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ÚVOD  

  

Pri vypracovaní Plánu práce školy na školský rok 2020/2021 sme vychádzali zo všeobecne 

platných právnych predpisov, zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, z analýzy úrovne 

výchovno-vzdelávacieho procesu v predchádzajúcom školskom roku, z dokumentu 

Sprievodca školským rokom 2020/2021, plánov činností predmetových komisií. 

 

Plán práce obsahuje tieto časti:  

  

1. Analýza výchovno-vzdelávacej práce v školskom roku 2019/20 

2. Hlavné úlohy školy a jej dlhodobé zameranie  

3. Plán výchovno-vzdelávacej činnosti  

4. Organizácia vnútorného života školy  

5. Konkretizácia hlavných úloh  

6. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov  

7. Oblasť CO a BOZP  

8. Rozvoj a efektívne využívanie materiálno-technickej základne školy  

9. Oblasť spolupráce s rodičmi, inštitúciami, verejnosťou  

 

Základné identifikačné údaje o škole 

 

Názov školy: Súkromné gymnázium 

Adresa školy: Gemerská cesta 1, 984 01  Lučenec 

Telefón: 0915 849 417 

E-mail: molnarova@sgymlc.sk 

Webová stránka školy:  www.sslc.sk 

Zriaďovateľ školy: Branislav Becher 

Adresa: Slatinské Lazy 42,  962 25  Slatinské Lazy 

Telefón: 0918 674 758 

Štatutár: Branislav Becher  
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V školskom roku 2020/2021 nadviažeme na dosiahnuté výsledky pri plnení úloh z minulých 

školských rokov, doplníme ich o úlohy, ktoré vyplynuli z vyhodnotenia školského roka 

2019/2020 a o úlohy navrhnuté MŠ SR v rámci Sprievodcu školským rokom 2020/2021.  

  

Personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2020/2021: 

  

meno vyučujúceho   vyučovacie  

predmety  

Mgr. Marian Berky  TSV  

PhDr. Viera Jakubove  OBN-DEJ  

Mgr. Jarmila Janošíková  ANJ  

RNDr. Monika Kapičáková  MAT  

Denisa Kertésová, Dis.art  HUV  

Mgr. Michal Klein  TSV-GEG  

Mgr. Helena Kovácsová  BIO-MAT  

Mgr. Linda Kovácsová  SJL-DEJ  

Ing. Katarína Molnárová  CHE 

Mgr. Ľubica Morková  FYZ  

Mgr. Saskia Palkovičová  ANJ  

PaedDr. Mária Pálešová  NEJ  

Mgr. Božena Péterová  NEJ  

Mgr. Marian Krupčiak   NBV  

Bc. Michaela Gazíková  ETV  

Bc. Lali Kymanová Lordkipanidze RUS 

Mgr. Soňa Vargová  DEJ-SJL 

Bc. Peter Vinarčík  INF  

Noah Johnson lektor ANJ 

Ing. Dan Sullivan lektor ANJ 

Ing. Adriana Gertnerová CHE-MAT 

 
 

1. Analýza výchovno-vzdelávacej práce v školskom roku 2019/2020 
  

V školskom roku 2019/2020  študovalo na Súkromnom gymnáziu 119 žiakov. Odbornosť 

vyučovania bola na vysokej úrovni. Správanie žiakov bolo v súlade so školským poriadkom 

školy. Vyučovacie výsledky – vyučovanie je na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčia aj 

výsledky v súťažiach. 

  

Vyučovanie prebiehalo   

• v osemročnom ročnom odbore v 8 triedach  



 

• vo štvorročnom odbore v 4 triedach   

– vyučovanie prebiehalo v spojení s triedami 8-ročného štúdia  

  

Pracovalo sa v dvoch predmetových komisiách:  

- Predmetová komisia cudzích jazykov  a spoločenskovedných predmetov  

- Predmetová komisia prírodovedných predmetov  

  

Aktivity školy, resp. aktivity, na ktorých sme sa spolupodieľali:  

• Týždeň vedy a techniky  

• Imatrikulácia študentov prímy  

• Akadémia pri príležitosti 25. výročia SG 

• Olympiáda ľudských práv 

• Ples Súkromných škôl  

• Deň Zeme  

• Aktivity k výročiu Nežnej revolúcie 

• Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku 

• Dejepisná olympiáda 

• Chemická olympiáda 

• SOČ 

• Európsky deň jazykov  

• Školské výlety a exkurzie  

• Mnohé iné zaujímavé akcie – podľa správy vedúcich PK  

 

Úspechy a ocenenia žiakov v školskom roku 2019/2020 

 

  V 1. polroku sa žiaci Súkromného gymnázia zúčastnili a umiestnili na 1. mieste okresného 

kola v NEJ, ANJ a Chiara Lepiéšová (tercia) na 2. mieste krajského kola olympiády v NEJ. 

Dominika Belková (oktáva) postúpila do celoslovenského kola v Olympiáde ľudských práv, 

Samuel Bako (oktáva) získal mimoriadne ocenenie v súťaži Mladý historik. Zúčastnili sme sa 

množstva športových súťaží – atletika, plávanie, stolný tenis, basketbal – 1. – 3. miesto 

okresné kolo. Zoran Trnka (oktáva) obsadil 3. miesto v celoslovenskej súťaži 

(korešpondenčnej)  Pikofyz. 4 žiaci postúpili na Pytagoriádu do okresného kola, naši žiaci 

úspešne reprezentovali SGYM na Medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaži a umiestnili 

sa na 5. mieste. Simona Gondová (príma) získala titul TOP EXPERT v Expert Geniality 

Show.  

  V 2. polroku mnohé plánované podujatia a súťaže nebolo možné realizovať. Ale ešte 

v priebehu mesiaca marec bola odoslaná práca SOČ žiačky Sofie Gregorovej z oktávy, ktorá 

obsadila 1. miesto v krajskom kole a na celoslovenskom kole získala 2. miesto. Práca bola 

z oblasti Pedagogiky, psychológie a sociológie. Veronika Vinarčíková, Alexandra Oravcová 

v chemickej olympiáde na okresnom kole získali 1. miesto a 3. miesto na krajskom kole. 

  

  



 

 

2. Hlavné úlohy školy a jej dlhodobé zameranie  
  

• pokračovať v rozšírenom vyučovaní cudzieho jazyka,  budeme sa snažiť o uplatňovanie 

metódy CLIL, v rozšírenom vyučovaní informatiky a v starostlivosti o žiakov so 

ŠVVP,  

• pokračovať v implementácii takého hodnotiaceho systému na škole, ktorý bude čo 

najkomplexnejšie odrážať vzdelávacie výsledky študentov,  

• venovať zvýšenú pozornosť v spolupráci a komunikácii so SZŠ a SZUŠ,  

• prijať v prijímacom konaní dostatočný počet žiakov pre 1. ročníky štvorročného aj 

osemročného gymnaziálneho štúdia,  

• vytvárať u žiakov uvedomelý vzťah k získavaniu nových poznatkov a tieto vedieť uplatniť 
v praxi,  

• motivujúcou a pracovnou atmosférou obohacovať žiakov o duševný rozvoj, 

uspokojovať ich záujem po nových vedomostiach,  

• spolupracovať s CPPPaP v Lučenci v prospech rozvoja kvalitatívnej oblasti výchovy a 

vzdelávania žiakov s IVP  

• dodržiavať ŠVP a podľa neho, požiadaviek rodičov, potrieb školy a žiakov 

prispôsobovať ŠkVP ako základný dokument školy,  

• naďalej rozvíjať čitateľskú, finančnú gramotnosť, prírodovednú a počítačovú 

gramotnosť  

• rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov tak: 

      O aby získali vzdelanie podľa zákona,  

O aby získali kompetencie pre ďalšie štúdium,  

O aby ovládali dva cudzie jazyky a vedeli ich používať v komunikačnej praxi,  

O aby sa naučili problémy identifikovať, analyzovať a riešiť,  

O aby rozvíjali manuálnu zručnosť, tvorivé schopnosti,  

O aby si upevnili úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným 

hodnotám, k štátnemu jazyku a kultúre,  

O aby získali úctu k základným ľudským právam a slobodám,  

O aby boli pripravení na život v duchu porozumenia a znášanlivosti, priateľstva 

medzi národmi, národnosťami a etnickými skupinami v duchu náboženskej 

tradície,  

O aby rozvíjali a kultivovali svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávali,  

O aby sa naučili kontrolovať svoje správanie, starali sa o svoje zdravie, poznali 

princípy zdravej výživy,  

O aby cieľavedome rozvíjali šport, telesnú kultúru, aby pohyb považovali za súčasť svojho 

dňa.  

  

  

 



 

 

 

3. Plán výchovno-vzdelávacej činnosti  
  

V školskom roku 2020/2021 navštevuje Súkromné gymnázium 111 žiakov. Vyučovanie v 

osemročnom  odbore prebieha v ôsmich triedach a vyučovanie v štvorročnom odbore prebieha 

v štyroch triedach, pričom študenti tried 1.A, 2. A, 3.A a 4.A sa učia spojení v jednej triede so 

súbežnými ročníkmi vyššieho gymnázia.  

  

V 1.- 4. ročníku osemročného štúdia sa vyučuje podľa štátneho vzdelávacieho programu 

ISCED 2, ktorý je základným dokumentom školy. V 5. – 8. ročníku osemročného štúdia a na 

ŠŠ sa vyučuje podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A.    

Učebnice a učebné pomôcky k vyučovaniu v jednotlivých ročníkoch sú zverejnené na 

www.edicny-portal.sk, používajú sa iba učebnice schválené ministerstvom školstva.  

 

Súťaže a olympiády, do ktorých sa plánujeme zapojiť:  

  

Matematická olympiáda    zodp.: RNDr. Monika Kapičáková  

Biologická olympiáda    zodp.: Mgr. Helena Kovácsová  

Geografická olympiáda    zodp.: Mgr. Michal Klein  

Chemická olympiáda     zodp.: Ing. Adriana Gertnerová 

           Ing. Katarína Molnárová 

Fyzikálna olympiáda     zodp.: Mgr. Ľubica Morková  

Dejepisná olympiáda     zodp.: Mgr. Linda Kovácsová 

Mgr. Soňa Vargová  

Jazykové olympiády     zodp.: Mgr. Jarmila Janošíková,   

Mgr. Saskia Palkovičová  

Mgr. Božena Péterová 

Bc. Lali Kymanová 

Lordkipanidze 

Olympiáda ľudských práv    zodp.: PhDr. Viera Jakubove  

Olympiáda zo slovenského jazyka  zodp.: Mgr. Soňa Vargová  

Literárne a recitačné súťaže   zodp.: Mgr. Božena Péterová,  

Mgr. Linda Kovácsová  

Mgr. Soňa Vargová  

Pytagoriáda        zodp.: RNDr. Monika Kapičáková 

           Ing. Adriana Gertnerová 

Expert Geniality show zodp.: RNDr. Monika Kapičáková 

           Ing. Adriana Gertnerová 

Mladý Európan      zodp.: PhDr. Viera Jakubove  

Jazykový kvet       zodp.: Mgr. Jarmila Janošíková,  

Mgr. Božena Péterová  

SOČ         zodp.: Mgr. Helena Kovácsová  

Školský projekt o Slovanoch 

a slovanských krajinách 

zodp.: Mgr. Jarmila Janošíková,   



 

Mgr. Saskia Palkovičová  

            Mgr. Božena Péterová 

Informatické súťaže     zodp.: Bc. Peter Vinarčík  

Športové súťaže      zodp.: Mgr. Marian Berky,   

          

  

  

  Mgr. Michal Klein  

 

Akcie, ktoré plánujeme zrealizovať:  

September 

-  Výchovné koncerty: Svet peňazí (finančná gramotnosť), Buďme ľudia (ľudské 

práva), zodp.: RNDr. Monika Kapičáková, PhDr. Viera Jakubove  

-  Exkurzia Šomoška, zodp.: Mgr. Helena Kovácsová 

Október 

-  Dejepisná exkurzia M. R. Štefánik – Košariská, Bradlo, zodp.: PhDr. Viera Jakubove 

-  Čitateľský mesiac, zodp.:  Mgr. Soňa Vargová 

November 

-  Týždeň vedy a techniky, zodp.: Mgr. Helena Kovácsová 

-  Murgašove dni, zodp.: Mgr. Ľubica Morková 

Február 

-  Lyžiarsky výcvik, zodp.: Mgr. Marian Berky 

-  Exkurzia v rámci prevencie sociálno-patologických javov (drogové a iné závislosti) 

Predná hora, zodp.: PhDr. Viera Jakubove 

Apríl 

-  Plavecký výcvik, zodp. Mgr. Michal Klein 

 

4. Organizácia vnútorného života školy  
   

Organizácia školského roka  

Organizácia školského roka vychádza z dokumentu Sprievodca školským rokom 

2020/2021 vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

  

Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020  

(streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 

(piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna  

2021 (streda).  

 

 



 

Termíny školských prázdnin: 

 

Prázdniny 
Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom 

prázdnin 

 

Termín prázdnin 
Začiatok 

vyučovania po 

prázdninách 

jesenné 
28. október 2020 
(streda) 

29. október – 
30. október 2020 

2. november 2020 
(pondelok) 

vianočné 
22. december 2020 
(utorok) 

23. december 2020 
– 7. január 2021 

8. január 2021 
(piatok) 

polročné 
29. január 2021 
(piatok) 

1. február 2021 
(pondelok) 

2. február 2021 
(utorok) 

 

 

 
jarné 

Banskobystrický 

kraj, Žilinský kraj, 
Trenčiansky kraj 

12. február 2021 

(piatok) 

15. február – 

19. február 2021 

22. február 2021 

(pondelok) 

Košický kraj, 

Prešovský kraj 

19. február 2021 

(piatok) 

22. február – 

26. február 2021 

1. marec 2021 

(pondelok) 

Bratislavský 

kraj, Nitriansky 

kraj 
Trnavský kraj 

26. február 2021 

(piatok) 

1. marec – 

5. marec 2021 

8. marec 2021 

(pondelok) 

veľkonočné 
31. marec 2021 
(streda) 

1. apríl – 
6. apríl 2021 

7. apríl 2021 
(streda) 

Letné 
30. jún 2021 
(streda) 

1. júl – 
31. august 2021 

2. september 2021 
(štvrtok) 

 

 

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v Slovenskej republike: 

 

Štátne sviatky SR:  

29. august  Výročie SNP 

1. september   Deň Ústavy SR 

17. november      Deň boja za slobodu a demokraciu  

1. január  Deň vzniku Slovenskej republiky  

5. júl   Sviatok sv. Cyrila a Metoda  

 

Dni pracovného pokoja:  

15. september   Sedembolestná Panna Mária  

1. november   Sviatok všetkých svätých  

24. december  Štedrý deň 

25. december  Prvý sviatok vianočný  

26. december  Druhý sviatok vianočný  

6. január  Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov)  

10. apríla Veľký piatok   

13. apríla Veľkonočný pondelok  

1. máj  Sviatok práce 

8. máj  Deň víťazstva nad fašizmom     



 

 

Organizácia vyučovacích hodín a prestávok:  

 

vyučovacia hodina  začiatok a koniec 

vyučovacej hodiny  

trvanie prestávky po 

vyuč. hodine  

1.  7:50 – 8:35  10 minút  

2.  8:45 – 9:30  20 minút  

3.  9:50 – 10:35  10 minút  

4.  10:45 – 11:30  10 minút  

5.  11:40 – 12:25  10 minút  

6.  12:35 – 13:20  30 minút  

7.  13:50 – 14:35  5 minút  

8.  14:40 – 15:25  -  

 

 
 

Testovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov: 

Na začiatku školského roka školy sa vykoná zisťovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov                    

po ukončení prerušenia školského vzdelávania v školách. Termín ukončenia do 30.9.2020. 

 

Maturitné skúšky:  

1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej 

skúšky bude  na Súkromnom gymnáziu v predmetoch:  

1. slovenský jazyk a literatúra, dňa 16. marca 2021 (utorok),  

2. anglický jazyk, nemecký jazyk dňa 17. marca 2021 (streda),  

3. matematika dňa 18. marca 2021 (štvrtok),  

    

2. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, 

jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 17. mája 2021 do 04. júna 

2021.  

   

3. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti 

maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 8. apríl do 13. apríl 2021. Dni konania náhradného 

termínu pre jednotlivé predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

na základe počtu prihlásených žiakov.   

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka: 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa uskutoční 

24.03.2021 (streda) z predmetov Matematika, Slovenský jazyk a literatúra. 

Náhradný termín 14.04.2021 (streda). 

  

Prijímacie skúšky:   

Termíny budú vyhlásené v zmysle zákona 245/2008 Z. z. Kritériá prijímacieho konania budú 

prerokované Pedagogickou radou a Radou školy, budú zverejnené na stránke školy.  



 

  

Termíny rokovaní pedagogickej rady:  

27.08.2020 (utorok) 

1. Schválenie učebného plánu 

 

22.8.2020 (utorok) 

1. Schválenie učebného plánu 

2. Plán práce školy na školský rok 2020/2021 

3. Interná smernica o poskytovaní cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel  

  

06.10.2020 (utorok)  

1. Schválenie individuálneho učebného plánu 

2. Plán kontrolnej činnosti riaditeľa školy  

 

24.11.2020 (utorok) 

1. Hodnotenie prospechu, dochádzky a správania žiakov SGYM za 1. štvrťrok školského 

roka, predkladajú: triedni učitelia  

2. Rôzne  

   

26.01.2021 (utorok)  

1 . Hodnotenie prospechu, správania žiakov SGYM za 1. polrok školského roka,   

predkladajú: triedni učitelia  

2. Kontrola plnenia plánu práce školy  

3. Rôzne 

 

09.03.2021 (utorok) 

1. Kritériá prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021, predkladá: riaditeľ školy   

2. Rôzne  

   

27.4.2021 (utorok)  

1. Hodnotenie prospechu, dochádzky a správania žiakov SGYM za 3. štvrťrok školského 

roka, predkladajú triedni učitelia  

2. Kontrola plnenia plánu práce školy a úloh z pracovných porád, predkladá: riaditeľ 

školy  

3. Rôzne  

  

 máj  2021 (podľa termínu IČ MS 2021)  

1. Hodnotenie prospechu, dochádzky a správania žiakov oktávy SGYM za 2. polrok 

školského roka, predkladá: triedny učiteľ  

2. Prerokovanie návrhu uskutočnenia 2. kola prijímacieho konania  

   



 

22. 6. 2021 (utorok)  

1. Hodnotenie prospechu, správania žiakov SGYM za 2. polrok školského roka, predkladajú: 

triedni učitelia  

2. Správy koordinátorov, predkladá: koordinátor 

3. Rôzne  

  

Termíny pracovných porád:  

 

27.08.2020 štvrtok 

22.09.2020  utorok 

06.10.2020  utorok 

20.10.2020  utorok 

03.11.2020  utorok 

24.11.2020  utorok 

08.12.2020  utorok 

12.01.2021  utorok 

26.01.2021  utorok 

09.02.2021  utorok 

23.02.2021 utorok 

09.03.2021    utorok 

23.03.2021   utorok 

13.04.2021 utorok 

27.04.2021 utorok 

11.05.2021 utorok 

25.05.2021 utorok 

08.06.2021 utorok 

22.06.2021 utorok 

29.06.2021 utorok 

 

Termíny zasadnutí pedagogickej rady:  

  

27.08.2020 štvrtok 

06.10.2020 utorok 

24.11.2020 utorok – 1.štvrťrok 

26.01.2021 utorok – 1.polrok 

09.03.2021 utorok – kritéria PK 

27.04.2021 utorok 

máj 2021 podľa IČ MS,             

2. polrok OKTÁVA 

22.06.2021 utorok – 2. polrok 

27.08.2020 štvrtok 

 

    

 



 

Organizácia práce zamestnancov školy:  

  

Riaditeľka školy  Ing. Katarína Molnárová 

Vedúca PK prírodovedných predmetov  Mgr. Helena Kovácsová  

Vedúca PK cudzích jazykov a spoločensko-vedných 

premetov  

Mgr. Božena Péterová  

Výchovný / kariérový poradca a koordinátor pre prácu so 

žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

PhDr. Viera Jakubove  

Zamestnanecký dôverník  Mgr. Soňa Vargová  

  

Triednictvo  

  

  triedny učiteľ  zástupca triedneho učiteľa  

5. ročník  Mgr. Linda Kovácsová Mgr. Marian Berky 

príma  Mgr. Soňa Vargová Ing. Adriana Gertnerová 

sekunda  Mgr. Michal Klein RNDr. Monika Kapičáková 

tercia  Mgr. Saskia Palkovičová Mgr. Peter Vinarčík 

kvarta  Mgr. Jarmila Janošíková PhDr. Viera Jakubove 

kvinta + 1.A  Mgr. Božena Péterová Mgr. Helena Kovácsová 

sexta + 2.A  Mgr. Helena Kovácsová Mgr. Božena Péterová 

septima + 3.A  PhDr. Viera Jakubove Mgr. Jarmila Janošíková 

oktáva + 4.A  RNDr. Monika Kapičáková Mgr. Michal Klein 

 

  

Nepedagogickí zamestnanci:  

Ing. Peter Kolbányi – manažér školy  

Lenka Barcajová – mzdová účtovníčka  

Ing. Monika Ličková - administratívny pracovník 

Jozef Spodniak – školník 

        p. Zöld – kurič  

Ivana Horňáková – upratovačka  

Ľubica Kurčíková – upratovačka   

    

Predmetové komisie – zloženie:  

  

PK cudzích jazykov a spoločensko-vedných predmetov (ANJ, NEJ, SJL, RUS, ETV, NBV, 

HUV, VYV, OBN, DEJ, UMK, TŠV):   

Mgr. Božena Péterová – vedúca predmetovej komisie  

Mgr. Marian Berky  

Mgr. Jarmila Janošíková  

PhDr. Viera Jakubove  

Mgr. Saskia Palkovičová  



 

PaedDr. Mária Pálešová  

Mgr. Soňa Vargová  

Mgr. Linda Kovácsová  

Bc. Lali Kymanová Lordkipanidze  

Mgr. Michal Klein 

Dis. art. Denisa Kertésová 

Mgr. Marian Krupčiak 

Bc. Michaela Gazíková 

Ing. Adriana Gertnerová 

Noah Johnson 

Ing. Dan Sullivan 

  

PK prírodovedných predmetov (MAT, INF, BIO, CHE, GEG, FYZ, TEC):   

Mgr. Helena Kovácsová – vedúca predmetovej komisie  

RNDr. Monika Kapičáková  

Mgr. Ľubica Morková  

Mgr. Peter Vinarčík  

Ing. Katarína Molnárová  

Ing. Adriana Gertnerová 

Mgr. Michal Klein  

  

Koordinátori:  

  

 Koordinátor maturitných skúšok:          Mgr. Saskia Palkovičová  

 Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:   PhDr. Viera Jakubove  

Koordinátor prevencie závislosti a sociálno-patologických javov:  PhDr. Viera Jakubove  

Koordinátor vzdelávania a výchovy  k demokratickému občianstvu a ľudským právam:  

PhDr. Viera Jakubove  

 

SOČ, Environmentálna výchova:  

   

Mgr. Helena Kovácsová 

Koordinátor pre čitateľskú gramotnosť:    Mgr. Božena Péterová  

Koordinátor pre finančnú gramotnosť:    RNDr. Monika Kapičáková  

Koordinátor pre informatizáciu:    Mgr. Peter Vinarčík  

Študentská rada:  

  

Ďalšie kompetencie:  

  Mgr. Linda Kovácsová  

Kontrola základnej pedagogickej dokumentácie:    Mgr. Saskia Palkovičová  

Zápisnice z porád:   Mgr. Saskia Palkovičová 

Suplovanie:    Mgr. Peter Vinarčík  

Zdravotná výchova, evidencia úrazov:    Mgr. Marian Berky  

Školská knižnica:    Mgr. Soňa Vargová  

Správa učebne informatiky:    Mgr. Peter Vinarčík  

Správa IKT:    Mgr. Peter Vinarčík  

Správa učebne biológie a chémie:    Mgr. Helena Kovácsová  

Správa učebne fyziky a matematiky:    Mgr. Ľubica Morková  



 

Správa chem. laboratória:    Ing. Adriana Gertnerová  

Správa kabinetu TSV:    Mgr. Marian Berky  

Správa kabinetu CHE a BIO:    Mgr. Helena Kovácsová  

Správa kabinetu FYZ:    Mgr. Ľubica Morková  

Sklad učebníc:    Mgr. Linda Kovácsová  

Kronika školy:    Mgr. Božena Péterová  

 

5. Konkretizácia úloh školy v oblasti vzdelávania a výchovy  
  

Vytvárať optimálne podmienky vo vyučovacom procese, vznikajúce problémy riešiť 

operatívne, nedovoliť kumuláciu problémov. Cieľavedome budovať kredit gymnázia - vysoká 

náročnosť s primerane humánnym prístupom k žiakom  

 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: všetci učitelia  

  

Kvalitne realizovať školský vzdelávací program ISCED 2 a ISCED 3A. Implementovať 

inovovaný ŠVP do ŠkVP.  

 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: všetci učitelia  

  

Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, zúčastňovať sa alebo organizovať súťaž 

v čitateľských zručnostiach, na všetkých vyučovacích predmetoch rozvíjať schopnosti a 

zručnosti žiakov v čitateľskej gramotnosti.  

 Termín: šk. rok 2020/2021                                Zodp.: učitelia SJL, cudzích jazykov  

  

Pri vyučovaní cudzieho jazyka uplatňovať inovatívne metódy a formy výučby, ktoré u žiakov 

rozvíjajú samostatnosť a tvorivý prístup k práci, ako sú napr. obsahovo a jazykovo 

integrované vyučovanie (CLIL)  

Termín: šk. rok 2020/2021    Zodp.: učitelia cudzích jazykov  

  

Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov 

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

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

na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.  

 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: všetci učitelia  

  

  

Aktívne sa venovať práci so žiakmi a zapájať ich do predmetových olympiád a súťaží.  

Termín: šk. rok 2020/2021                               Zodp.: učitelia daných predmetov  

  

V oblasti UMK, VYV a HUV navštevovať mestskú galériu, div. predstavenia a výchovné 

koncerty.  

                                          Termín: šk. rok 2020/2021                                  Zodp.: učitelia HUV, VYV, UMK  

  

  



 

Pri vhodných príležitostiach uplatňovať vlasteneckú výchovu. Viesť k láske k vlasti, mestu, 

užšiemu regiónu poznávaním, udržiavaním a rozvíjaním tradícií v rámci exkurzií do okolia.                       

Termín: šk. rok 2020/2021                                                                  Zodp.: učitelia DEJ,  OBN  

  

Do vyučovacieho procesu vhodne implementovať branno-bezpečnostnú problematiku.  

Vedomosti využiť počas cvičenia na ochranu človeka a prírody.  

                                        Termín: šk. rok 2020/2021                                        Zodp.: všetci učitelia  

  

Vo výchovno-vzdelávacom procese poskytovať žiakom priestor na diskusiu o aktuálnych 

problémoch v spoločnosti  

                                  Termín: 2020/2021                                              Zodp: všetci učitelia  

  

Zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie 

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

                                           Termín: šk. rok 2020/2021                                       Zodp.: všetci učitelia  

  

  

Zvyšovať vedomosti, schopnosti a zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti a funkčnej 

gramostnosti. K tejto činnosti prizývať odborníkov z oblasti finančníctva a bankovníctva.  

                                           Termín: šk. rok 2020/2021                   Zodp.:  koordinátor finančnej  gramotnosti  

  

  

Využiť informácie, podporné materiály a aktivizáciu vzdelávania o ľudských právach, uplatňovať 

zásady zákazu diskriminácie a segregácie  

 Termín: šk. rok 2020/2021                                  Zodp.: učitelia OBN, všetci učitelia  

  

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa podporovať a rešpektovať názory dieťaťa, sprístupniť 

žiakom poradenskú pomoc v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie. Prijímať iba 

také opatrenia na zabezpečenie disciplíny zo strany pedagógov, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou 

dôstojnosťou.  

 Termín: šk. rok 2020/2021                                                    Zodp.: výchovný poradca  

  

Aktívne sa zapájať do aktivít podporujúcich zdravý životný štýl v zmysle Národného akčného 

plánu v prevencii obezity na roky 2015 - 2025.  

 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: všetci učitelia  

  

Venovať zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu, tabaku, prevencia ostatných závislostí.  

 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: všetci učitelia  

  

Dôsledne oboznámiť žiakov so školským poriadkom a smernicou pre zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia žiakov v škole.  

 Termín: september 2020  Zodp.: triedni učitelia  

  

  



 

Venovať náležitú pozornosť na vyučovacích hodinách a triednických hodinách predchádzaniu 

všetkých foriem xenofóbie a rasizmu. Za tým účelom spolupracovať s mimovládnymi 

organizáciami.  

                      Termín: šk. rok 2020/2021                                              Zodp.: vých. poradca + všetci učitelia  

  

Organizovať cielené aktivity – prednášky, besedy – so zapojením čo najväčšieho počtu žiakov 

v rámci Týždňa vedy.  

 Termín: november 2020  Zodp.: všetci učitelia  

  

Systematicky budovať školskú knižnicu. Informácie a dokumenty, nevyhnutné pre činnosť 

školských knižníc sú zverejnené na www.spgk.sk  

 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: učitelia SJL  

  

Venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami 

fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo 

nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a 

detskej pornografie.  

 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: všetci učitelia  

  

Pravidelne pripravovať žiakov na športové súťaže podľa propozícií.  

 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: učitelia TŠV  

  

Venovať zvýšenú pozornosť komunikácii s rodičmi žiakov nielen na RZ a informačných 

dňoch.  

 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: triedni učitelia  

  

Priebežne monitorovať správanie sa žiakov a zmeny v prípadoch podozrenia na porušovanie ich 

zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v 

súčinnosti  s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa. V týchto otázkach spolupracovať so 

školským psychológom, odbornými zamestnancami príslušného CPPPaP, podľa potreby aj s  

príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom alebo policajtom.  

 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: všetci učitelia  

  

  

Pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením umožniť používanie kompenzačných a 

iných pomôcok vo vyučovacom procese (napr. notebook, tablet, kalkulačku, gramatické tabuľky, 

názorný materiál a iné), podľa odporúčania špeciálneho pedagóga resp. koordinátora práce so 

žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý má žiaka vo svojej odbornej 

starostlivosti.  

 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: všetci učitelia  

  

  

V škole vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s 

využitím informačných, komunikačných a digitálnych technológií, ak to vzdelávací obsah 



 

umožňuje a ak je to vzhľadom na aktuálny obsah vzdelávania vhodné. Venovať pozornosť 

rozvíjaniu informačnej a digitálnej gramotnosti a kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti.  

 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: všetci učitelia  

  

  

Aktualizácia maturitných tém a zadaní na základe požiadaviek MŠ a v súlade s aktuálnym 

ŠkVP.  

 Termín: marec 2021 Zodp.: všetci učitelia  

  

 

6. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov  
  

Informovať o vzdelávacích aktivitách organizovaných MPC Banská Bystrica  

 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: riaditeľ školy  

  

Informovať o vzdelávacích aktivitách organizovaných súkromnými poskytovateľmi 

vzdelávania.  

 Termín: šk. rok 2020/2021 Zodp.: riaditeľ školy  

  

  

Metodicky usmerňovať učiteľov pri neodbornom vyučovaní.  

 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: vedúci PK  

  

Postupovať podľa plánu profesijného rozvoja,  tento vopred prekonzultovať so 

zriaďovateľom.  

 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: riaditeľ školy  

  

 

Umožniť adaptačné vzdelávanie novým pedagógom.  

                                 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: riaditeľ školy  

  

7. Oblasť CO a BOZP  
  

Poskytnúť žiakom a pracovníkom maximálnu možnú ochranu pri živelných pohromách, 

prevádzkových, ekologických haváriách a za brannej pohotovosti štátu.  

 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: riaditeľ školy  

  

Preveriť evakuáciu žiakov a pracovníkov školy 2-krát ročne (prakticky a teoreticky)  

 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: riaditeľ školy  

  

Preveriť systém vyhlásenia poplachu a vyrozumenia.  

 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: riaditeľ školy  

  



 

Previesť školenie pracovníkov školy o predpisoch BOZP, PO.  

 Termín: 2020/2021  Zodp.: riaditeľ školy  

  

Kontrola aktualizácie vybavenia lekárničiek.  

 Termín: september 2020                                                           Zodp.: Mgr. M. Berky  

  

Previesť pravidelné ročné kontroly elektroinštalácie, náradia.  

 Termín: podľa plánu kontrol     Zodp.: manažér školy         

 

8. Rozvoj a efektívne využívanie materiálno-technickej základne školy  
  

Dôsledne postupne odstraňovať nedostatky vo vybavení školy. Pravidelne kontrolovať 

zverený majetok, nefunkčné pomôcky a inventár vyradiť, tak aby nedošlo k poškodeniu 

zdravia žiakov.  

Termín: šk. rok 2020/2021                             Zodp.: manažér školy a riaditeľ školy  

  

Zabezpečiť nákup učebných pomôcok podľa finančných možností školy. Využiť projekty, 

ktoré by zlepšili stav pomôcok v škole. Hľadať sponzorov na podporu školy. 

Termín: šk. rok 2020/2021                             Zodp.: manažér školy a riaditeľ školy 

 

Úprava areálu školy. 

          Termín: šk. rok 2020/2021                             Zodp. technicko-hospodársky úsek 

 

 

 

Venovať systematickú pozornosť stavu stoličiek, stolov a ostatného nábytku v triedach  

                                        Termín: šk. rok 2020/2021                            Zodp.: triedni učitelia  

    

  

9. Oblasť spolupráce s rodičmi, inštitúciami, verejnosťou  
  

Rešpektovať oprávnené požiadavky rodičov, pravidelne informovať rodičov o správaní a 

pracovných výsledkoch žiakov, o opatreniach na prevenciu proti drogám, elimináciu 

šikanovania.  

 Termín: šk. rok 2020/2021  Zodp.: triedni učitelia  

  

  

Spolupracovať s rodičmi pri riešení problémov žiakov, pri absencii.  

Termín: šk. rok 2020/2021                              Zodp.: triedni učitelia, vých. poradca  

  

Prezentovať výsledky práce žiakov formou vystúpení, v masmédiách, na webovej stránke 

školy a FB  

 Termín: šk. rok 2020/2021     Zodp.: všetci učitelia  

  



 

  

Vedenie školy v spolupráci s Rodičovskou radou zvolá triedne schôdzky rodičov ako aj 

zasadnutia Rodičovskej rady.   

Termín triednych schôdzí: podľa vyhlásenia termínu triednym učiteľom  

  

Spolupracovať so školami v meste a obvode, spolupracovať s KŠÚ Banská Bystrica  

 Termín: 2020/2021  Zodp.: riaditeľ školy  

  

Spolupracovať a plniť úlohy dané zriaďovateľom.  

 Termín: 2020/2021  Zodp.: všetci zamestnanci  

  

 

 

ZÁVER 

Plán práce bude v priebehu školského roka doplnený aktuálnymi úlohami po konzultáciách 

s vedúcimi PK a prehodnocovaný na pracovných poradách. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


