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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 
(v súlade s Vyhláškou MŠVV a Š SR č. 435/2020 Z .z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 

 

 

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE  A ZRIAĎOVATEĽOVI  
 

Základné údaje  

Názov školy  Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves    

Adresa Školská 7, Spišská Nová Ves 

Telefónne číslo 053/4422259 

Faxové číslo  

Adresa elektronickej 

pošty 
skola@gymsnv.sk 

Webové sídlo www.gymsnv.sk 

Zriaďovateľ 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

Tel. kontakt: 055/7268 111 

Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk    

Riaditeľ školy Jozef Kačenga, Mgr. 0905459846 

Zástupcovia riaditeľa 

Helena Škerlíková, RNDr. 0948002246 

Peter Ivančák Mgr. 0911640503 

  

Hlavný majster   
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II. INFORMÁCIE O ČINNOSTI RADY ŠKOLY  A PORADNÝCH 

ORGÁNOV RIADITEĽA ŠKOLY 
  

Rada školy Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Monika Pirháčová, Mgr., 

predseda 
12.10.2020 

Schválenie Hodnotiacej správy  

 14.06.2021 Ustanovujúce zasadnutie RŠ 

 

Poradný orgán riaditeľa školy  

PK slovenský jazyk 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

 Dagmar Repaská, 

Mgr.  Vedúci PK 27.08.2020 
Plán práce PK na školský rok 
2020/2021  

 

Poradný orgán riaditeľa školy  

PK anglický jazyk 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

 Monika Pirháčová, 

Mgr.  Vedúci PK 27.08.2020 

Plán práce PK na školský rok 

2020/2021  

 

Poradný orgán riaditeľa školy  

PK francúzsky jazyk,  nemecký jazyk, 

ruský jazyk, španielsky jazyk 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

Daniela 

Turcsányiová, Mgr.  Vedúci PK 27.08.2020  

Plán práce PK na školský rok 

2020/2021  

 

Poradný orgán riaditeľa školy  

PK matematika 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

 Soňa Salajová, 

Mgr.  Vedúci PK 27.08.2020  
Plán práce PK na školský rok 
2020/2021  

 

Poradný orgán riaditeľa školy  

PK fyzika  

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

 Gabriela 

Jedináková, Mgr.  Vedúci PK 27.08.2020  

Plán práce PK na školský rok 

2020/2021  

 

Poradný orgán riaditeľa školy  

PK chémia 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

Alena Spišiaková, 

RNDr.  Vedúci PK 27.08.2020  

Plán práce PK na školský rok 

2020/2021  
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Poradný orgán riaditeľa školy  

PK dejepis a geografia 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

 Dagmar Kupčíková  Vedúci PK 27.08.2020  

Plán práce PK na školský rok 

2020/2021  

 

Poradný orgán riaditeľa školy  

PK spoločenskovedné predmety   

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

Beáta Pjonteková  Vedúci PK 27.08.2020 
Plán práce PK na školský rok 
2020/2021  

 

Poradný orgán riaditeľa školy  

PK biológia 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

Tatiana 

Molitorisová, Mgr.  Vedúci PK 27.08.2020  

Plán práce PK na školský rok 

2020/2021  

 

Poradný orgán riaditeľa školy  

PK informatiky 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

Jozef Pavlo, Ing.  Vedúci PK 27.08.2020  

Plán práce PK na školský rok 

2020/2021  

 

Poradný orgán riaditeľa školy  

PK telesná výchova 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

 Renáta 

Toporcerová, 

PaedDr.  Vedúci PK 27.08.2020  

Plán práce PK na školský rok 

2020/2021  
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III.  ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY VRÁTANE ŽIAKOV SO 

ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI  

 

 Počet žiakov školy spolu 451 

 Z toho dievčat 289 

 Počet tried spolu 162 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 451 

 Z toho dievčat 289 

 Počet tried denného štúdia 16 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried nadstavbového štúdia 0 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried v externej forme štúdia 0 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

0 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat 4/2 

f) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

14 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 2 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 11 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 4 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

l) Iný dôvod zmeny 0 
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IV. ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA 

STREDNEJ ŠKOLY 
 

Prijímacie konanie sa konalo v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so  zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov a doplnkov. 

 Prijímacie skúšky na prijatie do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022 sa konali v 1. 

kole v dvoch termínoch: 

o  v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. 

mája 2021 

o v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 

11. mája 2021 

 Počet prijímaných uchádzačov bol 96. 

V zmysle prijatého Školského vzdelávacieho programu budú prijatí  uchádzači podľa 

záujmu do 4 tried so zameraním: technika, cudzie jazyky a všeobecno-vzdelávacie 

predmety.  Zameranie si žiak vyberá po prijatí na štúdium. 

 Účastníkmi prijímacieho konania boli: 

o všetci uchádzači, ktorých správne a úplne vyplnené prihlášky na odbor 7902 J 

gymnázium budú doručené riaditeľstvu školy do 16. apríla 2021 

 Žiak mohol podať len jednu prihlášku na Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves. 

 Žiaci, ktorí splnili uvedené podmienky, boli zoradení do celkového poradia podľa 

nasledujúcich kritérií: 

a) výsledky prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry  (VPSS) v rozsahu učiva ZŠ 

– max. 40 bodov 

b) výsledky prijímacích skúšok z matematiky  (VPSM) v rozsahu učiva ZŠ – max. 40 bodov 

c) priemerný prospech na koncoročnom vysvedčení 6., 7. ročníka a polročnom vysvedčení 

8.ročníka  (PP) – max. 20 bodov.  

d) preferenčné body pre úspešných riešiteľov olympiád prírodovedných predmetov, 

dejepisnej olympiády, jazykových olympiád a súťaže Hviezdoslavov Kubín , čo znamená: 

o 1., 2. alebo 3. miesto v obvodnom, regionálnom alebo celoslovenskom kole v 

školskom roku 2019/2020 (8. ročník) alebo v školskom roku 2020/2021 (9. ročník) 

v bodovej dotácii podľa priloženej tabuľky: 

 Poradie Obvodné kolo Regionálne 

kolo 

Celoslovenské 

kolo 

1. miesto 5 10 20 

2. miesto 3 7 15 

3. miesto 1 5 10 
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 Diplom (kópia diplomu) potvrdená riaditeľom základnej školy tvorí prílohu 

k prihláške na štúdium. V ojedinelých prípadoch zákonný zástupca predloží diplom na 

schválenie riaditeľovi Gymnázia, Školská 7, Spišská Nová Ves v termíne do 29.04.2021 

Uchádzači boli zoradení podľa koeficientu úspešnosti (vypočítaného na dve desatinné miesta) od 

najvyššieho čísla po číslo najmenšie: 

KÚ=VPSS+VPSM+PP+PB 

Vysvetlivky:  

KÚ – koeficient úspešnosti 

VPSS – výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (žiak úspešne vykoná 

prijímaciu skúšku, keď z každého predmetu získa minimálne 20% bodov z hodnotenia) 

VPSM – výsledky prijímacej skúšky z matematiky (žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, keď 

z každého predmetu získa minimálne 20% bodov z hodnotenia) 

PP – priemerný prospech na koncoročnom vysvedčení 6., 7. ročníka a polročnom vysvedčení  8. 

ročníka  

PB – preferenčné body za úspechy v súťažiach 

Pre všetky študijné zamerania bol vytvorený iba jeden poradovník. 

 Pri rovnakom koeficiente úspešnosti o poradí rozhodovali pomocné kritériá: 

a) zohľadnenie ZPS podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

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

b) úspešnosť dosiahnutého výsledku prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a matematiky 

Podmienky prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021 pre prijímacie skúšky do         

1. ročníka gymnázia školského roku 2021/2022 boli prerokované a schválené pedagogickou radou 

dňa 18.2.2021 

Prijímacie konanie  

v roku 2021  
1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 
potvrdení 

o 

nastúpení   

reálny 

stav k 
15.9. 

odbor (uviesť 
kód a názov)  

určený 

počet 

žiakov   

počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 
úspešne  

prijatí 
počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 
úspešne  

prijatí 

 79025J 

gymnázium 
 96  184  173  94        92  96 
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V.  ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

PODĽA POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA  

 

 
 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Priemerný prospech za školu: 

 

1,62 1,64 1,52 1,44 

Priemerný počet vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

57,76 50,18 33,96 50,68 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

0,21 0,34 0,28 0,22 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

57,55 49,84 33,68 

 

50,44 

 

 

 

 

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na žiaka 

za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  105 69 65,71 25 23,81 10 9,52 2 1,90 3672 35,20 1 0,04 

2.  115 67 58,26 37 32,17 11 9,57 0 0 5756 50,32 8 0,08 

3.  115 53 46,10 45 39,13 16 13,91 1 0,87 6040 52,76 1 0,04 

4.  116 67 57,76 36 31,03 13 11,21 0 0 7277 63,50 91 0,84 

Spolu 451 256 56,96 143 31,54 50 11,05 3 0,69 22745 50,45 101 1,00 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 
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Priemerný počet 
neospravedlnených 
vymeškaných hodín na 
žiaka za školu 

Priemerný počet 
ospravedlnených 
vymeškaných hodín na 
žiaka za školu 
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2. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2020/2021 

 

 

2.1 Celkové hodnotenie 

 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902 J gymnázium 116 0 0 0 116 0 

Spolu  116 0 0 0 116 0 

 

 

2.2 Externá časť MS  

 

 Externá časť MS sa v školskom roku 2020/2021 nekonala podľa rozhodnutia MŠ SR č. 

2021/9113:1-A1810 zo 4. januára 2021.   

 

2.3 Interná časť MS  

 

 Na základe rozhodnutia MŠ SR č. 2021/9113:1-A1810 zo 4. januára 2021 prebehla 

administratívnou formou, podrobný prehľad administrácie jednotlivých predmetov je uvedený 

v tabuľke. 

 

Predmet Počet žiakov Percentil 

Anglický jazyk 113 1,68 

Biológia 41 1,41 

Dejepis 22 1,59 

Fyzika 4 1,25 

Geografia 27 1,67 

Chémia 27 1,41 

Informatika 12 1,17 

Matematika 33 1,42 

Nemecký jazyk 3 1 

Občianska náuka 46 1,43 

Ruský jazyk 3 1,67 

Slovenský jazyk a literatúra 116 1,77 

Španielsky jazyk 8 1,33 

Umenie a kultúra 12 1,08 

 

6.4 Interná časť MS - ústna časť  

 
Maturitný 

predmet 

Počet žiakov 

s prospechom 1 

Počet žiakov 

s prospechom 2 

Počet žiakov 

s prospechom 3 

Počet žiakov 

s prospechom 4 

Počet žiakov 

s prospechom 5 

Priemerná 

známka 

Ruský jazyk 

B2 

2 - 1 - - 1,67 

Nemecký 

jazyk B2 

1 - - - - 1,00 

Nemecký 

jazyk B1 

2 - - - - 1,00 

Španielsky 

jazyk B1 

1 - - - - 1,00 
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VI.  ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH 

ZAMERANÍ, V KTORÝCH ŠKOLA ZABEZPEČUJE VÝCHOVU A 

VZDELÁVANIE 

 

 

Vzdelávacie  programy 

Školy 

  

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2020/2021 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - denné 

štúdium  

ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

7902 J00 - gymnázium iŠVP 2020/2021 4 105 4 115 4 115 4 116 16 451 

Celkom 4 105 4 115 4 115 4 116 16 451 

 

 

 

 

VII.  VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON 

POVOLANIA A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU ALEBO 

ICH ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM. 
 

 

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2021/2022 podiel absolventov na trhu práce  

 

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2021 

nezamestnaní 

k 30.9.2021 

celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

101 - - 2 13 116 

 
počet žiakov 

v učebných  

odboroch 

–––––      

 
spolu 

počet žiakov 
101 - - 2 13 116 
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VIII. ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV, ICH VEKOVEJ ŠTRUKTÚRE  

A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU  ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY  

 

 
1. pedagogickí zamestnanci 

 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 61-65 

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 1 3 14 14 7 0 39 51,05 

z toho žien: 0 3 11 11 7 0 32 - 

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 39 

z toho externých 6 

kvalifikovaných 39 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 34 

s 2. kvalifikačnou skúškou 33 

s vedecko-akademickou hodnosťou 3 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 13,34 

Počet majstrov 

odborného výcviku: 0 

z toho s vysokoškolským vzdelaním - 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ - 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ - 

Priemerný počet žiakov na majstra OV - 

Počet  

vychovávateľov: 0 

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním - 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ - 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ - 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa - 

 

 

Odborní zamestnanci školy 

 

Veková štruktúra odborných zamestnancov 

Vek: do     nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 

Počet: 1 0 0 0 0 0 0 25 

z toho 

žien: 1 0 0 0 0 0 1 28 

 

Počet odborných 

zamestnancov: 1 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 

so stredoškolským vzdelaním 0 
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Nepedagogickí zamestnanci školy 

 

Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do     nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 

Počet: 0 1 3 11 3 0 18 53,56 

z toho 

žien: 0 1 2 9 3 0 15 - 

 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov: 19 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 3 

so stredoškolským vzdelaním 14 

 

 

Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2020/2021 

 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet 

hodín 

% Počet hodín % 

 

Spoločenskovedné 

80 80 100 0 0 

Slovenský jazyk 56 56 100   

Cudzí jazyk 262 262 100 0 0 

Prírodovedné  270 270 100 0 0 

Telesná výchova 76 76 100 0 0 

Spolu  

 

744 744 100 0 0 

 

 

IX. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY  
 

 

Vzdelávanie  Vzdelávacia inštitúcia  Názov osvedčenia, certifikátu Počet  

pedagogických  

a odborných 

zamestnancov   

Inovačné  Metodicko-pedagogické 

centrum,  

Ševčenkova 11, Bratislava  

Podpora a rozvíjanie kreatívneho 

myslenia žiakov.   

1 

Inovačné  Metodicko-pedagogické 

centrum,  

Ševčenkova 11, Bratislava  

Formatívne hodnotenie na podporu 

učenia sa žiakov.    

1 

Inovačné  UPJŠ v Košiciach    Výučba matematiky na SŠ so 

zameraním  na rozvoj digitálnej 

a vedeckej gramotnosti (UPJŠ).      

1 

Adaptačné  Stredná odborná škola  

Ekonomická, Stojan 1, 

Osvedčenie o absolvovaní 

adaptačného vzdelávania 

1 
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Spišská Nová Ves  začínajúceho odborného 

zamestnanca (školský psychológ).  

Adaptačné  Gymnázium, Školská 7, 

Spišská Nová Ves  

Protokol o ukončení adaptačného 

vzdelávania začínajúceho 

pedagogického zamestnanca.  

Názov: Náboženská výchova   

1 

Inovačné   UPJŠ  v Košiciach   Výučba fyziky na SŠ so zameraním 

na rozvoj digitálnej a vedeckej 

gramotnosti (UPJŠ). 

1 

  

Vyhodnotenie plánu profesijného rozvoja za školský rok 2020/2021 
 

Vzdelávanie  Vzdelávacia 

inštitúcia  

Názov osvedčenia, 

certifikátu 

Počet  

pedag.  

a odbor. 

zamest- 

nancov   

 

Inovačné  Metodicko-

pedagogické centrum,  

Ševčenkova 11, 

Bratislava  

Podpora a rozvíjanie 

kreatívneho myslenia 

žiakov.  Rozsah: 40  hodín 

1 Splnené  

Príplatok za 

profesijný 

rozvoj 3%  

Inovačné  Metodicko-

pedagogické centrum,  

Ševčenkova 11, 

Bratislava  

Formatívne hodnotenie na 

podporu učenia sa žiakov.   

Rozsah: 30  hodín 

1 

Inovačné  UPJŠ v Košiciach    Výučba matematiky na SŠ 

so zameraním  na rozvoj 

digitálnej a vedeckej 

gramotnosti (UPJŠ).    

Rozsah: 50 hodín  

1 Splnené  

Príplatok za 

profesijný 

rozvoj 3% 

Adaptačné  Stredná odborná škola  

Ekonomická, Stojan 1, 

Spišská Nová Ves  

Osvedčenie o absolvovaní 

adaptačného vzdelávania 

začínajúceho odborného 

zamestnanca (školský 

psychológ).  

1 Splnené,   

úspešne 

ukončené  

Adaptačné  Gymnázium, Školská 

7, Spišská Nová Ves  

Protokol o ukončení 

adaptačného vzdelávania 

začínajúceho 

pedagogického 

zamestnanca.  

Názov: Náboženská 

výchova  Rozsah: 120 hodín 

1 Splnené,   

úspešne 

ukončené 

Inovačné   UPJŠ  v Košiciach   Výučba fyziky na SŠ so 

zameraním na rozvoj 

digitálnej a vedeckej 

gramotnosti (UPJŠ). 

Rozsah: 50 hodín 

1 Splnené  

Príplatok za 

profesijný 

rozvoj 3% 

 

Plán kontinuálneho vzdelávania za školský rok 2020/2021 bol dodržaný a prebehol podľa vopred 

stanovených podmienok. 
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X. ÚDAJE OAKTIVITÁCH ŠKOLY, KTORÉ REALIZUJE PRE ŽIAKOV VO 

VOĽNOM ČASE 

 
V školskom roku 2020/2021 bolo na našej škole vydaných 452 vzdelávacích poukazov 

a prijatých 432. Práca v krúžkoch bola na veľmi dobrej úrovni. Žiaci pracovali v týchto krúžkoch:  

 
Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených 

krúžkov 

Vzdelávacie poukazy 452 432 20 

Kultúrne poukazy 485   

 

Názov krúžku, resp. 

oblasť 

Lektor Počet prihlásených 

žiakov 

Vyhodnotenie 

úspešnosti krúžku 

Biologický krúžok Mgr. Salajová 

Mgr. Livorová 

Mgr. Molitorisová 

33 úspešné 

Dejepisný krúžok Mgr. Repaská 

Kupčíková 

15 úspešné 

DOFE Mgr. Monika Pirháčová 11 úspešné 

Fyzikálny krúžok Mgr. Fintová 

RNDr. Brovko 

Mgr. Jedináková 

39 úspešné 

Chemický krúžok RNDr. Kesselová 

RNDr. Spišiaková 

20 úspešné 

Informatika a 

internet 

Ing. Pavlo 4 úspešné 

Krúžok anglického 

jazyka 

Mgr. Nevyjelová, 

Mgr. Pirháčová,   

PaedDr. Turcovská 

Mgr. Timková 

PhDr. Majerníková 

Mgr. Jančiarová 

84 úspešné 

Krúžok geografov PaedDr. Pemčáková, 

Mgr. Šitarová 

10 úspešné 

Krúžok kultúrno-

záujmových činností 

Mgr. Jurašková 7 úspešné 

Krúžok nemeckého 

jazyka 

PaedDr. Kozubová 

Mgr. Čujová 

4 úspešné 

Krúžok 

programovania 

RNDr. Brovko, CSc. 18 úspešné 

Krúžok ruského 

jazyka 

Mgr. Turcsanyiová 

 

3 úspešné 

Krúžok slovenského 

jazyka a slovenskej 

literatúry 

Mgr. Jurašková         

Mgr. Repaská 

4 úspešné 

Krúžok španielskeho 

jazyka 

Ing. Holczová 

Mgr. Čajková 

17 úspešné 

Matematický krúžok Mgr. Ivančák 

RNDr. Spišiaková 

58 úspešné 
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RNDr. Škerlíková 

Mgr. Livorová 

Mgr. Salajová 

PEER aktivity Mgr. Hamráková 4 úspešné 

Spoločensko-

poznávací krúžok 

Pjonteková 

Mgr. Čajková 

13 úspešné 

Športový krúžok PaedDr. Pemčáková,   

Mgr. Roško,  

PaedDr. Toporcerová 

Mgr. Dovčík 

50 úspešné 

Projekty Mgr. Pirháčová 

Mgr. Barillová 

Mgr. Nevyjelová 

PhDr. Majerníková 

PaedDr. Kozubová 

Mgr. Turcsányiová 

PaedDr. Toporcerová 

30 úspešné 

Školský časopis Mgr. Barillová 

Mgr. Jančiarová 

3 úspešné 

Celkový počet  427  

 

 

 

XI. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI  
 

 

 Vzhľadom na pandemické opatrenia sa v školskom roku 2020/2021 neuskutočnila Správna 

voľba povolania organizovaná KSK, ani Deň otvorených dverí. 

 Prezentácia školy prebiehala len formou propagačných videí a materiálov zverejnených na 

webe školy a sociálnych sieťach, resp. boli odoslané na jednotlivé základné školy v spádovej 

oblasti. Do sérií propagačných videí boli zapojení aj absolventi školy, čo malo pozitívny dopad 

a ohlas na zdieľanú problematiku. 
 

 
 

 

 

XII. INFORMÁCIA O SPOLUPRÁCI ŠKOLY S PRÁVNICKÝMI OSOBAMI 

PRI ZABEZPEČOVANÍ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
 

 Vzhľadom na pandemickú situáciu a covid opatrenia boli aktivity v tejto oblasti 

pozastavené. 
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XIII. INFORMÁCIE O OBLASTIACH, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE 

DOBRÉ VÝSLEDKY 

 

 

Súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.Č 

názov súťaže 

pri individuálnych 

súťažiach meno žiaka a 

trieda 

súťaž 

konaná 

dňa 

krajská 

úroveň 

Celosloven

ská úroveň 

medzináro

dná úroveň 

1. 

 

 

Olympiáda v NEJ 
kat. 2A 

 

Sofia Gánovská 3.C 
 

  

postup z 1. 

miesta na OK 
 

   

2. 

 

Olympiáda v NEJ 

kat. 2A 

 

Lucia Leskovjanská 2.A 

 

  

postup z 1. 

miesta na OK 

 

   

3. 

 

 

Chemická olympiáda 

kat.B 

 

Zuzana Mackovjaková, 2.A 

  

5.miesto 

 

   

4. 

 

 

Chemická olympiáda 

kat.C 

 

Matej Grega 1.A 

  

3.miesto 

 

   

5. 

 

Fyzikálna olympiáda 

 

Samuel Kačenga 

  

1.miesto 

   

 

 

 

XIV. ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 

 
 

Množstvo pripravovaných projektov v školskom roku 2020/2021 sa neuskutočnlo z dôvodu 

pandémie vírusu Covid 19. Z tých ktoré sa realizovali sú: 

 

            Darcovstvo krvi, ktoré iniciujú vyučujúci vlastným príkladom, má na škole svoju tradíciu. 

Každoročne sa uskutoční okolo stopäťdesiat bezplatných odberov krvi študentov a učiteľov 

gymnázia. V tomtoškolskom roku sa študenti zúčastňovali odberov krvi individuálne. 

V októbri 2020 sa 4 študenti našej školy pod vedením Mgr. Moniky Pirháčovej a Mgr. 

Dagmar Repaskej zúčastnili záverečnej ceremónie programu DofE. Pri tejto príležitosti im za ich 

prácu a dosiahnuté úspechy boli odovzdané certifikáty, bronzové odznaky a dar v podobe výletu na 

Lomnický štít. 

V máji 2021 sa žiaci pod vedením Mgr. Moniky Pirháčovej a Mgr. Dagmar Repaskej 

zúčastnili dobrodružnej expedície v Levočských vrchoch. Celkový počet zúčastnených žiakov: 22 

žiakov (z toho bronzová úroveň: 20 žiakov, strieborná úroveň: 2 žiaci). V súvislosti s rozvojom 

pandémie COVID-19 bol termín schvaľovania úrovní predĺžený. Plnenie úloh stále prebieha a 

vyhodnotenie je plánované na jeseň 2021. 

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v práci na štyroch dvoj-ročných projektoch 

Erasmus+: 
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1. V rámci projektu Erasmus+: Old places - New spaces pod vedením Mgr. Anežky Barillovej 

(koordinátorka projektu), Mgr. Gabriely Jedinákovej, PhDr. Marianny Majerníkovej a 

PaedDr. Silvie Kozubovej sme tento školský rok plnili úlohy jednej z partnerských krajín: 

Turecko. Zadania boli zamerané na zvýšenie IT vedomostí, Žiaci sa naučili pracovať s 

aplikáciami Flipgrid, Tricider, Padlet. Aktívne sme pracovali s portálom e-Twinning, kam si 

všetky tieto úlohy žiaci sami nahrávali. S vyučujúcimi partnerských krajín sme mali 

niekoľko online stretnutí, kde sme dohodli ďalší postup práce v projekte. V tomto školskom 

roku budeme pracovať na vytvorení Digitálnej encyklopédie o národných vzoroch. 

2. V rámci práce na projekte Erasmus+: Language Olympics vytvorili žiaci projektové logo, 

profily na eTwinningu pomocou ktorých si našli priateľov zo zúčastnených krajín. Pod 

vedením Mgr. Moniky Pirháčovej (koordinátorka projektu) a Mgr. Ingrid Jančiarovej, MBA 

sme sa spojili s našimi partnermi a prostredníctvom video prezentácie predstavili našu školu, 

mesto a Slovensko. Zorganizovali sme besedu s bývalými športovcami PaedDr. Dávidom 

Demečkom, PhD. a Ľubomírom Vaicom, na ktorej sa zúčastnili žiaci prvého ročníka a ktorá 

bola po prvýkrát streamovaná online prostredníctvom účtov na FB a Instagrame. V 

spolupráci s PK TEV pracujeme v rámci projektu na jazykových pomôckach pre mladých 

športovcov a trénerov, ktoré by im pomohli naučiť sa špecifickú slovnú zásobu. 

3. V rámci projektu Erasmus +: European Challengers To Save Climate, ktorého cieľom je 

šíriť povedomie o environmentálnych výzvach, ktorým naša planéta čelí sa naši žiaci 

zapojili do súťaže o logo projektu, vytvorili krátke videoklipy, v ktorých prezentovali seba a 

svoju školu a plnili jednotlivé čiastkové úlohy. Pri plnení projektových úloh sa dozvedeli 

viac napr. o znečistení vôd a oceánov plastmi, o význame mokradí, svojimi kreatívnymi 

nápadmi inšpirovali žiakov z partnerských škôl o možnostiach recyklovania a redukovania 

odpadu. Pod vedením Mgr. Janky Zajacovej Rozmušovej (koordinátorka projektu), PhDr. 

Marianny Majerníkovej, Mgr. Gabriely Jedinákovej a Mgr. Mariany Livorovej vytvárali 

informačné postery, zúčastnili sa online FB besedy s moderátorom a eco-aktivistom V. 

Vinczem, spolupracovali so Správou NP Slovenský raj a od odpadkov vyčistili roklinu v 

Slovenskom raji. Zorganizovali rozhovor s úspešnou slovenskou architektkou Lenkou 

Petrákovou, autorka ekologického projektu 8. kontinent, ktorého podstatou je komplex 

budov plávajúcich na hladine, ktoré by zbierali, triedili a následne zvážali plastový odpad na 

pevninu. 

4. V rámci práce na projektu Erasmus +: Social Media to Promote Education Besides Fun pod 

vedením Mgr. Moniky Pirháčovej (koordinátorka projektu), Mgr. Janky Zajacovej 

Rozmušovej PhD., RNDr. Aleny Spišiakovej a Mgr. Moniky Šitárovej prebehla kampaň na 

školskom Instagrame, ktorej hlavnou témou bolo bezpečné používanie sociálnych sietí. 

Žiaci zapojení do projektu ponúkli rovesníkom návod ako kontrolovať množstvo času, ktorý 

trávia na sociálnych sieťach, a aj to ako správne selektovať informácie. Svojim 

sledovateľom (followerom) a rovesníkom ponúkli v rámci príspevkov množstvo užitočných 

aplikácií, ktoré by im pri tom mohli pomôcť. 

Naďalej pracujeme v projekte Recyklohry, ktorý je zameraný na zber elektroodpadu a 

batérií. Za získané body sme zakúpili nové kontajnery na separovaný zber, ktoré sú umiestnené 

v priestoroch školy. Súčasťou projektu je okrem zberu aj vypracovávanie zadaných úloh . Tento rok 

sme zrealizovali rovesnícke vzdelávanie s účasťou dvoch zástupcov z každej triedy na tému : Cesta 

elektroodpadu. Cieľom bolo informovať študentov o projekte Recyklohry, oboznámiť s výsledkami 

celoslovenského dotazníka monitorujúceho nakladanie s elektroodpadom. Záver spestrili 

interaktívne aktivity pripravené študentkami tretieho ročníka.  
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Študenti pod vedením učiteľky anglického jazyka založili prvý internetový časopis 

v anglickom jazyku Orindžik, do ktorého rubrík pravidelne prispievajú pod vedením ich  redakčnej 

rady. Finančne ho podporila nadácia T – com a možno ho  nájsť na webovej stránke našej školy.  

    

   V rámci nového projektu s názvom „ Deň pre moju školu“ sme spopularizovali Deň Zeme 

a študenti sa aktívne zapojili do skrášľovania školského prostredia. Tento projekt prebieha 

nepretržite. 

 

           Na konci školského roka 2016/2017 sa škola zapojila do národného projektu IT Akadémia 

– vzdelávanie pre 21. storočie. Partnermi projektu sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita 

Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou 

Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou vytvárajú 

IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, 

ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké 

portfólio pracovných príležitosti v IT sektore. Škola bude vybavená prvýkrát IT 

ScienceLaboratóriom. Učitelia prírodovedných predmetov počas celého školského roku 

overovali na vyučovacích hodinách metodiky vytvárané v rámci tohto projektu. Do prvého 

ročníka bolo implementované 3D modelovanie pre potreby inžinierskej techniky. Záujem zo strany 

žiakov o prácu v softvéry pre 3D modelovanie bol veľký a taktiež sa uskutočnila tlač na 3D 

tlačiarni.   

          

Naši študenti sa zapojili aj do matematických projektov Klokan, Pangea, Pišqworky 

a Náboj, Matboj  v ktorých získali viacero úspešných umiestnení. Vďaka ich účasti v projektoch si 

rozšírili obzory v riešení zaujímavých úloh zo života pomocou matematického aparátu.  

 

 

Od školského roku 2008/2009 sme zapojení do projektu Virtuálna knižnica, vďaka čomu 

majú naši učitelia prístup k rôznym zaujímavým materiálom využiteľným vo výuke, čo pomáha 

zvýšovať kvalitu výchovno vzdelávacieho procesu na škole. 

 

            Pre žiakov navštevujúcich triedy  s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, ale aj pre 

ostatných študentov ponúkneme možnosť získať jazykový certifikát a našim študentom študujúcim 

v športových triedach možnosť získať po 3.ročníku štúdia trénerskú licenciu alebo rozhodcovskú 

kvalifikáciu . Obe aktivity plánujeme realizovať v rámci projektu profilácie nášho gymnázia s 

názvom Gymnázium pre vedomostnú spoločnosť. 

 

Od školského roku 2012/2013 sme zapojení do projektu Program podpory digitalizácie 

škôl, organizovaného vzdaelávacou organizáciou EDULAB. V rámci tohto projektu získavajú 

všetci žiaci našej školy a všetci učitelia prírodovedných predmetov MAT, FYZ, CHE a BIO 

prístupy na vzdelávací portál Planéta vedomostí, na ktorom nachádzajú množstvo materiálov, 

projektov, úloh a vedomostných súťaží. Využívaním týchto materiálov modernizujeme vyučovanie 

a aktivizujeme využívanie digitálnej technológie. 

 

            Enviromentálna učebňa je jeden z najmladších projektov školy,  ktorého zámerom je 

využitie školskej záhrady ako funkčného a harmonického miesta slúžiaceho na 

výchovu, vzdelávanie  a relax. Prepája formálne vzdelávanie žiakov s neformálnym a umožňuje, 

aby poznávali, ochraňovali a milovali prírodu. Súčasťou tohto projektu bude vytvorenie ekoplochy 

v okolí samotnej environmentálnej učebne, kde budú vysadené rôzne druhy drevín, bylinná špirála 

a nainštalované informačné tabule. 
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           Projekt Tenký klient predstavuje pracovnú stanicu, ktorá vystačí s grafickým výstupom a 

obmedzeným výkonom potrebným len na komunikáciu s používateľom (vstupy cez klávesnicu a 

myš) a terminálovým serverom, ktorý zabezpečuje fungovanie školskej aplikácie. Jej výhodou je 

mimoriadne úsporné využívanie zdrojov a prenosových kapacít komunikačných liniek. V rámci 

tohto projektu pripravujeme počítačovú učebňu s pätnástimi tenkými klientmi, čím sa zjednoduší 

práca administrátora počítačovej siete školy a zmodernizuje výučba informatiky a ďalších 

predmetov. 

 

            Projekt IT – laboratórium je projektom premeny klasickej triedy na moderné IT- 

laboratórium, ktorý vznikol z iniciatívy vedenia školy. Celá rekonštrukcia a počítačové vybavenie 

sa realizovalo sponzorsky. Laboratórium sa bude využívať na výučbu  informatiky a skvalitní aj 

výučbu ďalších predmetov. 

 

             Každoročne prebieha projekt POOG – Profesorská osobnosť oranžového gymnázia. 

V rámci neho sa vyhodnocuje študentská anketa v kategóriách ako „Najmilší profesor“, 

„Najukecanejší profesor“, „Nos na ťaháky“, „Absolut profesor“ a pod. Tieto kategórie určujú žiaci 

a pripravujú pod vedením profesorov aj sprievodný program celej akcie. V tomto školskom roku sa 

kvôli pandémii tento projekt neuskutočnil. 

           V šk. roku 2018/2019 prebiehalo testovanie žiakov, overovanie metodík a vzdelávanie 

učiteľov v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Vyučujúci a 48 

žiakov sa zapojilo do ECDL testovania. Partnermi projektu sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita 

Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou 

Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou vytvárajú 

IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, 

ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké 

portfólio pracovných príležitosti v IT sektore.   

 

          Škola sa zapojila  do projektu ECDL pre všetkých. Tento projekt je vlastným návrhom 

školy.   

 

Škola je od školského roku 2021/2021 zapojená do projektu Farming, v rámci ktorého 

dôjde k zriadeniu IT laboratória a intenzívnej spolupráci vybraných žiakov školy a študentov 

informatiky TUKE pod záštitou IT Valley. 

 

Okrem toho žiaci vypracovali množstvo malých projektov v rámci SOČ a vyučovacích 

hodín. Zúčastnili sa viacerých poznávacích exkurzií, besied, prednášok a predstavení. 

   Aj v školskom roku 2021/2022 chceme pokračovať v tomto trende a zapojiť sa do, čo 

navjväščieho počtu, všeobecne prospešných projektov. 
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XV. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ 

ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE V ŠKOLSKOM ROKU 

2020/2021  
 

V školskom roku 2020/2021 na škole neprebehla žiadna z foriem inšpekčnej činnosti Štátnej 

školskej inšpekcie – školského inšpekčného centra Košice. 

 

 

 

 

XVI. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH ŠKOLY 

 

 

Stav nehnuteľného majetku v správe školy  

 

Budova má suterén, prízemie a jedno poschodie. Súčasťou školy je okrasná záhrada, 

jedno asfaltové ihrisko, jedno ihrisko s umelou trávou, tartanová bežecká dráha, telocvičňa, dve 

posilňovne a školská jedáleň. V hlavnej budove je 11 kmeňových učební a 21 odborných učební. 

Odborné učebne:  jazykové učebne – 6, učebne IVT – 2, laboratórium chémie a fyziky, 

odborné učebne fyziky s didaktickou technikou – 2, odborná učebňa biológie, odborná učebňa 

geografie a dejepisu, odborná učebňa prírodovedných predmetov, telocvičňa, posilňovne – 2. 

Všetky kmeňové triedy, odborné učebne a laboratóriá sú osvetlené priamym svetlom a umelým 

osvetlením, vykurované ústredne a sú priamo vetrateľné.  

Vo všetkých odborných učebniach sa vyučujú príslušné odborné predmety a súvisiace 

voliteľné predmety. 

Počas prestávok majú žiaci možnosť voľného pohybu v areáli školy (chodby, školský dvor, 

záhrada). 

Triedy a odborné učebne sú vybavené primeraným školským nábytkom (lavice, stoličky, 

katedra, umývadlo s tečúcou vodou). Škola má novozriadenú prezuváreň s priestorom 

na odkladanie vrchného ošatenia, cvičebného úboru, obuvi a prezuviek. Zariadenia na osobnú 

hygienu sa nachádzajú na každej chodbe a sú oddelené pre zamestnancov, chlapcov a dievčatá. Na 

každej chodbe je jedno z WC dievčat s hygienickým kútikom. 

V roku 2002 sa začala rozsiahla rekonštrukcia hlavnej budovy. Ministerstvo výstavby 

odsúhlasilo investície na izoláciu budovy od spodnej vody, vybudovanie samostatnej kotolne, 

rekonštrukciu sociálnych zariadení v celej budove, vybudovanie novej posilňovne, rekonštrukciu 

priestorov v suteréne, vrátane školskej jedálne a kuchyne, reparáciu všetkých okien a opravu fasády 

budovy. Najväčším prínosom bolo podrezanie celej budovy a následná izolácia proti vlhkosti. 

Suterén sa zbavil plesne a vytvorili sa hygienicky nezávadné  priestory pre výučbu. Táto etapa 

rekonštrukcie bola ukončená v júli 2003.  

V roku 2005 sa podarilo vďaka sponzorom a rodičom upraviť aj pomerne zanedbanú 

záhradu na oddychový park pre žiakov a zamestnancov školy. 

V školskom roku 2008/2009 sa z financií Ministerstva školstva SR a mesta Spišská Nová 

Ves zrekonštruoval športový areál školy, čo sa pozitivne odrazilo na možnostiach žiakov vo 

zvýšenej miere ho využívať na voľnočasové aktivity. Taktiež sa  v dvoch etapách postupne 

vymenili okná na priečelí budovy školy a časť okien na zadnej strane budovy školy. Táto 

rekonštrukcia bola ukončená v letných mesiacoch a prinesie okrem estetického efektu hlavne 

finančný efekt  v platbách za plyn, elektrinu a vodu. 
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Počas letných prázdnin roku 2009 sa vymaľovali chodby, natreli poškodené tabule a strecha 

budovy školy z financii zriaďovateľa, Košického samosprávneho kraja. 

V školskom roku 2009/2010 sa z prostriedkov zriaďovateľa zrekonštruovali priestory 

zborovne, kancelárie riaditeľa, zástupcov riaditeľa a sekretariátu. Boli tiež zrekonštruované podlahy 

na chodbách a schodištia.  

V auguste 2010 prebehla rekonštrukcia jednej triedy v škole, vrátane jej elektroinštalácie, 

a doplnením novej interaktívne tabule z nej vznilka nová odborná učebňa dejepisu. 

V lete školského roku 2010/2011 pokračovala 3. etapa výmeny okien na zadnej strane 

budovy školy v trakte biológie, telesnej výchovy a kabinetov učiteľov spojená s opravou fasády 

budovy zo západnej strany.       

V suteréne školy boli vymaľované priestory školskej jedálne, kuchyne, žiackych šatní 

a prezuvární, chodieb a posilňovne. Do posilňovne pribudlo ďalšie vybavenie, vrátane zrkadlovej 

steny. 

Počas školských prázdnin sa podarilo zrekonštruovať 5 kabinetov učiteľov, kde sa vymenili 

podlahy, vymaľovali steny, znížili stropy a kompletne opravila existujúca elektrounštalácia, vrátane 

nového osvetlenia.  

V júni 2011 sa začalo s celkovou rekonštrukciou domu správcu školy a 

priľahlej hospodárskej budovy, ktorá sa má ukončila v decembri tohto roku. Nástupom nového 

správcu sa vyriešila ochrana majetku školy a jej priľahlých priestorov.  

V réžii OZ Epeus a sponzorov školy sa v areáli školy dobudovala enviromentálna učebňa, 

ktorá sa začala využívať na výuku, mimovyučovacie a výchovné aktvity v septembri 2012. 

V školskom roku 2012/2013 sa zrekonštruovala jedna kmeňová trieda a vznikla v nej nová 

učebňa vybavená systémom tenký klient, zrekonštruovala sa telocvičňa a dokúpilo sa športové 

vybavenie pre žiakov. Škola získala ďalšiu novú interaktívnu tabuľu a plánuje rekonštrukciu ďalšej 

triedy. V rámci projektu s názvom Zelená stromom sa zrealizoval výrub starých stromov v areáli 

skoly. 

V školskom roku 2013/2014 sa zrealizovali oprava strechy nad učebňou U3 a vymaľovanie 

zatečených priestorov po havárii. Na prvom poschodí sa zrekonštruovala elektroinštalácia – silno aj 

slaboprúd a na tomto poschodí aj v suteréne bol nainštalovaný kamerový systém a školský rozhlas. 

V školskom roku 2015/2016 došlo k rekonštrukcii a oprave priestorov auly školy, ktorá bola 

plne zrekonštruovaná – výmena a oprava elektroinštalácie a osvetlenia, výmena podlahy a nábytku, 

inštalácia veľkoplošnej obrazovky a ozvučenia auly.  

V školskom roku 2016/2017 došlo k rekonštrukcii odbornej učebne informatiky (U5), ktorá 

je využívaná okrem klasických hodín informatiky aj na overovanie projektu využívania mobilných 

aplikácii žiakmi školy počas vyučovania v spolupráci s firmou IXPERTA, ktorá dodala škole 

potrebný software na daný projekt.   

V školskom roku 2017/2018 sa zrealizovala a dokončila realizácia projektu výmeny starej 

nevyhovujúcej elektroinštalácie – silno, slaboprúd a bol nainštalovaný kamerový systém a školský 

rozhlas vo všetkých triedach a odborných učebniach, čím je celá budova školy z hľadiska 

elektrorevízií vo vyhovujúcom stave. 

V školskom roku 2017/2018 prebehla rekonštrukcia priestorov odborných učební fyziky 

a chémie (odborná učebňa fyziky, kabinet fyziky, kabinet chémie, sklad chemikálií, chemické 

laboratórium a odborná učebňa chémie) so zavedením najnovších prvkov a didaktických pomôcok 

pre vyučovanie daných prírodovedných predmetov.  

V školských rokoch 2018/2019 a 2019/2020 neprebehla žiadna rekonštrukcia. 

V školskom roku 2020/2021 prebehla 1. etapa rekonštrukcie a výmeny strešnej krytiny na 

budove školy, ktorá je v havaríjnom stave. Okrem toho bola zavŕšená výmena okien v chýbajúcich 

priestoroch – toaletách, môžeme konštatovať, že celá budova má vymenané okná a dvere za nové 

drevené euro okná, čo prispeje k zvýšeniu teplotného komfortu a pohodliu na škole. 
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K dnešnému dňu môžeme skonštatovať, že cca 85% rekonštrukčných práce je vykonaných, 

radi by sme v nasledujúcocm funkčnom bodobí tieto práce ukončili a venovali sa už len bežnej 

údržbe a udržiavaní daných priestorov. 

 

 

Stav hnuteľného majetku v správe školy 

 

       Učebné pomôcky, ktoré potrebujú vyučujúci ku svojej práci, sú evidované v 14 zbierkach 

a sú za ne zodpovední vyučujúci, ktorí sú  správcami týchto zbierok. Mnohé učebné pomôcky 

(fyzika, biológia) sú zastarané, dalo by sa povedať archaické. 

Škola eviduje 38 počítačov vďaka projektom INFOVEKu a v tomto školskom roku k nim 

pribudlo vďaka projektu Maturita on-line ďalšich 21 počítačov a jedna tlačiareň.Občianske 

združenie EPEUS zakúpilo 18 počítačov a cez projekty ESF a SLSP pribudlo ďalších 12 počítačov. 

V rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách škola získala 8 

počítačov pre žiakov, jeden dataprojektor a 8 notebookov pre učiteľov. Z UIPŠ získala škola 8 

notebookov pre učiteľov a z SPP ďalšie   počítače. Spolu je v škole cca 125 počítačov, všetky 

s prístupom na internet a s e-mailovou službou. Na škole je učebňa IKT, ktorú využívajú v rámci 

vyučovania vyučujúci všetkých predmetov. Počítačmi zakúpenými  z prostriedkov  OZ EPEUS  sa 

vybavila nová učebňa IKT.  

Z prostriedkov zriaďovateľa, sponzorov a občianskeho združenia EPEUS sa v školskom 

roku 2009/2010 vybavili tri odborné učebne interaktívnnymi tabuľami, 

dataprojektormi, notebookmi a jedným vizualizérom.  

V septembri 2013 sa začalo vyučovať v novovytvorenej učebni, kde bolo zakúpených 16 

počítačov a dataprojektor. Táto učebňa má do budúcna byť vybavená „tenkými klientmi“ a slúžiť 

ako predvádzacia učebňa novej formy výučby.  

V letných mesiacoch 2013 sa realizovala rekonštrukcia telocvične s priľahlými priestormi 

a kabinetom TV a rekonštrukcia jednej kmeňovej triedy, do ktorej sa plánuje nainštalovať 

interaktívna tabuľa. 

Nedostatok financií stále pociťujú vyučujúci telesnej výchovy. Na škole žiaľ nie je športové 

náradie (bradlá, kladina, kruhy), ktoré by vyhovovali podmienkam bezpečnosti. 

    V školskom roku 2013/14 škola získala tri nové interaktívne tabule, ktoré sa nainštalujú 

v priebehu letných prázdnin a začnú používať od septembra 2014. 

   V rámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva sme dostali 

vybavenie do jednej učebne – 20 tabletov pre žiakov, 1 notebook pre učiteľa, interaktívnu tabuľu 

a sadu reproduktorov. 

V rámci projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety sme dostali interaktívnu tabuľu, projektor + sadu reproduktorov a 2 kusy notebookov pre 

učiteľov. Táto tabuľa spolu s dataprojektorom a reproduktormi bola nainštalované  v jednej učebni. 

V apríli roku 2015 sa nám podarilo zrekoštruovať celkovo 6 učební – ide od nové školské 

lavice, stoličky, katedru pre učiteľa a stoličku. Taktiež boli vymenené všetky podlahové krytiny, 

biele keramické tabule a vo všetkých odborných učebniach boli nainštalované  interaktívne tabule 

a dataprojetory.   

V auguste 2017 bolo zakúpených 16 počítačov do odbornej učebne U5 a v novembri 2017 

bolo zakúpených 9 notebookov pre učiteľov a 1 počítač do odbornej učebne U17. 

Podľa finančných možností je menený a doplňovaný nový školský nábytok (lavice, stoličky, 

katedry) v kmeňových triedach. V školskom roku 2020/2021 bol zakúpený školský nábytok do 

troch tried. 
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XVII. ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

 
Normatívny príspevok zo štátneho rozpočtu na žiakov bol  1.154.800,- Eur.  Podrobnosti 

o čerpaní týchto financií sú v Správe o hospodárení školy za rok 2020, ktorá sa nachádza 

u účtovníčky.  

 Pri škole pracuje občianske združenie EPEUS, ktoré pomáha v najkritickejších 

nedofinancovaných oblastiach. Peniaze sú z dobrovoľných príspevkov rodičov, sponzorov 

a príspevku z 2 % dane zo závislej činnosti. Raz polročne vedúci predmetových komisií spoločne 

s vedením školy a správnou radou EPEUSu zasadnú a spoločne rozdelia finančné prostriedky 

hlavne na učebné pomôcky. Vďaka týmto financiám sú na škole časopisy, knihy, predmetové 

komisie, učebnice, výpočtová technika, učebné pomôcky, kancelárske a iné.  

          Z prostriedkov Združenia rodičov sú financované hlavne aktivity žiakov a učebné pomôcky 

pre žiakov. 

 Ďalšie finančné prostriedky, ktoré škola môže využiť sú financie za vzdelávacie poukazy. 

V školskom roku 2020/2021 odovzdalo škole tento poukaz 432 študentov, čo predstavovalo sumu 

13.901,- € z toho vyplatené mzdy a fondy 11.120,80 € spotrebný materiál a prevádzka na krúžkovú 

činnosť 2.780,20 €. Tieto financie boli využité v súlade s vyhláškou. 

 

 

Združenie rodičov pri Gymnáziu, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves 

     

     

 

Návrh rozpočtu – školský rok 2020/2021    

  

     Počiatočný stav k 01.09.2019 1.942,85 € 

 z toho:                          pokladňa               

 

   400,15 € 

 

 

účet VÚB 

 

1.452,70 € 

 

     Príjmy:   spolu 446 žiakov x 15 €   6.690,- € 

 (plán) 

  

          6.705,- € 

 

     Zostatok k 31.08.2020 

 
2.726,76 € 

 z toho: pokladňa 

 

     49,74 € 

 

 

účet VÚB 

 

2.677,02 € 

 

     

p.č. Názov Plán. rozpočet 

Čerpanie 

rozpočtu Plán. rozpočet 

    

na 

šk.r.2019/2020 šk. r.  2019/2020 

na 

šk.r.2020/2021 

1. Aktivity žiakov 1000,00 722,25 1000,00 

2. Družobné styky 1000,00 0 800,00 

3. Športové potreby 500,00 181,16 1000,00 

4. Študenský ples 600,00 532,00 600,00 

5. Lyžiarsky kurz  500,00 530,00 800,00 

6. Plavecký kurz 100,00 100,00 100,00 
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7. Odmeny maturantov 300,00 300,00 400,00 

8. Odmeny na konci roka 300,00 280,00 600,00 

9. Členské Amavet 200,00 175,96 200,00 

10. Tlačivá 20,00 0,00 20,00 

11. Sociálna výpomoc 150,00 76,35 150,00 

12. Študenské preukazy 250,00 225,00 250,00 

13. Kurz KOŽAZ 250,00 247,33 0,00 

14. Ostatné výdavky 527,85 432,37 422,02 

15. Servis kopír.stroja 1000,00 370,00 1000,00 

16. Poistné  1600,00 1733,67 1750,00 

17. Príprava maturít 150,00 0,00 150,00 

18. POOG 200,00 0,00 200,00 

  výdavky celkom 8647,85 5906,09 9442,02 

 

skutočnosť 8.632,85 € 

   

 

Občianske združenie EPEUS, Školská 7, Spišská Nová Ves 

Čerpanie finančných prostriedkov v školskom roku 2020/2021 

 

Zostatok k 31.8.2020  6 261,36 € 

Príspevok do OZ od študentov gymnázia  7 470,00 € 

Príspevok – darovanie 2 % dane zo závislej činnosti  2 349,35 €   

Ostatné príjmy – vrátenie reklamácia  3,41 €  

Príjmy k 31.8.2021    16 084,12 €  

 

Výdavky  

Nákup kancelárskych potrieb pre predmetové komisie jednotlivých 

predmetov  

  891,99 

Nákup techniky (switchov, nabíjačiek, adaptérov, výpočtovej techniky ...)  1 321,65 

Nákup učebníc a pracovných zošitov pre predmetové komisie jednotlivých 

predmetov EK, MAT, RUJ, AJ, CH    

390,50 

Nákup mikroskopov pre výučbu biológie   753,65 

Nákup bielej tabule magnetickej do učebne   94,80  

Nákup učebných pomôcok na vyučovanie chémie  85,62 

Nákup počítačov + monitorov + komponenty do učební AJ  646,02  

Nákup počítača + monitora do odbornej učebne cudzích jazykov  313,00 

Nákup počítača do odbornej učebne fyziky  632,44 

Nákup rádia na vyučovanie anglického jazyka  142,00 

Nákup programu COACH 7 pre MAT  180,00 

Nákup tlačiarne  377,00 

Predplatné časopisov Historická revue  37,58 

Predplatné časopisov CHIP (INF)  64,48  

Poplatok za doménu orindzik.sk (časopis v anglickom jazyku)  53,30 

Ostatné výdavky                                                                                                                                                                2 119,45 

Výdavky k 31.8.2021   8 103,48 € 

Celkový stav finančných prostriedkov k 31.8.2021  7 980,64 €  
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XVIII. ÚDAJE O USKUTOČNENÝCH AKTIVITÁCH V ZMYSLE ÚLOHY 

VYPLÝVAJÚCICH ZO STRATEGICKÝCH A KONCEPČNÝCH 

MATERIÁLOV KSK 
 

 

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK  - návšteva COV pri SPŠ 

technickej sa z dôvodu pandemickej situácie neuskutočnila. 

 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 
Návšteva COV pri  

SPŠ technickej  

SNV 

- SPŠ technická 

SNV 

Ing. Kokoruďa 

Mgr. Ivančák 

- Bez pripomienok 

Voľby do 

Krajskej rady 

ŽŠR  

30.04.2021 KSK, Košice Daša Ilišková, 

podpredseda KR 

ŽŠR KK 

1 Poskytnúť priestor 

mladým ľuďom 

s možnosťou 

sebarealizácie, 

posúvať podnety 

mladých priamo na 

Odbor školstva 
KSK 

 

 

Koncepcia rozvoja športu 

 

Vzhľadom na pandemickú situáciu a covid opatrenia boli aktivity v tejto oblasti 

pozastavené. 

 

 

Aktivity súvisiace s Olympiádou o pohár predsedu KSK 

 

Krajská športová olympiáda, ktorá sa konala tradične prvý júnový týždeň sa 

neuskutočnila dôvodu pandémie Covid-19. 

 

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 
Žiacka školská rada pracuje v našej škole aktívne od roku 2008.  

Voľby do Žiackej školskej rady sa konajú raz za 2 roky, spravidla v októbri, kedy študenti 

školy volia 11-člennú Žiacku radu.  

Členovia Žiackej školskej rady sa zúčastňujú na seminároch a školeniach, organizovaných 

RCM v Košiciach. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe školského poriadku, vyjadruje sa 

k závažným otázkam v oblastiach výchovy a vzdelávania na škole.  

Spolupracuje s vedením školy, organizuje pravidelné študentské aktivity (imatrikulácia, 

DOD, anketa POOG o najlepšieho učiteľa), ale i iné príležitostné akcie.  

Pri svojej práci sa opiera o skúsenosti a pomoc školského koordinátora Žiackej školskej rady.  

K dispozícii má i audio techniku (videokameru, projektor a notebook), ktoré využíva pri 

svojej práci.   
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Výchovná poradkyňa realizovala v školskom roku 2020/2021 výchovné úlohy školy podľa 

vypracovaného plánu v spolupráci s vedením školy, koordinátorom prevencie drogových závislostí 

a triednymi učiteľmi. Spolupracovala s psychológmi Centra pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencií v Spišskej Novej Vsi. Využívali sme informačné služby Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, Policajného zboru. Realizované úlohy 

korešpondovali s pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR pre školský rok 2020/2021.  

V záujme skvalitnenia informovanosti o výchovnej činnosti aktualizovali sme webovú 

stránku výchovného poradenstva.   

 
Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos  

DOD online 12.-26.3.2021 Web stránka 

školy 

ŽŠR Členovia ŽŠR + 

záujemcovia 

o štúdium 

Záujemcom 

o štúdium v našej 

škole priblížiť 

prostredie školy, 

oboznámiť ich 

s ponukou 

školských 
a mimoškolských 

aktivít 

Úvodné 

zasadnutie KR 

ŽŠR 

24.5.2021 Regionálne 

centrum 

mládeže, 

Strojárenská 3, 

Košice 

Regionálne 

centrum mládeže 

Novozvolení 

členovia KR 

ŽŠR 

Predstaviť RCM, 

zážitkové aktivity 

s cieľom 

zoznámenia sa 

nových členov KR 

ŽŠR, plánovanie 

formy a obsahu 

budúcej spolupráce 

Stretnutie KR 

ŽŠR 

7.6.2021 Regionálne 

centrum 

mládeže, 
Strojárenská 3, 

Košice 

Regionálne 

centrum mládeže 

Novozvolení 

členovia KR 

ŽŠR + nezvolení 
kandidáti 

Objaviť potenciál 

skupiny pre lepšiu 

voľbu nového 
predsedníctva KR 

ŽŠR, nastavenie 

očakávaní od 

predsedu, 

podpredsedu 

a tajomníka KR 

ŽŠR 

Mládežnícky 

parlament 

(stretnutie) 

23.6.2021 Multifunkčné 

energetické 

a banícke 

centrum, 

Nábrežie 

Hornádu 14, 
Spišská Nová 

Ves 

Primátor mesta 

Spišská Nová Ves 

1 Zastupovať 

mladých ľudí, ich 

záujmy a potreby 

na území mesta 

Spišská Nová Ves 

 

 

 

Spracoval: Mgr. Jozef Kačenga, riaditeľ školy 

 

  _____________________ 
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Prerokované v pedagogickej rade školy: 04.10.2021 

 

Vyjadrenie rady školy: 

Rada školy berie na vedomie Hodnotiacu správu za školský rok 2020/2021. 

 

 

______________________ 

Mgr. Monika Pirháčová 

predseda RŠ 

 

 

 Schválenie KSK :  


