učivu v PowerPointe, pracovné 

listy, internet a linky na videá – dokumenty k témam z webovej stránky www.youtube.com. Pri práci 

som využívala tiež vzdelávacie webové stránky ako napríklad maturita online, Dejepis trochu inak, 

Videovýpisky z dejepisu... 

Z predpísaného učiva som na základe usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu vybrala kľúčové témy a zamerala som sa hlavne na opakovanie a upevňovanie už prebratého 

učiva. Venovali sme sa dejinám Slovenska.  

Väčšina žiakov počas dištančného vzdelávania a vyučovania pracovala zodpovedne – úlohy 

vypracovávali presne a správne a zasielali ich v stanovených termínoch. So žiakmi som pravidelne 

komunikovala, hodnotila som im každú úlohu, oznámila som im to e-mailom, v ktorom som uviedla aj 

aké chyby urobili, uviedla som, ako mali správne úlohu vyriešiť. Komunikovala som s každým jedným 

žiakom. 

SEPTIMA + 3. A  

2 hodiny týždenne 

Dištančné vzdelávanie a vyučovanie prebiehalo elektronickou formou (e-mailovou poštou). 

Žiakom som ako prílohy k ich e-mailom posielala študijné texty – učivo vo wordovských 

dokumentoch, prezentácie k učivu v PowerPointe, pracovné listy, internet a linky na videá – 

dokumenty k témam z webovej stránky www.youtube.com. Pri práci som využívala tiež vzdelávacie 

webové stránky ako napríklad maturita online, Dejepis trochu inak, Videovýpisky z dejepisu... Úlohy 

boli zamerané na precvičovanie a upevňovanie učiva z tematického celku SVET MEDZI DVOMA 

SVETOVÝMI VOJNAMI. Nové učivo – študijné texty z tematického celku FAŠIZMUS A 

KOMUNIZMUS som posielala žiakom elektronicky ako prílohu k ich e-mailom. Úlohy boli 

zostavované tak, aby žiaci nemohli kopírovať z internetu alebo zo študijných textov, aby pracovali 

samostatne. Niektoré úlohy boli zamerané na prácu žiakov aj s internetom... Úlohy boli väčšinou 

problémové, aby boli žiaci nútení k samostatnej práci a zisťovaniu a spracovávaniu údajov z internetu 

resp. z iných zdrojov. Z predpísaného učiva som na základe usmernenie Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu vybrala kľúčové témy a zamerala som sa hlavne na opakovanie a upevňovanie už 

prebratého učiva. 

Dištančné vyučovanie sme ukončili stručným prehľadom druhej svetovej vojny a povojnovému 

usporiadaniu Európy a sveta. 

So žiakmi som pravidelne komunikovala, hodnotila som im každú úlohu, oznámila som im to 

e-mailom, v ktorom som uviedla aj aké chyby urobili, uviedla som, ako mali správne úlohu vyriešiť. 

Komunikovala som s každým jedným žiakom. 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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OKTÁVA + 4. A - SED: 

3 hodiny týždenne 

Dištančné vzdelávanie a vyučovanie prebiehalo elektronickou formou (e-mailovou poštou). Žiakom 

som ako prílohy k ich e-mailom posielala študijné texty – učivo vo wordovských dokumentoch, 

prezentácie k učivu v PowerPointe, pracovné listy, internet a linky na videá – dokumenty k témam 

z webovej stránky www.youtube.com. Pri práci som využívala tiež vzdelávacie webové stránky ako 

napríklad maturita online, Dejepis trochu inak, Videovýpisky z dejepisu... Venovali sme sa dejinám 

Ruska, dejinám Poľska a dejinám Čiech. 

Úlohy boli zostavované tak, aby žiaci nemohli kopírovať z internetu alebo zo študijných textov, aby 

pracovali samostatne. Niektoré úlohy boli zamerané na prácu žiakov aj s internetom... Úlohy boli 

väčšinou problémové, aby boli žiaci nútení k samostatnej práci a zisťovaniu a spracovávaniu údajov 

z internetu resp. z iných zdrojov. 

So žiakmi som pravidelne komunikovala, hodnotila som im každú úlohu, oznámila som im to 

e-mailom, v ktorom som uviedla aj aké chyby urobili, uviedla som, ako mali správne úlohu vyriešiť. 

Komunikovala som s každým jedným žiakom. Žiaci pracovali zodpovedne, dodržiavali stanovené 

termíny. 

 

Občianska náuka 

PhDr. Viera Jakubove 

OBN: triedy PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA, KVARTA, SEPTIMA + 3. A, OKTÁVA + 4. A, 

OKTÁVA + 4. A + SEPTIMA (spoločenskovedný seminár – SPS) 

Dištančné vzdelávanie vo všetkých predmetoch a triedach som realizovala elektronickou 

formou (e-mailová komunikácia). Žiakom som ako prílohy k ich e-mailom posielala študijné texty – 

učivo (konkrétne uvedené pri jednotlivých triedach) vo wordovských dokumentoch, prezentácie 

k učivu v PowerPointe, pracovné listy, internet a linky na videá – dokumenty k témam z webovej 

stránky www.youtube.com. Pri práci som využívala tiež vzdelávacie webové stránky ako napríklad 

maturita online, Dejepis trochu inak, Videovýpisky z dejepisu, Digitálny súbor videí k dejinám 

starovekého Ríma, Pár minút histórie, atď... Žiaci vypracúvali úlohy zo zaslaných študijných 

materiálov, prezentácií a videí. Úlohy boli zostavované tak, aby žiaci nemohli kopírovať z internetu 

alebo zo študijných textov, aby pracovali samostatne. Niektoré úlohy boli zamerané na prácu žiakov aj 

s internetom... Úlohy boli väčšinou problémové, aby boli žiaci nútení k samostatnej práci a zisťovaniu 

a spracovávaniu údajov z internetu resp. z iných zdrojov. Na SPS vypracúvali aj vlastné prezentácie. 

Žiaci maturitného ročníka (SPS, SED) pracovali bez akýchkoľvek problémov, v ostatných triedach 

niektorí žiaci nedodržiavali termíny vypracovania a zaslania úloh a bolo ich potrebné opakovane 

vyzývať k dochvíľnej práci. Väčšina žiakov však pracovala, niektorí výborne (uvedené pri 

jednotlivých triedach). 

Môžem konštatovať, že väčšina žiakov počas dištančného vzdelávania a vyučovania pracovala aj 

z OBN, aj DEJ zodpovedne – úlohy vypracovávali presne a správne a zasielali ich v stanovených 

termínoch.  

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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Z predpísaného učiva som na základe usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu vybrala kľúčové témy a zamerala som sa hlavne na opakovanie a upevňovanie už prebratého 

učiva. 

So žiakmi som pravidelne komunikovala, hodnotila som im každú úlohu, oznámila som im to 

e-mailom, v ktorom som uviedla aj aké chyby urobili, uviedla som, ako mali správne úlohu vyriešiť. 

Komunikovala som s každým jedným žiakom. 

PRÍMA  

1 hodina týždenne 

Zadávané úlohy sa týkali tematického celku RODINA. Úlohy boli zostavené jednak na preverenie 

teoretických vedomostí, ale hlavne na vyjadrenie názorov a postojov žiakov k problematike rodiny, 

napríklad aký význam pre ich osobný život má ich rodina, aké pravidlá sú zavedené v ich rodine, ako 

spoločne trávia voľný čas... Písali o najveselších príhodách a zážitkoch, ktoré zažili vo svojej rodine, 

ako aj o svojich predstavách o svojej budúcej rodine.  

Ďalším tematických celkom bola téma ŠKOLA. Žiaci sa oboznámili s históriou svojej školy, 

vyjadrovali sa k tomu, čo sa im páči resp. nepáči na našej škole... 

Posledným tematickým celkom bola téma ŠIKANOVANIE. Učivo bolo spracované formou 

prezentácie v PowerPointe, ktorú žiaci dostali elektronicky. Úlohy z tohto učiva boli zamerané aj na 

preskúšanie teoretických vedomostí, ale hlavne na vyjadrenie názorov a postojov žiakov k šikane. 

Žiaci sa vyjadrovali aj k tomu, či sa už so šikanovaním v škole ale i mimo nej stretli a ako reagovali na 

konkrétne prejavy šikanovania – na koho by sa obrátili so žiadosťou o pomoc a pod. 

Nakoniec sme začali tému AKO SA SPRÁVNE UČIŤ, ktorou začneme učivo z OBN v sekunde na 

budúci školský rok. Zadanou úlohou bolo žiakmi popísať ich spôsob učenia pri domácej príprave (ako 

sa učia – čas, miesto, poloha, hudba alebo nie, mobil áno alebo nie, poradie predmetov, nahlas alebo 

potichu a pod.). 

Väčšina žiakov triedy pracovala načas a presne, vypracované úlohy mi zasielali elektronickou formou 

v stanovenom termíne. Niektorí žiaci nedodržali stanovený termín odovzdania, ale po upozornení si 

povinnosti splnili.  

SEKUNDA  

1 hodina týždenne 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo elektronickou formou (e-mailovou poštou). Úlohy boli zamerané na 

precvičovanie a upevňovanie učiva z tematického celku VNÚTORNÝ ŽIVOT JEDNOTLIVCA 

(ZÁKLADY PSYCHOLÓGIE). Študijné texty – učivo a úlohy boli zamerané na psychológiu 

osobnosti, najmä na dynamické vlastnosti osobnosti ako napr. temperament, schopnosti a záujmy, 

nadanie, talent, rozumová inteligencia (IQ), emocionálna inteligencia (EQ), význam empatie, atď. 

Žiaci sa vyjadrovali aj k praktickému významu psychológie. 

Ďalšie učivo sa týkalo tematického celku VONKAJŠÍ ŽIVOT JEDNOTLIVCA (ZÁKLADY 

SOCIOLÓGIE) a bolo zamerané na pochopenie vzťahu jednotlivec a spoločnosť. Žiaci sa vyjadrovali 

k vzťahom medzi spolužiakmi v triede, k problematike kamarátstva, priateľstva a k riešeniu rôznych 

konfliktov, s ktorými sa môžu v spoločnosti stretnúť. Popisovali a pochopili význam socializácie 

v živote jednotlivca.  



39 
 

Väčšina žiakov pracovala dôsledne a vypracované úlohy posielali načas.  

TERCIA  

1 hodina týždenne 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo elektronickou formou (e-mailovou poštou). Úlohy boli 

zamerané na precvičovanie a upevňovanie učiva z tematického celku ŠTÁT.  

Ďalším tematickým celkom bola DEMOKRACIA, VOĽBY A VOLEBNÉ SYSTÉMY. 

Žiakom som ako prílohy k ich e-mailom posielala študijné texty – učivo (konkrétne uvedené pri 

jednotlivých triedach) vo wordovských dokumentoch. Úlohy boli zostavované tak, aby žiaci nemohli 

kopírovať z internetu alebo zo študijných textov, aby pracovali samostatne. Niektoré úlohy boli 

zamerané na prácu žiakov aj s internetom... Úlohy boli väčšinou problémové, aby boli žiaci nútení 

k samostatnej práci a zisťovaniu a spracovávaniu údajov z internetu resp. z iných zdrojov. Žiaci museli 

pracovať aj s Ústavou Slovenskej republiky, aby vyriešili niektoré úlohy. 

Ku koncu dištančného vzdelávania a vyučovania sme začali s tematickým celkom PRÁVO, 

v ktorom budeme pokračovať v budúcom školskom roku. 

KVARTA  

1 hodina týždenne 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo elektronickou formou (e-mailovou poštou). Úlohy boli 

zamerané na precvičovanie a upevňovanie učiva z tematického celku EKONÓMIA A EKONOMIKA. 

Nové učivo – študijné texty z tematického celku PODNIKANIE som posielala žiakom elektronicky 

ako prílohu k ich e-mailom. Úlohy boli zostavované tak, aby žiaci nemohli kopírovať z internetu alebo 

zo študijných textov, aby pracovali samostatne. Niektoré úlohy boli zamerané na prácu žiakov aj 

s internetom... Úlohy boli väčšinou problémové, aby boli žiaci nútení k samostatnej práci a zisťovaniu 

a spracovávaniu údajov z internetu resp. z iných zdrojov. Ďalšími tematickými celkami, ktoré sme 

preberali bol TRH PRÁCE, PENIAZE a PEŇAŽNÉ INŠTITÚCIE so zameraním na finančnú 

gramotnosť. 

Väčšina žiakov počas dištančného vzdelávania a vyučovania pracovala zodpovedne – úlohy 

vypracovávali presne a správne a zasielali ich v stanovených termínoch.  

SEPTIMA  

2 hodiny týždenne 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo elektronickou formou (e-mailovou poštou). Úlohy boli 

zamerané na precvičovanie a upevňovanie učiva z tematického celku EKONÓMIA A EKONOMIKA. 

Nové učivo – študijné texty z tematického celku PODNIKANIE som posielala žiakom elektronicky 

ako prílohu k ich e-mailom. Úlohy boli zostavované tak, aby žiaci nemohli kopírovať z internetu alebo 

zo študijných textov, aby pracovali samostatne. Niektoré úlohy boli zamerané na prácu žiakov aj 

s internetom... Úlohy boli väčšinou problémové, aby boli žiaci nútení k samostatnej práci a zisťovaniu 

a spracovávaniu údajov z internetu resp. z iných zdrojov. Ďalšími tematickými celkami, ktoré sme 

preberali bol TRH PRÁCE, PENIAZE a BANKOVÝ SYSTÉM SR so zameraním na finančnú 

gramotnosť. Pozornosť sme venovali témam ŠTÁTNY ROZPOČET a  DAŇOVÝ SYSTÉM 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 

OKTÁVA + 4. A  
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3 hodiny týždenne 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo elektronickou formou (e-mailovou poštou). Celé obdobie 

dištančného vyučovania sme sa venovali tematickému celku FILOZOFIA, a to témam stredoveká 

filozofia a jej predstavitelia, novoveká filozofia a jej predstavitelia, poklasická filozofia 19. Storočia 

a stručnému prehľadu modernej filozofie. Žiaci vypracúvali úlohy zo zaslaných študijných materiálov, 

prezentácií a videí. Úlohy boli zostavované tak, aby žiaci nemohli kopírovať z internetu alebo zo 

študijných textov, aby pracovali samostatne. Niektoré úlohy boli zamerané na prácu žiakov aj 

s internetom... Úlohy boli väčšinou problémové, aby boli žiaci nútení k samostatnej práci a zisťovaniu 

a spracovávaniu údajov z internetu resp. z iných zdrojov. Väčšina žiakov triedy pracovala načas 

a presne, vypracované úlohy mi zasielali elektronickou formou v stanovenom termíne. So žiakmi som 

pravidelne komunikovala, hodnotila som im každú úlohu, oznámila som im to e-mailom, v ktorom 

som uviedla aj aké chyby urobili, uviedla som, ako mali správne úlohu vyriešiť. Komunikovala som 

s každým jedným žiakom. 

OKTÁVA + 4. A + SEPTIMA - SPS: 

3 hodiny týždenne 

Dištančné vzdelávanie a vyučovanie prebiehalo elektronickou formou (e-mailovou poštou). Celé 

obdobie dištančného vyučovania sme sa venovali tematickému celku SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ – 

hinduizmus, budhizmus, kresťanstvo, islam... 

Úlohy boli zostavované tak, aby žiaci nemohli kopírovať z internetu alebo zo študijných textov, 

aby pracovali samostatne. Niektoré úlohy boli zamerané na prácu žiakov aj s internetom... Úlohy boli 

väčšinou problémové, aby boli žiaci nútení k samostatnej práci a zisťovaniu a spracovávaniu údajov 

z internetu resp. z iných zdrojov. Žiaci vypracúvali aj vlastné prezentácie. Žiaci pracovali načas 

a presne, vypracované úlohy mi zasielali elektronickou formou v stanovenom termíne. So žiakmi som 

pravidelne komunikovala, hodnotila som im každú úlohu, oznámila som im to e-mailom, v ktorom 

som uviedla aj aké chyby urobili, uviedla som, ako mali správne úlohu vyriešiť. Komunikovala som 

s každým jedným žiakom. 

Telesná a športová výchova 

Marian Berky, Michal Klein  

Aj v rámci tohto predmetu prebiehala dištančná forma vyučovania. V programe ALF boli pre žiakov 

vytvárané pracovné materiály a prezentácie ako aj zadávané domáce cvičenia, rôzne výzvy a 

vedomostné testy za účelom precvičovania aj teoretických vedomostí o športe – Volejbal – pravidlá, 

Čo vieš o športe, Kolektívne sporty, Atletika, Šport a pohyb, Olympiáda. 

Žiaci realizovali domáce cvičenia podľa zasielaných video ukážok, cvičenia s abecedou, netradičné 

cvičenia a zapojili sa do viacerých výziev napr. Buď svojím trénerom a pod. 

Plavecký výcvik pre žiakov prímy a sekundy sa neuskutočnil, presun do ďalšieho školského roka. 

Umenie a kultúra, Výtvarná výchova, Etická výchova, Hudobná výchova 

 Ing. Adriana Gertnerová, Denisa Kertésová 

V  šk. roku 2019/2020 do obdobia prerušenia bolo učivo  prebraté podľa platného tematického 

výchovno-vzdelávacieho plánu pre príslušný šk. rok.  
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V  období prerušenia vyučovania po dohode a odsúhlasení s riaditeľkou školy neprebiehalo dištančné 

vyučovanie v daných predmetoch. 

 

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.  

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. 

  

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 

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 

- 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 

- 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 
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- 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  

  

Vypracovala: Mgr. Božena Péterová, 30.6.2020 

 

 

  

 

Záverečná správa predmetovej komisie prírodovedných predmetov za školský rok 

2019/2020 

 

Zloženie komisie: 

Vedúca PK: 
Mgr. Helena Kovácsová - aprobácia MAT - BIO 

Členovia: 
Mgr. Michal Klein - aprobácia  TEV - GEG 

RNDr. Monika Kapičáková- aprobácia  MAT – CHE 

Mgr. 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: 

26. 8. 2019, 10. 10. 2019, 31. 1.2020, 27. 6. 2020. Priebeh zasadnutí bol zaznamenaný formou 

zápisníc. Posledné zasadnutie 26. 6. 2020 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 2019/2020 boli priebežne plnené a aktualizované v 

http://www.statpedu.sk/
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zmysle meniacich sa požiadaviek až po marec ,kedy bolo vyučovanie prerušené. Aj v tomto školskom 

roku činnosť PK bola prioritne zameraná na 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 prácou v teréne(na 

biológii) praktickými aktivitami.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sme viedli žiakov systematicky k uvedomovaniu si potreby 

autonómneho učenia sa ako efektívneho prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja, motivovali 

sme žiakov k učeniu sa podporovaním rozvoja ich individuálneho učebného potenciálu- čo sa v období 

dištančného vzdelávania  ukázalo ako zásadná podmienka úspešného zvládnutia zadaných úloh. 

Využívali sme zvolené stratégie vyučovania s cieľom zabezpečiť optimálny učebný výkon žiaka a 

kladením dôrazu na širšie uplatňovanie úloh rozvíjajúcich vyššie myšlienkové procesy. V edukácii 

sme uplatňovali pozitívnu motiváciu, využívali sme rôzne formy povzbudzovania žiakov k 

zlepšovaniu výkonu. Zamerali sme pozornosť na zlepšovanie vzájomných vzťahov medzi učiteľmi, 

medzi učiteľmi a žiakmi i medzi žiakmi navzájom. Podporovali sme vytváranie priaznivej sociálnej 

klímy v triednych kolektívoch budovaním akceptujúcich empatických vzťahov.  

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 

a klimatických zmien.  

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 sme témy globálneho rozvojového vzdelávania do školských vzdelávacích 

programov. 

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.  

Podieľali sme na plnení úloh, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity a  podporovať 

aj aktivity pri prevencii a riešení nadváhy, obezity, podvýživy, ako aj porúch príjmu potravy, rozvíjať 

vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú 

bezpečnosť 

Venovali sme zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku a odvykaniu a informovať 

žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok  

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

technológiami-obzvlášť v období dištančného vzdelávania. 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.  

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 kole festivalu vedy a techniky a SOČ. 



44 
 

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 2019/2020. 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 študentami referáty a prezentácie na aktuálne 

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

Klein,).  

V školskom roku 2019/2020 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.  

-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 . Žiaľ tento rok si študenti s ponúkaných tém nevybrali 

–išlo o veľmi malú -6 člennú triedu, kde študenti mali viac záujem o medicínske a historické témy 

SOČ.  

-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 

-V rámci Murgašových dní 14-15.11 2019 a Týždňa vedy a techniky na škole 4.-10. 11. 2019    

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  

aj tvorivé ekodielne- Ekobižutéria. 

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

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. 

-Podporovali sme celoročné aktivity  a projekty: Týždeň vedy a techniky, SOČ, olympiády   

v prírodovedných predmetoch, súťaže, návštevy akcií s ekoproblematikou, kultúrne podujatia, 

návštevy múzeí, exkurzie.  

Žiaľ od marca, kedy sa prešlo na dištančné vzdelávanie sa ďalšie naše naplánované aktivity 

neuskutočnili. Učitelia sa, ale snažili zadávať študentom aj úlohy, ktoré riešili priamo v teréne a tak 

aspoň trošku zostávali v kontakte s prírodou. 

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.   
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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. 

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 

september – v rámci hodín informatiky -  2 vyuč. hodiny k téme Kyberšikana (sekunda, tercia kvarta, 

kvinta) 

- Dotazník – Aktívna Mládež - výskum mediálnej gramotnosti študentov stredných škôl. (sexta) 

- 16. 10. 2019- sa študenti zúčastnili prednášky Grow with Google o digitálnom marketingu, 

o nevyhnutných digitálnych zručnostiach pre budúcnosť. - kvinta až oktáva  

- Týždeň vedy a techniky- 4.-10.11 2020  

- počas „Týždňa vedy a techniky“ sa zapojili všetky ročníky gymnázia do súťaže IBobor- 5. 

SZŠ, príma – oktáva 

- 5.11.2019  prednášal žiakom Ing. Jaroslav Oster o Kiberšikane  a  počítačovej kriminalite  

- počas dištančného vzdelávania marec až jún sa v plnej miere využívali komunikačné 

technológie na výchovno- vzdelávaciu činnosť. Využívali sa najmä aplikácie na komunikáciu 

ako messenger, zoom, program alf, powerpoint, word, ... 

- väčšie problémy s používaním telekomunikačných technológií neboli zaznamenané   

- Dotazník – ITFitness test- v rámci dištančných hodín 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 2019/2020 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. Problém teplotných podmienok 

http://www.ovce.sk/
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bude budúci školský rok vyriešený presťahovaním učebne informatiky na 4.poschodie a zavedením 

klimatizácie. 

 

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.   

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. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v správe koordinátora finančnej gramotnosti. 

 
1.4.Rozvoj komunikačných kompetencií a čitateľskej gramotnosti 

 

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, prácu s informáciami a 

schopnosť argumentovať využili žiaci pri odborných prácach SOČ, počas prednášok a aktivitách 

Týždňa vedy a techniky ako aj počas celej dištančnej formy vzdelávania. 

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 

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.  

Počas dištančného vzdelávania –s čitateľská gramotnosť rozvíjala ešte vo väčšej 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 
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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 2019, svetovému dňu boja proti AIDS si študenti kvinty pripravili referáty na danú tému 

a  následne o nej diskutovali na hodine biológie.  

 
1.6. Maturita 2020 

 

EČ MS a PFIČ z matematiky sa tento rok kvôli pandémii a prerušenému vyučovaniu neuskutočnili. 

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. Maturitné 

skúšky prebehli v poriadku podľa nových pravidiel. Počas maturitných skúšok bola poverená výkonom 

funkcie predsedu školskej maturitnej komisie Mgr. Helena Kovácsová.   

Interná časť MS sa konala administratívne na základe rozhodnutia   Ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sme získali ako aritmetický priemer známok z 

tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítali 

koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V 

osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítali koncoročné 

známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. 

Výsledky internej časti v jednotlivých predmetoch MS:  

 

oktáva 

Predmet MAT BIO CHE 

Počet žiakov 5 3 6 

Priemer 1,66 1,06 1,61 

 

4.A 

Predmet MAT BIO CHE 

Počet žiakov 0 0 0 

Priemer - - - 
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1.7. 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. Vinarčík). Všetci 

vyučujúci poskytovali v priebehu roka konzultácie interným študentom, pre skvalitnenie prípravy 

prípadne do vysvetľovanie učiva.  

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...). 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 

náročnosť tvorby rozvrhu, žiadajú hlavne matematiku v rozvrhu neumiestňovať na posledných 

hodinách. Vzhľadom na vlaňajší rozvrh , ale skonštatovali, že situácia je už lepšia.  

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. Tento problém sa ukázal aj počas 

dištančného vzdelávania , kde niektorí študenti vôbec nezvládali pravidelnú prípravu a pravidelné 

odovzdávanie úloh. Problematika dištančného vzdelávania bola rozpracovaná a vyhodnotená každým 

učiteľom v osobitnej prílohe(viď príloha 2). Za problematické triedy v metodických rozhovoroch 

označili hlavne triedu sexta, 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 
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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 mnohí študenti boli prijatí bez prijímacieho konania.   

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

vyznamenaní .  

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 študentami, 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:   

TERCIA:  
Zlepšenie v prospechu oproti 1. polroku nastalo u 1 žiačky – z chválitebného na výborný stupeň, 

zhoršenie v prospechu nastalo u 6 žiakov: 

Nadpriemerne nadaní sú 2 žiaci, s ktorými som pracovala aj individuálne.  

2 žiaci robili na konci II. polroka opravnú skúšku, boli hodnotení známkou dostatočný. 

KVARTA:  
Zlepšenie v prospechu oproti 1. polroku nastalo u 2 žiakoch – z dostatočného na stupeň dobrý, u 1 

žiačky – zo stupňa dobrý na stupeň chválitebný, u 1 žiaka – z chválitebného na stupeň výborný. 

Zhoršenie v prospechu oproti I. polroku nastalo u 2 žiakoch – zo stupňa chválitebný na stupeň dobrý. 

Táto trieda je celkovo na dobrej matematickej úrovni, sú tam však veľké rozdiely medzi žiakmi. S 2 

žiakmi so ŠVVP bolo treba pracovať individuálne a u 1 žiaka som riešila hlavne slabú disciplínu, 

neschopnosť sústrediť sa. Žiak na niektoré hodiny nebol dostatočne  pripravený ani vedomostne, ani 

materiálne.  

Avšak počas obdobia pandémie pristupoval k zadaným úlohám celkom zodpovedne. 

Naopak 1 žiak dostával úlohy navyše, aj počas pandémie. 

1 žiačka konala na konci II. polroka opravnú skúšku, keďže počas pandémie nepracovala, nakoniec 

bola hodnotená známkou dostatočný. 

KVINTA, 1.A:  
Triedu som pripravovala na Testovanie 9 , ktoré sa ale kvôli pandémii neuskutočnilo. 

Zlepšenie v prospechu oproti 1. polroku som zaznamenala u 1 žiačky – z chválitebného na výborný 

stupeň, u 1 žiaka – zo stupňa dobrý na stupeň chválitebný, 

zhoršenie v prospechu oproti I. polroku som zaznamenala u 1 žiačky – zo stupňa chválitebný na stupeň 

dobrý. 

1 žiak robil na konci II. polroka opravnú skúšku, pretože počas pandémie nepracoval, nakoniec bol 

hodnotený známkou dostatočný, rovnako ako v I. polroku. 

SEXTA, 2.A: Zlepšenie oproti 1. polroku nastalo u 1 žiačky – z chválitebného na stupeň výborný, u 1 

žiačky  – zo stupňa dostatočný na stupeň dobrý, u 2 žiakoch – zo stupňa nedostatočný na stupeň 

dostatočný, u 1 žiaka – zo stupňa dobrý na stupeň chválitebný. 

1 žiačka mala kvôli zdravotným problémom individuálne štúdium, ročník neukončila. V I. polroku 

bola skúšaná individuálne.  

V 2.A pribudla 1 žiačka, ktorá na konci II. polroka robila opravnú skúšku, pretože počas pandémie 

vôbec nepracovala. Bola hodnotená známkou dostatočný, rovnako ako v I. polroku. 

SEPTIMA, 3.A: Táto trieda v 2. polroku, čo sa týkalo domácej prípravy, troška poľavila, čo sa 

u dvoch žiakov prejavilo aj na konečnom hodnotení. 

Zlepšenie som zaznamenala u dvoch žiakoch. 

OKTÁVA, 4.A: Zhoršenie v prospechu nastalo u 2 žiakoch – zo stupňa chválitebný na stupeň dobrý, 

u 2 žiakoch - z výborného na chválitebný, u 1 žiačky – zo stupňa dobrý na stupeň dostatočný. 

Zlepšenie v prospechu nastalo u 1 žiačky – zo stupňa chválitebný na stupeň výborný, u 2 žiakoch – zo 

stupňa dobrý na stupeň chválitebný. 

Na maturitu z matematiky som pripravovala 5 študentov, avšak maturita sa kvôli pandémii nekonala. 
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P. Kovácsová hodnotila prácu študentov na biológii-kde pochválila väčšinu žiakov.  

Príma: V triede je veľmi dobrá pracovná atmosféra. Žiaci majú o biológiu záujem, aktívne sa 

podieľajú na vyučovacom procese. Veľmi dobre pracovali-15 študenti aj na cvičeniach z biológie. 

Počas dištančného vzdelávania ,ale niektorí pracovali horšie, ako v škole.(viď v správe) 

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 9 študentov pracovalo aj na 

predmete cvičenia z biológie.  

Tercia: V triede sú veľké rozdiely medzi žiakmi. Veľa žiakov je výborne pracuje, uvažuje logicky. 

U niektorých žiakov, ale chýba systematická domáca príprava, čo sa samozrejme odzrkadľuje aj na 

dosiahnutých výsledkoch. A odzrkadlilo sa to aj pri dištančnom vzdelávaní.  

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

príprava, čo sa samozrejme odzrkadľuje aj na dosiahnutých výsledkoch.  

Kvinta: Záujem a práca žiakov je na vysokej úrovni, tak ako vo väčšine predmetov majú žiaci 

eminentný záujem o štúdium, okrem 1 žiaka. Celkovo  zvládli učivo bez problémov.  

Sexta: Žiaci v tejto triede sa zaujímajú o preberané učivo, počas hodín veľmi dobre spolupracujú, 

ale absentuje u niektorých často domáca príprava a preto ich výsledky ,česť výnimkám nie sú veľmi 

dobré. Žiaci si udržali nie veľmi dobré hodnotenie aj v druhom polroku. 

Septima: Táto trieda v 2. polroku zaznamenala zmeny v porovnaní s 1. polrokom, súviselo to hlavne 

s dištančným vzdelávaním ,ktoré im nie veľmi vyhovovalo. 
Oktáva: V triede sa pracovalo 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- niektorí si dokonca známku zlepšili.  

 

Vyučujúci, veľmi kladne hodnotili výsledky a pracovnú morálku v triedach kvinta a oktáva-ktoré 

pravidelne dosahujú pekné výsledky. Navrhli naďalej pokračovať aj v prácach v skupinách, kde môžu 

nadobudnúť nové skúsenosti a vedomosti od svojich spolužiakov aj slabší študenti-a prioritne zvládnuť 

učivo na hodine, keď už im ide domáca príprava tak ťažko. Ďalej odsúhlasili prísnejšiu kontrolu 

domácich úloh hlavne z matematiky aj s náhodným zberom zošitov na začiatku vyučovania aj 

s adekvátnym hodnotením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
1.8. 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 

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  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. 
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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. 

Úspechy a účasť žiakov Súkromného gymnázia v Lučenci v jednotlivých súťažiach v školskom roku 

2019/2020 sú súčasťou tejto správy.   

1.9. 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.  Činnosť predmetovej komisie bola zameraná na skvalitňovanie 

výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom uplatňovania kritickej sebareflexie, na realizovanie 

vzdelávania podporujúceho rozvíjanie odborných kompetencií.  

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 

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– podávala aktuálne informácie o čitateľskej gramotnosti nielen kolegom v rámci vlastnej 

PK, ale aj nás- učiteľom  z PK prírodovedných predmetov, ktorí s textom pracujú.  

V rámci PK a v záujme zvýšenia efektívnosti vyučovania boli uskutočnené vzájomné hospitácie.  

Všetci členovia PK absolvovali školenie – interné vzdelávanie, kde sa zoznámili s interaktívnym 

programom ALF, ktorý bol využívaný aj v čase koronapandémie počas dištančnej formy vzdelávania 

žiakov na zadávanie domácich úloh, učiva a testov. 

P. Vinarčík, H. Kovácsová, M. Klein  absolvovali - Školenie k zadávaniu slovného hodnotenia ASC 

AGENDA 

H. Kovácsová bola predsedkyňou odbornej poroty krajského kola SOČ-ktoré sa tento rok uskutočnilo 

dištančnou formou. 

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. 
 

1.10. 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. 

Týždeň 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 trinásty krát). Prebiehal od 4. 11. do 10. 11. 2019.  

Týždeň vedy a techniky na našej škole, to je množstvo aktivít prebiehajúcich celý týždeň, ale 

i exkurzie.  Vo štvrtok  24. 10. 2019 sa študenti kvinty až oktávy zúčastnili na exkurzii, konanej v 

rámci blížiaceho sa Týždňa vedy a techniky. Na letisko Sliač mohli zavítať prvý krát a dozvedieť 

sa všetko o jeho histórii, súčasnosti o jeho funkcii v rámci vojenského letectva NATO a mali možnosť 

nielen počuť informácie o lietadlách a stíhačkách na tomto letisku, ale mohli si dokonca vyskúšať let 

na trenažéroch stíhačky a lietadla. Potom sa presunuli na katedru geografie univerzity Mateja Bela, kde 

ich učitelia zasvätili do tajov tvorby máp mali možnosť si túto zručnosť po inštruktáži aj vyskúšať. 

V ten istý deň 24.10.2019 sa študenti sekundy, tercie a kvarty zúčastnili exkurzie v Múzeu 

Slovenského Národného Povstania. 75.výročie SNP bolo aj pre nich jedným z dôvodov, aby si 
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pamätník a expozície prezreli zvonku aj zvnútra a vypočuli si prednášku sprievodcu o jednom z 

dôležitých historických období slovenského národa. 

16. 10. 2019- sa študenti zúčastnili prednášky Grow with Google o digitálnom marketingu, 

o nevyhnutných digitálnych zručnostiach pre budúcnosť.  

18.10. 2019-na krajskom kole festivalu vedy a techniky AMAVET v Banskej Bystrici našu školu 

reprezentovali : Matej Mázor a Zoran Trnka z oktávy so svojimi projektami. 

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 Lucia Becherová (Štúdium chémie), Ing. Zuzana Bartošová(Uhlíková stopa), Ing. Jaroslav 

Oster( Kiberšikana, počítačová kriminalita) Mgr. Veronika Chudjaková, JUDr. Andrej Cifra: 

Hodnotová gramotnosť  

Priestor tiež dostal Výtvarný ateliér-„EKObižutéria“- s p. Ing.Adrianou Gertnerovou , vedomostná 

súťaž  iBobor, Piškvorkový turnaj, EKOTOPFILM-festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji, 

prezentácie vypracovaných projektov, práce SOČ, prírodovedné  experimenty v laboratóriách, či 

celodenný projekt pre študentov „Veda v kuchyni“, v ktorej mladších študentov učili starší študenti a 

tak mohli získať mnoho informácií na geografii, biológii, na chémii, fyzike, matematike. Počas tohto 

týždňa prebiehal tiež zber papiera, ktorým študenti prispeli k ochrane stromov v prírode. 

Od septembra pracovali študenti triedy septima pod vedením p. Kovácsovej a p. Vargovej na prácach 

SOČ, z ktorých tí najlepší sa zúčastnili školského (6.3.2020) a krajského( 3. 4. 2019) kola SOČ. 

Krajské kolo SOČ sa uskutočnilo vo Zvolene. Zasadnutie členov odborných hodnotiacich komisií SOČ 

uskutočnilo dištančnou formou  26.3.2020 a p. Kovácsová  počas krajského kola SOČ, ktoré sa 

uskutočnilo tiež dištančnou formou, pracovala v komisii Ochrana a tvorba životného prostredia. 

20.11.2020  sa p. Kovácsová zúčastnila krajskej porady metodikov SOČ vo Zvolene. 

Na škole sa druhý krát uskutočnili už 9. Murgašove dni- v dňoch 14-15.11.2020, ktorých hlavnou 

organizátorkou bola p. Morková. Celoslovenské stretnutie učiteľov prírodných vied, najmä fyziky, 

zamerané na inovácie a obsahovú integráciu vo vzdelávacej oblasti človek a príroda. Aktivity prvého 

dňa  14. 11.2019 boli zamerané na inšpirácie od kolegov z UK katedry didaktiky fyziky. Aktivity 

druhého  dňa  15. 11..2019 boli zamerané na fyzikálnu výstavu pokusov  spojenú so súťažou „Dobre 

vedieť“ a s workshopmi. kolegov. Všetci zúčastnení odchádzali obohatení o cenné námety a inšpirácie 

do ďalšej pedagogickej praxe. 

Pani Morková uskutočnila počas roka množstvo fyzikálnych aktivít a spolu z vyučujúcimi 

prírodovedných predmetov pracujú na projektoch:  

Pokús sa vedieť- prebieha v období: 4.5.2020- 17.12.2020-jeho úlohou je : Získať zručnosti s tvorbou 

pomôcok, tvorbou projektov, vedieť správne  prezentovať fyzikálne pokusy na výstavách a festivaloch 

vedy a techniky, vedieť správne súťažiť a fyzikálne myslieť. 

Realizátor projektu: Ľ. Morková 

Realizovaný žiakmi ročníkov: príma-oktáva 

Heuréka- prebieha v období: 13.4.2020- 21.10.2020- 

1.  navzájom prepojiť pokusy z  fyziky, chémie a biológie do spoločnej témy 

2. Získať zručnosti pri  tvorbe pokusov  s prírodovedným zameraním a fotografovaní  

3. Získať zručnosti pri úprave fotografií  

4. Vedieť správne vysvetliť priebeh pokusov a vysvetliť príčiny  prebiehajúceho javu 

Realizátori projektu: Ľ. Morková, H. Kovácsová, A. Gertnerová 

       Realizovaný žiakmi  ročníkov: príma-kvarta 

Festival štyroch živlov Lučenec- krajské kolo bude prebiehať na našej škole v októbri 

1. pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov,podporovať 

činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností. 

2. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov k vode, k zemi  rozširovať a prehlbovať vedomosti a 

zručnosti žiakov v prírodovednom, smere vzdelávania. 

      Realizátori projektu: Ľ. Morková, D. Kocúrová 

      Realizovaný žiakmi  ročníkov: Od 1.roč. ZŠ po 9.r. ZŠ  
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Na škole pracovali tri krúžky vedené vyučujúcimi prírodovedných predmetov – Biológia(p. 

Kovácsová) a Chémia (p. Molnárová)- príprava na VŠ a matematický krúžok( p. Kapičáková). 

Všetci vyučujúci sa aktívne zúčastnili 18. 2. 2020 na DOD na našej škole- kde pre záujemcov 

o štúdium pripravili bohatý program v laboratóriách. 

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 súťaží, olympiád a projektov. 

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. 

P. Kovácsová koordinovala prípravu, prezentáciu a výberové školské kolo SOČ. Matematické súťaže 

koordinovala p. Gertnerová a p. Kapičáková, biologické p. Kovácsová , fyzikálne p. Morková, 

informatické p. Vinarčík  a geografické p. Klein. 

Od 12. -13. marca 2020 bolo riaditeľkou školy udelené riaditeľské voľno v snahe predísť šíreniu 

ochorenia Covid-19 a od 16. marca 2020 do 22.6.2020 bolo na základe rozhodnutia hlavného 

hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušené vyučovanie v dôsledku ohrozenia života 

a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení. 

Ďalšie plánované podujatia a súťaže nebolo možné realizovať, čo žiaľ zasiahlo naše prírodovedné 

predmety v plnej miere ,lebo práve oni sa uskutočňujú pravidelne v druhom polroku školského roka. 
Konali sa len súťaže, ktoré bolo možné realizovať dištančnou formou:  
 

1.11. Súťaže, akcie a výsledky vyučujúcimi jednotlivých predmetov :                     

Prírodovedné predmety výsledky za ½ šk. 2019/2020 

Fyzikálne súťaže: 

Zoran Trnka po 1. kole celoslovenskej súťaže (korešpodenčnej) Pikofyz získal 3.miesto  

Matematické súťaže: 

Náboj Junior 22.11.2019 Medzinárodná matematicko – fyzikálna súťaž- Našu školu 

reprezentovali: Alexandra Kolbányiová z tercie, Samuel Danko, Samuel Eliot Kollár a Ivan Kulich 

z kvarty.- Umiestnenie: 5. miesto 

Pytagoriáda školské kolo 11.12.2019: 

príma: Gondová, Gotthardt, Zachar, Nováková, Levčíková, Vargová, Mártonová, Drugda, 

Spodniaková, 

sekunda: Ballo, Krížová 

tercia: Bartoš, Kolbányiová, Čičmanec, Marák, Papp, Ridzoň, Cifra 

úspešní riešitelia: Alexandra Kolbányiová 18 bodov, Filip Ballo 19 bodov, Michal Zachar 15 bodov, 

Simona Gondová 20 bodov (postup na okresné kolo, ktoré sa malo uskutočniť 25.3.2020). 

Matematická olympiáda – kategória A 

Samuel Socháň septima – úspešný riešiteľ domáceho kola – priamy postup na krajské kolo 

(14.1.2020)- tam už neuspel 

Expert Geniality Show 28.11.2019 

Zúčastnených: 14 žiakov 

Titul Experta získali títo žiaci: 
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Simona Gondová (dokonca v 2 témach: Ako funguje svet - 27. miesto z 1710 súťažiacich, Päť 

jazykov kultúry) – trieda príma, Laura Nováková (v téme Ako funguje svet) – trieda príma, Patrick 

Gotthardt (v téme Päť jazykov kultúry) – trieda príma, Matej Bartoš (v téme Tajomstvá prírody) – 

trieda tercia a Matúš Géč (v téme Svetobežník) – trieda septima. 

Najlepšie umiestnenie dosiahla Simona Gondová, ktorá ako jediná z celej školy získala aj titul 

TOP EXPERT – umiestnila sa v celkovom poradí na 63. mieste z 1710 prímanov. 

Festivalu vedy a techniky AMAVET 

18.10. 2019-na krajskom kole festivalu vedy a techniky AMAVET v Banskej Bystrici našu školu 

reprezentovali : Matej Mázor a Zoran Trnka z oktávy so svojimi projektami. 

2.polrok šk. roku 2019/2020 

Matematické súťaže 

Matematický klokan – dištančne 

Chemické súťaže 

Alexandra Oravcová – Chemická olympiáda (dištančná forma)– okresné kolo – 1.miesto, krajské kolo 

- účasť 

Veronika Vinarčíková – Chemická olympiáda – okresné kolo – 3.miesto, krajské kolo - účasť 

Fyzikálne súťaže: 

Zoran Trnka – FYZKUS fyzikálny korešpondenčný klub – 2.miesto krajské kolo 

Informatické súťaže:  

Informatická súťaž Ibobor v mesiaci november. 

Najlepšie umiestnení:  

1055. - 1087. Ivan Kulich,  63,34 bodov, 94. percentil 

599. - 720. Samuel Bako,  50,69 bodov, 92. percentil 

878. - 887. Gabriel Vikor,  49,35 bodov, 89. percentil 

1042. - 1159. Samuel Kubinec,  46,69 bodov, 87. percentil 

 

IT Fitness test apríl 2020- všetci žiaci, kde po ukončení testu žiaci dostali certifikát s ich 

vyhodnotením. 

Geografické súťaže: 

Čo vieš o hviezdach celoslovenské kolo 25.5.2020-. Z. Trnka získal 31. miesto. 

Geografická olympiáda – 7. 2. 2020 okresné kolo kat. E – K. Mičianiková, S. Kollár, M Bartoš – 

účasť,  kat. F – F. Ballo, M. Kmetík - účasť 
                                                                

 

1.12. 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 

 

1.13. Odporúčania pre riaditeľku školy 

 

- pre skvalitnenie cvičení z jednotlivých predmetov pokúsiť sa zabezpečiť delenie tried podľa  

  metodických odporúčaní 

- pre skvalitnenie seminárov a prípravy na vysokoškolské štúdium, deliť študentov podľa   

  ročníkov 

- hlavne matematiku v rozvrhu neumiestňovať na posledných hodinách 

- predmety s hodinovou dotáciou nedávať na pondelky a piatky, kedy je väčšia  

  pravdepodobnosť ich odpadnutia  

- odporúčajú dokúpiť chýbajúce pomôcky, učebnice, atlasy- viď príloha 

 

1.14. 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,  Murgašove dni a pripravené projekty 

-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 

    

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. 

 

 

Správu vypracovala  26. júna 2020 v Lučenci                                 Mgr. Helena Kovácsová 
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Správa o činnosti výchovného poradcu v školskom roku 2019/2020 
 

               

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, o 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 tomto kariérnom poradenstve výchovná poradkyňa úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi 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, jazyky, sociológia, 

politológia... menej 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 2019/2020 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. Zúčastňuje sa na prejednávaní a riešení výchovných 

problémov na úrovni riaditeľstva školy, v tejto oblasti výchovná poradkyňa úzko spolupracuje 

s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi ako aj s CPPP a P Lučenec - Oddelenie poradenstva 

sociálneho vývinu a prevencie.  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 
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zachytenie všetkých problémov, ktoré by bez tohto monitorovania mohli prerásť do vážnejších 

rozmerov.  

 

Výchovná poradkyňa je súčasne aj koordinátorkou pre prácu so žiakmi so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími 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, z odborníkmi z praxe, 

ako aj s vedením školy a triednymi učiteľmi. V priebehu školského roka 2019/2020 boli zabezpečené 

prednášky a besedy so žiakmi nižšieho gymnáziá (príma, sekunda, tercia, kvarta) na témy závislostí, 

šikanovania a páchania trestnej činnosti maloletých a mladistvých, ktoré sa vzhľadom na prerušenie 

vyučovania na školách od marca 2020 nezrealizovali. Budú sa realizovať v nasledujúcom školskom 

roku.  

 

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP 

Na zasadnutiach PK sa venovala pozornosť aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

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 k nim, 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. 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. 

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.  

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. 

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.  

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 
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diskriminácie, rasizmu, intolerancie a narastajúcemu radikalizmu a extrémizmu v Európe i na 

Slovensku.  

Výchovná poradkyňa sa vo svojej činnosti vychádzala z  plánu činnosti výchovného poradcu, 

ktorý však nebol v školskom roku 2019/2020 vo všetkých položkách splnený preto, lebo od 12.- 13. 

marca 2020 bolo riaditeľkou školy udelené riaditeľské voľno v snahe predísť šíreniu ochorenia Covid-

19 a od 16. marca 2020 do 27. 6. 2020 bolo na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov 

Ústredného krízového štábu prerušené vyučovanie v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov 

alebo zamestnancov škôl a školských zariadení. Plánované podujatia a aktivity tak nebolo možné 

realizovať. 

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). 

 

11. Podrobnejší prehľad činnosti výchovnej poradkyne je uvedený v prílohe č. 1. Umiestnenie 
absolventov školského roka 2019/2020 na vysokých školách je uvedený v bode 9 tejto správy 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom 

trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium. 
 

 

Spracovala:  PhDr. Viera Jakubove, výchovná poradkyňa, 1. 7. 2020 

 

                                                                                                   

 

Príloha č. 1: Prehľad aktivít výchovnej poradkyne v školskom roku 2019/2020: 

 

 

a.)  výchovné a kariérové poradenstvo 

 

• začiatok práce so študentmi oktávy, čo sa týka výberu vysokoškolského štúdia (október 2019) 

 

• porada výchovných poradcov v CPPP a P Lučenec – október 2019 

 

• 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 2019 

 

• rady a pomoc študentom oktávy pri výbere vysokej školy (november 2019 – január 2020) 

 

• rady a pomoc pri vyplňovaní prihlášok na vysoké školy (február 2020) 

 

• porada výchovných poradcov v CPPP a P Lučenec – marec 2020 
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• zisťovanie záujmu o zameranie vysokoškolského štúdia žiakov v triedach kvarta – septima 

(máj – jún 2020) 

 

• 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 
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• 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 

 

Podklady: 

• analýza práce koordinátora v predchádzajúcom školskom roku 

• pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR pre školský rok 2019/2020 

• 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 2019/2020: 

 

 

• porada koordinátorov prevencie pre 2. stupeň základných škôl – október 2019 v CPPP a P 

Lučenec 

 

• porada koordinátorov prevencie pre stredné školy – január 2020 v CPPP a P Lučenec 

 

• február – apríl 2020 – odborné prednášky a diskusia pre žiakov nižšieho gymnázia o šikanovaní 

na školách a prevencii proti šikanovaniu - odborníci z Centra pedagogicko- psychologického 

poradenstva a prevencie v Lučenci.  

 

 

• 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 2020  

 

c.) koordinátor výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam 
   

 november 2019 - séria podujatí k 30. výročiu Nežnej revolúcie, diskusia k filmu Eštebák, 

prednáška November 1989 s historikom ÚPN p. Dubovským pre triedy kvinta – oktáva, 

prehliadka výstavy v Mestskom múzeu v Lučenci s názvom Nežná 30 

 

• olympiáda ľudských práv – školské, krajské aj celoštátne kolo (december 2019 – apríl 2020) – 

celoštátne kolo sa v dôsledku pandémie COVID-19 nekonalo 
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• regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2019 - apríl 2020 (v dôsledku pandémie 

COVID-19 sa nekonalo) 

 

• 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, 

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 pracuje so žiakmi so ŠVVP. 

Na zasadnutiach PK sa venovala pozornosť aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

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 k nim, 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. 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. 

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.  

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. 

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

 

Zoznam individuálne integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 

v školskom roku 2019/2020 (žiaci so všeobecným intelektovým nadaním a žiaci so zdravotným 

znevýhodnením – vývinové poruchy učenia) - spolu 27 žiakov 

 

 

 

I.   žiaci so všeobecným intelektovým nadaním:   17 
 

 

Sekunda: 4 

 

Tercia: 6 

 

Kvarta: 2 

 

Kvinta: 2 

 

Oktáva: 3 

 

 

 

II.   žiaci so zdravotným znevýhodnením – vývinové poruchy učenia:   10 

 

 

Príma: 2 

 

Sekunda: 1 

 

Kvarta: 2 

 

1. A: 1 

 

Sexta: 1 

 

2. A: 1 

  

Septima: 1 

 

Oktáva: 1 

 

 

 

Vypracovala: PhDr. Viera Jakubove, výchovná poradkyňa 

V Lučenci, 1. 7. 2020 

 

 


