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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018 
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I. poslanie  a vízia  

 

SWOT analýza školy: 

 

Silné stránky: Slabé stránky: 

o dlhoročná tradícia a stabilné postavenie 

v Košiciach 

o skúsenosti s úspešnou implementáciou 

projektov zo štrukturálnych fondov OP – 

vzdelávanie, ako aj menších projektov 

napr. Comenius 

o vysoká erudovanosť a 100% 

kvalifikovanosť pedagogického zboru 

o veková rôznorodosť ľudských zdrojov  

o pôsobenie zahraničných lektorov 

v triedach s rozšíreným vyučovaním NEJ 

a ANJ 

o ponuka tried s rozšíreným vyučovaním 

INF, ANJ a NEJ s možnosťou získať 

nemecký jazykový certifikátDSD 1, DSD 
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o vysoká miera inovácií v predmete INF – 

3D modelovanie a tlač, 3D skenovanie 

atď. 

o široká ponuka voliteľných predmetov aj 

špecifických, ktoré poskytujú len 

niektoré gymnáziá napr. DEU, EKO, 

CISCO  

o výborné výchovnovzdelávacie výsledky  

a vysoká  úspešnosť prijatia na VŠ 

o výborné výsledky školy v súťažiach 

a olympiádach 

o dlhoročné tradície, benefičné aktivity 

a početné mimoškolské aktivity 

o realizácia exkurzií do zahraničia napr. 

Nórsko, Pobaltie a Petrohrad, Škótsko, 

Švajčiarsko - Cern 

o voľný prístup študentov k internetu  

o priestranný a dobre vybavený areál 

školy   

o školská jedáleň priamo v budove školy  

a možnosť stravovania pre celiatikov  

a diabetikov 

o vyučovanie väčšiny predmetov sa 

v súčasnosti na základe záverov ŠŠI 

nachádza na priemernej úrovni 

o nedostatočné rozvíjanie žiackych 

kompetencií v oblasti IKT a v oblasti 

hodnotiacich zručností  

o uzavretá klíma školy 

o nedostatky vo vnútornom systéme 

kontroly a hodnotenia konštatované 

v záveroch ŠŠI   

o nízke percentuálne zastúpenie mužov  

v pedagogickom zbore 

o slabá motivácia niektorých členov 

pedagogického zboru k inovatívnym 

formám vyučovania  

o nedostatočný počet študentov v jednom 

ročníku vzhľadom na zabezpečenie 

voliteľnosti predmetov  

o problémy súvisiace s vekom 

a technickým stavom budovy napr.: 

opadávajúca omietka, nevyhovujúci stav 

okien – nevyhnutne vyžadujúcich 

rekonštrukciu  

o amortizovaný nábytok v triedach 

a kabinetoch  

o nevyhovujúci stav v posilňovni 

Príležitosti: Ohrozenia: 

o výhodná poloha školy v užšom centre 

mesta  

o zvýšenie záujmu žiakov ZŠ o štúdium 

 na škole 

o možnosť získavať finančné prostriedky 

 zo štrukturálnych fondov a grantov 

o klesajúci status  a úroveň školy v očiach 

verejnosti v posledných rokoch 

o nepriaznivé demografické trendy 

o vysoká konkurencia - neprimerane 

vysoký počet gymnázií v Košiciach  
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o aktívna spolupráca so zriaďovateľom 

 pri získavaní finančných prostriedkov  

na modernizáciu a materiálno-technické 

vybavenie  školy 

o aktívna účasť na projekte IT Academie 

a získanie vybavenia IT ScienceLab 

o zavádzanie inovatívnych voliteľných 

predmetov v súlade s potrebami trhu 

práce – Jawascript, databázové systémy 

a iné 

o opätovné zvýšenie  záujmu rodičov 

a absolventov o školu  

o     prehlbovanie spolupráce s tradičnými 

partnermi ako aj nadväzovanie 

kontaktov s novými subjektami  

 

o nevhodne nastavený princíp 

normatívneho financovania – 

nedostatočný normatív  

pre gymnáziá 

o doteraz nerealizovaná reforma školstva 

a prijímanie čiastkových nekoncepčných 

riešení  

o neatraktívnosť učiteľského povolania 

najmä pre začínajúcich pedagógov 

o problémy so získavaním zahraničných 

lektorov 

 

 

 

 

Koncepcia rozvoja školy  

 

Oblasť vzdelávania 

 

   Primárnou úlohou školy v predmetnej oblasti je pripravovať žiakov na absolvovanie 

maturitnej skúšky  a následné vysokoškolské štúdium na slovenských, ale aj zahraničných 

vysokých školách. Škola musí študentom poskytnúť vzdelanie v súlade so štátnym vzdelávacím 

programom, ale zároveň im poskytnúť možnosť rozhodnúť sa s ohľadom na svoje individuálne 

schopnosti a potreby pre nimi zvolené zameranie v prírodovedno-technickej alebo 

v spoločenskovednej oblasti. Poslaním školy je pripraviť študentov na život v spoločnosti 

s porozumením a dodržiavaním práv a povinností a schopnosťou prijať zodpovednosť za svoje 

konanie. 

   Pre nastavenie vhodnej koncepcie v oblasti vzdelávania je potrebné vychádzať z výsledkov 

komplexnej inšpekcie vykonanej ŠŠI. Na základe záverov ŠŠI navrhujem realizovať sériu 

opatrení, ktoré majú slúžiť k naplneniu troch zásadných cieľov. 

 

Cieľ č. 1: Nadviazať na súčasný model profilácie gymnázia a zároveň ho inovovať v súlade 

s potrebami trhu práce. 

Opatrenia: 

o profiláciu gymnázia flexibilne prispôsobovať potrebám trhu práce a vedomostnej 

spoločnosti, 

o zachovať zameranie tried  a v školskom roku 2018/2019  vytvoriť v súlade s potrebami 

projektu IT Academie triedu s prírodovedným zameraním, 

o škola ponúkne možnosť študovať v triedach s takýmto zameraním: 

 trieda s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov  

 trieda s rozšíreným vyučovaním informatiky 

 trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka  

 trieda s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka s možnosťou získať nemecký 

jazykový diplom DSD 1 a DSD 2  

 trieda so všeobecným zameraním, 
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o zachovať alternatívny študijný program poskytujúci širokú paletu voliteľných 

predmetov pre študentov tretieho a štvrtého ročníka, tento umožňuje rozvíjať  kľúčové 

kompetencie tak, aby si každý študent mohol vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej 

a profesijnej kariére podľa svojich schopností, potrieb a záujmov, 

o systematicky rozširovať ponuku voliteľných predmetov v súlade s potrebami trhu práce 

ako aj požiadavkami študentov, 

o škola poskytne študentom prostredníctvom výchovného poradcu pomoc pri výbere 

vhodnej profilácie s dôrazom na schopnosti a záujmy študentov, zároveň však v súlade 

s potrebami trhu práce. 

 

Cieľ č. 2: Inovovať školský vzdelávací program s dôrazom na potreby trhu práce. 

Opatrenia: 

o zmeniť časovú dotáciu výuky druhého cudzieho jazyka v 3. ročníku na 4 hod. 

týždenne –skvalitniť prípravu študentov 3. ročníka na jazykový certifikát DSD1. 

o vytvoriť v súlade s potrebami projektu IT Academie triedu s prírodovedným 

zameraním,  posilniť časovú dotáciu v predmetoch MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, 

o pokračovať v zavedenej tradícii triedy s rozšíreným vyučovaním Informatiky 

a v tejto triede zaviesť nové predmety v súlade s potrebami projektu IT Academie   

o zaviesť vyučovací predmet Aplikovaná ekonómia so zámerom nadobudnúť 

kompetencie na založenie vlastného podnikania, 

o rozšíriť ponuku cudzích jazykov o španielsky jazyk,  

o znížiť počet hodín ANJ v triedach s rozšíreným vyučovaním ANJ a nahradiť ich 

čiastočne bilingválnym vzdelávaním v niektorých predmetoch napr. - MAT, FYZ, 

CHE, UKL, BIO, OBN, 

o zaviesť predmet finančná gramotnosť pre študentov 3. roč. v rozsahu 1 hodina 

týždenne, a tak implementovať aktuálnu verziu NŠFG do ŠkVP a predovšetkým 

zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti študentov. 

 

Cieľ č. 3: Skvalitniť vzdelávací proces. 

Opatrenia: 

o úpravou cieľov, obsahu a metód výuky najmä prírodovedných predmetov zmeniť výuku 

z tradičnej na inovatívnu s využitím experimentov, projektového vyučovania a pod., 

o klásť veľký dôraz na aktualizáciu obsahu vzdelávania vo všetkých vyučovacích 

predmetoch a dôsledne diferencovať základné učivo a nadštandardné poznatky, 

o zjednotiť požiadavky na výkony študentov podľa predmetov v súlade so vzdelávacím 

štandardom a vo štvrtom ročníku s cieľovými požiadavkami, 

o vytvoriť databázy štandardizovaných didaktických testov vo všetkých predmetoch, 

o zaviesť povinnosť každej predmetovej komisie realizovať raz za polrok otvorenú hodinu  

s využívaním inovatívnych foriem a metód vyučovania s dôrazom na aplikáciu IKT, 

o v súčinnosti so školskou psychologičkou realizovať raz ročne dotazník spätnej väzby 

 pre študentov zameraný na zisťovanie kvality a úrovne jednotlivých predmetov a celého 

vzdelávacieho procesu, 

o podporovať a motivovať študentov k účasti na vedomostných súťažiach typu 

predmetové olympiády, stredoškolská odborná činnosť a pod.. 
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Oblasť výchovy 

 

   Úlohou školy je orientovať výchovno-vzdelávaciu činnosť na formovanie zrelej osobnosti  

s rozvinutou identitou a osvojeným prosociálnym cítením. Aktivity v tejto oblasti majú smerovať 

k výchove jedinca s citom pre spravodlivosť, sociálnu vzájomnosť, toleranciu a akceptovanie 

kultúrnych odlišností. Súčasťou tejto oblasti je smerovanie študentov k uvedomeniu si potreby 

celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie prostredníctvom pohybových aktivít, športovej 

činnosti a telesnej výchovy. 

 

Cieľ č. 1: Rozvíjať vnútornú motiváciu žiakov, viesť ich k tvorivému životnému štýlu, 

podporovať  rozvoj emocionálnej inteligencie a prosociálneho správania. 

Opatrenia: 

o na výchovné pôsobenie využívať tradičné aktivity, ako sú Kalamajky, Kalavečer, 

imatrikulačný ples, Benefičný deň - Deň Šrobárky,  organizovanie spoločných 

stužkových slávností v Dome umenia, Noc na Šrobárke, 

o podporovať realizáciu mimoškolských aktivít typu - krúžková činnosť, recitačné súťaže, 

vydávanie školského časopisu Študentské slovo, debatné kluby – ANJ, NEJ, 

o zapájať študentov do charitatívnych aktivít a zbierok – Deň nezábudiek, Deň narcisov, 

Biela pastelka atď., 

o realizovať pravidelné exkurzie do Múzea holocaustu v Seredi, resp. do koncentračného 

tábora Osvienčim, 

o vo väčšej miere využívať výchovný vplyv pozitívneho príkladu a ocenenia úspešných 

študentov pred spolužiakmi a učiteľmi – vytvoriť profily najúspešnejších študentov na 

webovej stránke školy, ako aj profily najúspešnejších absolventov, 

o organizovať besedy s významnými absolventmi školy, ktoré budú pôsobiť motivačne, 

o v oblasti športu podporovať - športové turnaje medzi žiakmi a učiteľmi, netradičné 

športové aktivity – splavovanie, lukostreľba, lezenie na lezeckej stene. 

 

Cieľ č. 2: Predchádzať, sledovať a odhaľovať negatívne javy v správaní žiakov, 

predovšetkým šikanovanie. 

Opatrenia: 

o v spolupráci so školskou psychologičkou a CPPPaP zvýšiť počet aktivít zameraných na 

prevenciu šikanovania a prejavov intolerancie, teda projekty typu „Nie sme tolerantní 

voči netolerancii“, 

o v súčinnosti so školskou psychologičkou a výchovnou poradkyňou zabezpečiť 

pravidelný monitoring zameraný na prevenciu a odhaľovanie negatívnych prejavov 

v správaní žiakov, 

o realizovať sériu besied s odborníkmi v predmetnej oblasti. 

 

Cieľ č. 3: Zefektívniť účasť Žiackej školskej rady na fungovaní školy. 

Opatrenia: 

o zvýšiť spoluúčasť Žiackej školskej rady na aktivitách školy a ich organizovaní, 

komunikovať s členmi rady a v prípade prínosných postrehov ich akceptovať. 

Prispievať tak k formovaniu osobnosti, k rozvoju komunikačných kompetencií 

a kompetencie riešiť problém, 

o umožniť Žiackej školskej rade vyjadriť sa k školskému poriadku pre študentov a tým 

zvyšovať u študentov pocit zodpovednosti za správanie sa spolužiakov. 
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Oblasť manažmentu a personálneho zabezpečenia 

 

   Základnou podmienkou kvalitnej vzdelávacej inštitúcie je kvalitný a motivovaný pedagogický 

zbor. Aby sa kvalita a potenciál učiteľov premietali do reálneho výkonu práce, je nevyhnutné 

zabezpečiť vhodné a motivujúce pracovné prostredie. 

 

Cieľ č. 1: Eliminovať nedostatky a zabezpečiť neustále zlepšovanie rozhodovacích 

procesov na škole. 

Opatrenia: 

o presne vymedziť kompetencie a zodpovednosť manažmentu školy, 

o reorganizovať štruktúru manažmentu školy – znížiť počet predmetových komisií, 

o vytvoriť systém vnútornej kontroly: 

1. navrhnúť plán kontrolných činností – zodpovedná osoba, termín plnenia 

2. realizovať kontrolnú činnosť a viesť písomný záznam z vykonaných úkonov 

3. vyhodnotiť výsledky kontrol, oboznámiť príslušných zamestnancov s výsledkami, ak 

je to potrebné navrhnúť opatrenia, 

o zaviesť elektronickú triednu knihu a pravidelne kontrolovať správnosť vyplňovania 

potrebných údajov. 

 

Cieľ č. 2: Stabilizácia a skvalitnenie pedagogického zboru  a zmena klímy na škole 

z uzavretej na otvorenú. 

Opatrenia: 

o zmeniť štýl riadenia školy, zaviesť demokratický prístup s dostatočnou mierou 

kontrolnej činnosti, 

o systém riadenia musí mať jasné pravidlá, musí sa realizovať na báze úloha/termín 

splnenia a následná kontrola plnenia, 

o dať zamestnancom dostatočný priestor na sebarealizáciu, podávanie vlastných návrhov 

a podnetov, ktoré musí v prípade pozitívneho prínosu vedenie školy akceptovať, 

o zaviesť teambuildingové aktivity  

o realizovať internú racionalizáciu v personálnom zabezpečení pedagogického zboru 

 so zreteľom na kvalitu výkonu zamestnancov, 

o znížiť a postupne eliminovať zamestnávanie interných zamestnancov na znížený úväzok, 

o zvýšiť počet externých pedagógov pôsobiacich na akademickej pôde, a tak rozvíjať 

spoluprácu s vysokými školami a využívať vysokú kvalifikovanosť a odbornosť týchto 

zamestnancov, 

o zabezpečiť zahraničných lektorov pre vyučovanie ANJ a NEJ, v prípade NEJ využiť aj 

činnosť dobrovoľníka z Nemecka, ktorý bude plniť funkciu jazykového asistenta, 

o pri výbere nových zamestnancov realizovať výberové konanie formou pohovoru 

v prítomnosti zodpovednej pani zástupkyne a vedúceho príslušnej PK, 

o podporovať ďalšie vzdelávanie pedagógov s cieľom získať 1. a 2. atestáciu,  motivovať 

ich k absolvovaniu vzdelávacích aktivít v rámci kontinuálneho vzdelávania, 

o každoročne vypracovať plán kontinuálneho vzdelávania pre pedagógov s uplatňovaním 

princípu rovnosti možností pre všetkých pedagógov. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Cieľ č. 3: Zlepšenie systému vnútornej kontroly a hodnotenia pedagogických 

zamestnancov, ktorý povedie k skvalitneniu vzdelávacieho procesu. 

Opatrenia: 

o nastaviť systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, v ktorom budú určujúcimi 

tieto kritéria: 

 výkon riadiacej činnosti napr. vedúci predmetovej komisie 

 zoradenie vyučovacích predmetov podľa náročnosti a typu výstupu 

 výučba v maturitnom ročníku a s tým spojená zodpovednosť za výsledky 

študentov na maturitnej skúške     

 dosiahnuté úspechy na olympiádach a vedomostných súťažiach na krajskej 

a vyššej úrovni 

 realizácia mimoškolských aktivít, ale tie je nevyhnutné kategorizovať v závislosti  

od náročnosti ich realizácie, 

o nastaviť harmonogram neohlásených hospitácií, ktoré bude realizovať vedenie školy 

s vedúcimi predmetových komisií, 

o v prípade neuspokojivých výsledkov, resp. zápisov z rodičovských združení realizovať 

opakované hospitácie a pohovory s pedagógom, 

o zaviesť mechanizmus vzájomných hospitácií a konzultácií medzi členmi predmetových 

komisií, 

o kontrolovať pravidelnosť zasadnutí predmetových komisií a realizovaných aktivít. 

 

Oblasť marketingu – imidž školy 

   Škola v súčasnej situácii musí nevyhnutne zlepšiť svoj imidž. Vnímanie „Šrobárky“ 

verejnosťou je ovplyvnené mnohými negatívnymi skutočnosťami, často neoprávnene. 

Pozitívnejšie vnímanie školy zákonite povedie k postupnému zvyšovaniu podielu školy na 

trhovom školskom prostredí.  

 

Cieľ č. 1: Zlepšenie postavenia školy v trhovom školskom prostredí. 

Opatrenia: 

o realizovať nasledovné marketingové nástroje slúžiace na externú propagáciu školy: 

 modernizovať  a sprehľadniť internetovú stránku školy 

 na stránke školy vytvoriť profily najúspešnejších študentov a absolventov 

 vytvoriť profil školy na Facebooku, Instagrame a zdieľať všetky informácie týkajúce 

sa úspechov školy a aktivít na škole 

 informovať o aktivitách a úspechoch školy v elektronických aj printových médiách 

 na lokálnej a príležitostne aj na celoštátnej úrovni 

 obnoviť marketingový nástroj v podobe informačného spotu v obchodných centrách 

v Košiciach 

 vytvoriť kolekciu propagačných predmetov s logom školy napr. tričká, mikiny, perá 

atď. 

o pokračovať v aktivitách smerujúcich k zviditeľneniu a šíreniu dobrého mena školy 

s cieľom zvýšiť záujem o štúdium na škole: 

 zúčastňovať sa prezentačných výstav  - Správny výber povolania, Pro educo a Pro 

job 

 kreatívnou formou realizovať Deň otvorených dverí na Šrobárke 
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Cieľ č. 2: Dosiahnuť posun v hodnotení školy externými subjektami napr. Odbor školstva 

KSK, INEKO, NÚCEM. 

Opatrenia: 

o postupne zlepšovať plnenie hodnotiacich kritérií a v dlhodobom horizonte dosiahnuť 

vzostup v rebríčkoch kvality, 

o konkrétne opatrenia, ktoré majú zabezpečiť splnenie predmetného cieľa, sú súčasťou 

každej oblasti tejto koncepcie. 

 

 

Oblasť finančného zabezpečenia výchovno–vzdelávacieho procesu 

 

Cieľ č. 1: Zabezpečiť čo najefektívnejšie využívanie finančných prostriedkov z rozpočtu 

školy. 

Opatrenia: 

o snažiť sa o maximálnu efektivitu a hospodárnosť pri využívaní priestorov, zabezpečiť 

minimálne päť vyučovacích hodín denne v každej používanej učebni, 

o realizovať internú racionalizáciu v organizácii vyučovania pre príslušný školský rok 

 so zreteľom na zabezpečenie kvalitných podmienok vzdelávania, 

o realizovať internú racionalizáciu v oblasti prevádzky školy, a tak v maximálnej možnej 

miere zefektívniť využitie rozpočtových zdrojov v oblasti prevádzkových nákladov, 

o viesť študentov k šetreniu  energiami, zaviesť princíp osobnej zodpovednosti študenta  

v každej triede. 

 

Cieľ č. 2: Získavať finančné prostriedky v rámci zdroja Vlastné príjmy, mimorozpočtové 

zdroje. 

Opatrenia: 

o prenájom voľných priestorov školy - prenájom minimálne troch učební, zintenzívniť 

prenájom telocvične, 

o motivovať rodičov k poukázaniu 2% z daní pre Občianske združenie Priatelia Šrobárky. 

 

 

Oblasť materiálno-technického zabezpečenia 

   Jednou z najväčších výziev  je práve nevyhnutnosť investícií do samotnej budovy školy. 

Problémy súvisiace s vekom a technickým stavom budovy, sú početné napr.: havarijný stav 

fasády budovy školy, nevyhovujúci stav okien, ktorý prispieva k výraznému úniku tepla, 

nevyhovujúci stav hygienických zariadení, ktoré neodkladne vyžadujú rekonštrukciu, zastaralá 

elektroinštalácia atď.. Materiálne vybavenie tried a učební je na relatívne dobrej úrovni, 

mnohé učebne boli  inovované v rámci projektu „Sapere Aude - Odváž sa byť múdry“, je však 

nevyhnutné pokračovať v modernizácii a estetizácii tried a učební.  

 

Cieľ č. 1: Zlepšiť kvalitu interiéru  a exteriéru školy. 

Opatrenia: 

o zrealizovať druhú etapu rekonštrukcie sociálnych zariadení a maľovanie chodieb, 

o urýchlene riešiť havarijný stav fasády budovy školy,   

o zriadiť školskú knižnicu v samostatných priestoroch, nie ako súčasť kabinetu SJL, 

o zrealizovať opravu podláh aspoň v piatich učebniach, 

o zabezpečiť výmenu zastaralej elektroinštalácie, 

o zabezpečiť úpravu vonkajšieho areálu školy, zakúpiť nové lavičky. 
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Realizácia týchto opatrení je vo veľmi výraznej miere závislá od postoja zriaďovateľa, preto 

je nevyhnutné vyvinúť maximálne úsilie  a presvedčiť ho o neodkladnosti väčšiny 

spomenutých opatrení.  

Samozrejmosťou je povinnosť usilovať sa o získanie finančných prostriedkov aj z iných 

zdrojov: 

 z rozpočtu školy – racionálnym využívaním dostupných finančných zdrojov, 

 zo štrukturálnych fondov EÚ a grantov, 

 zo sponzorských darov od fyzických a právnických osôb, 

 z príspevkov venovaných Občianskemu združeniu Priatelia Šrobárky. 

 

Cieľ č. 2: Zabezpečovať sústavné zlepšovanie technického vybavenia učební informačno-

komunikačnými technológiami a učebnými pomôckami. 

Opatrenia: 
o získať vybavenie IT ScienceLab v rámci projektu IT Academia, 

o v školskom roku 2018/2019 zabezpečiť PC zostavu a dataprojektor do každej triedy, 

o postupne vybaviť triedy a učebne novými lavicami a stoličkami, 

o flexibilne reagovať na potreby a podnety zamestnancov a študentov a hľadať možnosti 

ako zlepšiť podmienky pre prácu a štúdium. 

 

 

3.7. Oblasť spolupráce s partnermi a realizácie projektov 

   Veľmi dôležitou zložkou funkčnej školy je spolupráca s partnermi.  Škola má v tejto oblasti 

široké spektrum nadviazaných kontaktov, ktoré je potrebné ďalej rozvíjať. Premena školy 

z tradičnej na modernú vyžaduje využívanie možností zapájania sa do čo najširšej palety 

projektov a grantov.  

 

Cieľ č. 1: Zlepšiť a zintenzívniť komunikáciu s rodičmi. 

Opatrenia 

o rozširovať možnosti komunikácie školy s rodičmi elektronickou formou,  

o intenzívne komunikovať so združením rodičov a v prípade opodstatnených pripomienok 

a návrhov prijať opatrenia na ich riešenie, 

o predložiť združeniu rodičov plán požiadaviek na využívanie finančných prostriedkov 

zo ZR vždy vopred na daný školský rok, 

o zaviesť odhlasovanie z obedov elektronickou formou, 

o pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je vypracovaný 

individuálny výchovno-vzdelávací program, s ktorým sú oboznámení učitelia aj rodičia. 

 

Cieľ č. 2: Pokračovať v intenzívnej spolupráci s nasledujúcimi inštitúciami.  

Opatrenia: 

o spolupráca s odborom školstva ÚKSK pri rozvoji, financovaní a chode školy, 

o spolupráca a s odborom školstva Okresného úradu pri organizovaní MS, 

o spolupráca s NÚCEM pri organizovaní  EČ MS, CVTI SR (RIS), 

o spolupráca s Radou školy ako poradným orgánom, ktorý plní funkciu verejnej kontroly, 

vyjadruje sa k činnosti školy, vyjadruje sa k školským dokumentom,  

o spolupráca s IT Valley pri podpore aktivít školy v oblasti IT, 

o spolupráca s GlobalLogic v oblasti podpory aktivít ako Camp Šrobárky, IT tábor 

pre žiakov ZŠ, 

o spolupráca s Nemeckým kultúrnym centrom a SRN pri zabezpečovaní lektora NEJ 

a prácach na projektoch, 
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o spolupráca s PF, FF UPJŠ Košice pri realizácii pedagogickej praxe a pri projektoch 

zameraných na zvyšovanie pedagogických spôsobilostí učiteľov a modernizácií 

vyučovania, 

o spolupráca s TUKE a účasť na aktivitách FEI - Arduinoday (prezentácia 3D tlačiarne, 

humanoidného robota),  CISCOAkademia, návšteva laboratórií, 

o spolupráca s metodicko-pedagogickými centrami pri zabezpečovaní ďalšieho 

vzdelávania učiteľov, 

o spolupráca s CPPPaP, so Špeciálnou pedagogicko-psychologickou poradňou - riešenie 

problémového správania žiakov, profesijnej orientácie a pod., 

o spolupráca s Vedeckou knižnicou Košice, Goetheho inštitútom, Rakúskou knižnicou 

v Košiciach a Knižnicou pre mládež mesta Košice realizovaním exkurzií, besied 

a súťaží, 

o spolupráca so Slovenským červeným krížom, Ligou proti rakovine pri zapájaní žiakov 

a učiteľov do benefičných aktivít, 

o spolupráca s IUVENTOU pri realizácii súťaží a olympiád, 

o spolupráca s Medzinárodným výborom MMM pri zabezpečovaní MMM, 

o spolupráca s OZ Priatelia Šrobárky pri zabezpečovaní materiálneho vybavenia školy 

a podpore študentských aktivít, 

o spolupráca so Žiackou školskou radou a Občianskym združením rodičov pri chode školy 

a realizácii rôznych podujatí . 

 

Cieľ č. 3: Nadviazať spoluprácu s ďalšími inštitúciami. 

Opatrenia: 

o Britská rada a OxfordUniversity Press s cieľom zvyšovať komunikačné a jazykové 

zručnosti žiakov a učiteľov a získavaní FCE certifikátov, 

o Junior Achievement Slovensko, n.o. s cieľom zapojiť sa do aktivít najväčšieho 

poskytovateľa ekonomického a podnikateľského vzdelávania na Slovensku, 

o nezisková organizácia LEAF  s cieľom využiť výberový mentoringovo-koučingový 

program IRPU - Individuálny rozvojový program pre učiteľov ako aj aktivity pre 

študentov, 

o Slovenská debatná asociácia s cieľom aktívnejšie sa zapájať do debatných súťaží, 

o Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom 

v Košiciach s cieľom umožniť študentom absolvovať simulované prijímacie pohovory, 

o INESS Institute of Economic and SocialStudies s cieľom realizovať besedy 

o celospoločenských a ekonomických otázkach, 

o Partners Group SK s cieľom využiť ich program v oblasti finančného vzdelávania. 

 

Cieľ č. 4: Venovať sústavnú pozornosť sledovaniu výziev, grantov a príprave projektov za 

účelom získania finančných prostriedkov na modernizáciu a skvalitnenie vzdelávania ako 

aj materiálneho vybavenia školy. 

Opatrenia: 

o zapojenie školy do projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ (UPJŠ, 

TUKE). 

Ide o národný projekt, ktorý reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací 

systém aktuálnym potrebám trhu práce. Hlavným cieľom je vytvorenie modelu 

vzdelávania v súlade s perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti a trhu práce 

so zameraním na informatiku a IKT. Do projektu sa na našej škole zapojí 13 učiteľov 

a škola získa vybavenie IT ScienceLab., 

o spustenie projektu -  Študentská firma - Junior Achievement Slovensko, n.o. – 

zviditeľnenie školy a nadobudnutie podnikateľských kompetencií študentov, 
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o hľadať možnosti rozšírenia medzinárodných kontaktov školy prostredníctvo programu  

Erasmus +. 

 

 

Cieľ č. 5: Pokračovať v realizácii začatých projektov. 

Aktuálne projekty : 

o Jazykový certifikát v nemeckom jazyku – Sprachdiplom DSD 1 a DSD 2 

- zastrešované ZfA - centrálna agentúra pre školy v zahraničí, podpora výuky 

nemeckého jazyka na Slovensku. 

o „Európa je aj tu - Kam ideš?“- projekt s medzinárodnými partnermi z Maďarska a Litvy 

– pohľad do budúcnosti, možnosti a perspektívy pre mladých ľudí. V rámci projektu je 

naplánovaná spolupráca s predstaviteľmi verejnej správy, obchodu, vedy, zástupcami 

nemeckých menšinových organizácií a so žiakmi DSD-tried z Maďarska a Litvy. 

o Prax v T-systems - študenti nemeckej triedy každoročne absolvujú týždennú prax v T-

systems. Cieľom je zažiť pracovný týždeň v IT firme, preto by sme v budúcnosti chceli  

do projektu zapojiť študentov z tried s rozšíreným vyučovaním informatiky. 

o Program sieťových akadémií – CISCO –ako najväčší a najkomplexnejší profesijne 

orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku 

významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania a z pohľadu prípravy špecialistov 

v oblasti informačných technológií a sietí svoje nezastupiteľné miesto. Cieľom 

programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku a snaha 

riešiť problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, 

realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej 

spoločnosti. 

o Debatný klub ponúka žiakom možnosť diskutovať na rozličné témy v slovenskom, 

anglickom a nemeckom jazyku. Projekt podporuje nielen rozvoj slovnej zásoby a 

rečníckej zručnosti, ale aj možnosť získať prehľad o aktuálnych spoločenských 

udalostiach a javoch.  

o Školský časopis, Študentské slovo, podporuje a rozvíja vlastnú slovesnú tvorbu 

a žurnalistické schopnosti študentov. Časopis žne výrazné úspechy v súťažiach 

školských časopisov na celoslovenskej úrovni. V posledných rokoch získava výrazne 

ocenenia  aj finančná príloha Študentského slova v súťaži Nadácie Slovenskej 

sporiteľne. 

o Kalamajky  - študentské recesistické hudobno–tanečno–kultúrne podujatie. Poskytuje 

priestor na realizáciu svojich schopností nielen študentom, ale aj učiteľom.  

o Protidrogový týždeň sa každoročne uskutočňuje v poslednom júnovom týždni. Jeho 

súčasťou sú športové akcie, besedy, tvorivé dielne, prednášky na zaujímavé témy 

a kultúrne podujatia.  

o Deň Šrobárky sa realizuje v predvianočnom čase. Má hlboký charitatívny a sociálny 

rozmer s cieľom vzbudiť u študentov pocit spolupatričnosti. Študenti navštevujú rôzne 

sociálne zariadenia – detské domovy, domovy dôchodcov, špeciálne školy, azylové domy 

pre matky s deťmi a každoročne sa koná aj stretnutie s deťmi zo sociálne slabších rodín. 

 

II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

 

 Počet žiakov školy spolu 455 

 Z toho dievčat 281 

 Počet tried spolu 16 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 455 
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 Z toho dievčat 281 

 Počet tried denného štúdia 16 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried nadstavbového štúdia - 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried pomaturitného štúdia - 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried v externej forme štúdia - 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried večernej formy štúdia - 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia - 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho 

dievčat 

- 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového 

počtu žiakov/ z toho dievčat 

- 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 8/3 

f) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium - 

g) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení - 

h) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 0 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 3 

j) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu 

formu vzdelávania 

- 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 1 

l) Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 

245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 

predmetov  

- 

m) Iný dôvod zmeny - 

 

III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

 
Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade s §62 až §68 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní.  

Bez prijímacích skúšok boli prijatí žiaci, ktorí v Testovaní 9 dosiahli  úspešnosť najmenej 90% 

v každom predmete podľa §65 ods. 4  Školského zákona 245/2008. 

Maximálny počet bodov (bez preferenčných bodov): 

  

     Pre uchádzačov o všeobecné triedy: 100 bodov za test zo slovenského jazyka a literatúry  

                                                                   100 bodov za test z matematiky 

                                                                    

     Pre uchádzačov o triedy s rozširujúcim vyučovaním anglického a nemeckého jazyka:  

                                                                   100 bodov za test zo slovenského jazyka a literatúry  

                                                                   100 bodov za test z matematiky 

                                                                   100 bodov za test z cudzieho jazyka 
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      Pre uchádzačov o triedy s rozširujúcim vyučovaním informatiky:    

     100 bodov za test zo slovenského jazyka a literatúry  

                                                                   200 bodov za test z matematiky                           

 
 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2018 kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

7902J00 gymnázium 114 258 114 - -  114 125 

 

 

IV. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Priemerný prospech za 

školu: 

1,75 1,80 1,81 1,84 

Priemerný počet 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

88,93 85,79 97,9 108,64 

Priemerný počet 

neospravedlnených 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

0,43 0,24 0,13 0,13 

Priemerný počet 

ospravedlnených 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

88,50 85,55 97,6 

 

108,51 
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov našej školy sú dlhodobo  na veľmi dobrej 

úrovni o čom svedčí aj vysoká úspešnosť prijatia našich absolventov na vysoké školy. 

Z dôvodu optimálnej dochádzky zvyšujeme kontrolu ospravedlnení vymeškaných hodín, 

častejšie sa kontaktujeme s rodičmi. S cieľom zlepšiť dochádzku žiakov do školy využívame 

elektronický dochádzkový systém, ktorý aktuálne informuje rodičov o dochádzke ich detí do 

školy. 
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2017/18 

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

 

 

 
prospech 

počet vymeškaných hodín 

na žiaka za 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.  120 54 45 39 32,5 27 22,5 0 0 10352 86,2 2 0,02 

2.  113 49 43,4 34 30 30 26,5 0 0 12888 114,1 8 0,07 

3.  111 28 25,2 37 33,3 44 39,6 2 1,8 15538 140 9 0,08 

4.  107 25 23,4 36 33,6 45 42,1 1 0,9 10350 96,7 40 0,37 

Spolu 451 156 34,5 146 32,4 146 32,4 3 0,7 49128 108,5 59 0,13 

 

Prestup na inú školu: 3 žiaci 

Zanechanie štúdia: 1 žiak 

 

2. Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2017/2018 

 

2.1 Celkové hodnotenie 

 

Kód 

odboru 

Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902J00 gymnázium 102  4  106  
Spolu  102  4  106  

Po opravnej MS – prospeli 105, neprospeli 1 

1 žiak opakuje 4. ročník 

 

2.2  Externá časť MS  

 

Predmet Počet 

žiakov 

Priemerná 

úspešnosť 

školy 

(%) 

Slovenský jaz. 107 68,8 

Anglický jazyk 97          64,4 

Nemecký jaz. 9 61,4 

Matematika 43 57,8 

Francúzsky j. 1 76,7 
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2.3 Interná časť MS - písomná forma 

 

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Slovenský jazyk 107 72,1 % 

Anglický jazyk 97 66,5 % 

Nemecký jazyk 9 70 % 

Francúzsky j. 1 80% 

 

2.4 Interná časť MS - ústna časť ( zahrnutá aj opravná MS ) 

 
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 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

51 31 22 2 0 1,76 

Anglický jazyk 49 24 21 5 0 1,81 
Nemecký jazyk 6 4 2 0 0 1,64 
Franc. jazyk 2 0 0 0 0 1,00 
Biológia 20 6 4 1 0 1,55 
Dejepis 6 4 2 1 0 1,85 
Dejiny umenia 0 0 0 0 0 0 
Ekonomika 19 5 8 4 0 1,92 
Fyzika 1 0 0 0 0 1,00 
Geografia 0 0 0 0 0 0 
Chémia 14 9 3 0 0 1,58 
Informatika 20 4 3 1 0 1,46 
Matematika 19 9 9 5 0 2,00 
Občianska 

náuka 
4 12 9 3 0 2,39 

 

V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 

 

Vzdelávacie  programy 
Školy 

 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
v školskom roku 2017/2018 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - 

denné štúdium  
ŠVP  triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

 tried
y 

žiaci  triedy žiaci 

7902J - gymnázium ŠVP 2015 4 121 4 114 4 112 4 108 16 455 

celkom  4 121 4 114 4 112 4 108 16 455 

 

 

VI.  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 2017/2018 podiel absolventov na trhu 

práce  

 

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2016 

nezamestnaní 

k 30.9.2016 

 

celkom 
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počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

100 2 0 0 0 102 

 
spolu 

počet žiakov 
100 2 0 0 0 102 

 

 

 

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2017/2018 

 

Kód odboru s 

názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2018 

Nezamestnaní 

k 30.9.2018 
celkom 

7902J00 102 0 0 0 102 

 

VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  zamestnancov 

školy  

 

1. Pedagogickí zamestnanci 

 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

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

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 0 7 11 16 6 0 40 48,53 

z toho žien: 0 5 8 14 4 0 31  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 40 

z toho externých 2 

kvalifikovaných 40 

nekvalifikovaných  

doplňujúcich si kvalifikáciu  

s 1. kvalifikačnou skúškou 26 

s 2. kvalifikačnou skúškou 6 

s vedecko-akademickou hodnosťou 3 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 11,37 

Počet všetkých odborných 

zamestnancov: 1  

z toho externých  

kvalifikovaných 1 

nekvalifikovaných  

doplňujúcich si kvalifikáciu  

s 1. kvalifikačnou skúškou  

s 2. kvalifikačnou skúškou  

s vedecko-akademickou hodnosťou  
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2. Nepedagogickí zamestnanci školy 

 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do        nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 61-65 rokov všetkých vek 

Počet:  1 5 6 1 2 15 52,47 

z toho žien:  0 5 6 1 1 13  

 

Počet nepedagogických 
zamestnancov: 15 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 13 

 

 

 

Odbornosť odučených hodín 

 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

Spoločenskovedné 130 128 98,5 2 1,5 
Cudzí jazyk 261 261 100 0 0 
Prírodovedné  275 275 100 0 0 
Výchovné 74 66 89,2 8 10,8 

Spolu  740 730 98,6 10 1,35 

 

 

VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 
Vzdelávanie – 

druh  

Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov  osvedčenia,   

certifikátu 

Počet 

učiteľov 

Počet získaných 

kreditov na 1 

učiteľa 

Aktualizačné Interaktívna 

škola Prešov 

Digitalizácia učebných 

materiálov 

11 15 

Aktualizačné Educomp s r.o. Zvládanie agresivity 

a riešenie konfliktov 

9 10 

Aktualizačné MPC 

Bratislava - 

Prešov 

Rozvoj 

komunikačných 

zručností 

3 12 

Aktualizačné MPC BA - 

Prešov 

Hodnotenie PFIČ MS 

z ANJ 

1 6 

Aktualizačné Educomp s r.o. Správanie žiakov 

v škole a prevencia 

problémov s 

disciplínou 

8 7 

inovačné DP MPC 

Košice 

Učenie na 

stanovištiach ako 

nástroj rozvoja 

kľúčových 

kompetencií 

otvoreného 

vyučovania 

v predmete 

2 15 
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Vzdelávací 

program pre 

získanie 

kvalifikácie 

PU v Prešove 

Fakulta športu 

Inštruktor zjazdového 

lyžovania I. 

kvalifikačného stupňa 

4 0 

Aktualizačné DP MPC 

Košice 

Rozvoj kompetencií 

učiteľov nemeckého 

jazyka programom 

PASCH-net DSD 

GOLD - Nemecký 

jazykový diplom I. 

1 0 

Aktualizačné PF UPJŠ Výučba fyziky na SŠ 

so zameraním na 

rozvoj digitálnej a 

vedeckej gramotnosti 

1 13 

Aktualizačné PF UPJŠ Výučba matematiky 

na SŠ so zameraním 

na rozvoj digitálnej a 

vedeckej gramotnosti 

1 13 

aktualizačné CVTI SR  ŠVS 

Michalovce, 

Okružná 3657 

Tvorba webovej 

stránky a jej využitie v 

edukačnom procese 

2 7 

Aktualizačné PF UPJŠ Výučba biológie na SŠ 

so zameraním na 

rozvoj digitálnej a 

vedeckej gramotnosti 

1 13 

aktualizačné UPJŠ Výučba CHE na SŠ so 

zameraním na rozvoj 

digitálnej a vedeckej 

gramotnosti 

2 13 

Kvalifikačné MPC Košice Príprava na  

I. atestáciu 

1 0 

Aktualizačné MC Prešov 2.atestácia 2 0 

Aktualizačné PF UPJŠ 2.atestácia 1 0 

 

 

IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

P.Č. Názov 

aktivity 

Termín konania Oblasť zamerania  

(v médiách, účasť na 

konferenciách, 

výstavách) 

Počet zúčastnených  

1. PRO 

EDUCO 

29.11.-30.11.2017 Výstava – kariéra, 

poradenstvo, vysoké 

a stredné školstvo 

25 

2. Správna 

voľba 

povolania 

24.-25.10.2017 Výstava – možnosti 

štúdia na našom 

gymnáziu 

15 

3. DOD 19.12.2017 Prezentácia školy  50 

4. IT tábor 9.-13.7.2018 Prezentácia školy 32 

 

 

 

 

 

https://mpc-edu.sk/node/2528
https://mpc-edu.sk/node/2528
https://mpc-edu.sk/node/2528
https://mpc-edu.sk/node/2528
https://mpc-edu.sk/node/2528
https://mpc-edu.sk/node/2528
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Súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.Č 

názov súťaže 
pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda 

súťaž 

konaná 

dňa 

krajsk

á 

úrove

ň 

Celoslovens

ká úroveň 

medzinár

odná 

úroveň 

1. O zo SJL T. Jusko II.C 5.,6.4.2018  4.   

2. O z ANJ  P.Jankurová 4D 27.3.2017  3.   

3. O z ANJ S. Komlóšová 4B 27.3.2018  6.  

4. O z NEJ F. Dolinská 4C 13.2.18 3.   

5. O z NEJ Meder 2C 13.2.18 3.   

6. O z FRJ Š. Weissová 4A 10.,11.5.18  8.   

7. CHO V. Vaszilyová 1B  16.5.2018 13.   

8. MO T. Jusko2.C 10.4.2018 14.     

9. TMF družstvo 19.2.2018 3.   

10. Zenit R. Rajtáková 4D 23.11.17 12.   

11. NAG družstvo 26.3.18  10.  

12. 

Bedminton 

SAŠŠ 

Lipták Marián 4.B, Dzurňák 

Daniel 2.D 23.10.17 3.   

13. 

Bedminton 

RCM 

Lipták Marián 4.B, Dzurňák 

Daniel 2.D 6.11.17 2.   

14. Aerobic P. Koleničová 1A 16.11.17 1. účasť  

15. Orientačný beh Družstvo dievčatá 23.5.18 3.   

16. Orientačný beh Družstvo chlapci 23.5.18 4.   

17. Atletika D. Géciová 1B 19.6.18  2 x 4.  

18. Atletika S. Sedlák 1B 4.5.18 2 x 2.   

19. Atletika M. Lipták 4B 4.5.18 2.   

20. Atletika A. Gajdoš 3D 4.5.18 2.   

21. Atletika S. Dulina 2C 4.5.18 2.,3.   

22. Atletika A. Veľká 2A 4.5.18 3.   

 

 

Iné súťaže  

P.Č

. 

 

názov súťaže 

pri individuálnych 

súťažiach meno žiaka a 

trieda 

súťaž 

konaná 

dňa 

krajs

ká 

úrove

ň 

celoslovens

ká úroveň 

medzinárod

ná úroveň 

1. Štúrovo pero Študentské slovo  27.4.2018   

Cena TV 

Markíza 1. 

stupňa   

2. 

Nadácia Slovenskej 

sporiteľne 

Ekonomická príloha 

Študentského slova 27.4.2018  1.  

3. Ekonomická olympiáda D. Jusková 4A, A. Šoffa 4C 

25.,26.4.2

018  16.  

4. First lego league družstvo 10.1.2018 2.a 5.    

5. Robotický battle družstvo 4.6.2018  3.   

6. Beniakove Chynorany V. Veľková III.A 10.11.17  3.  

7. SOČ Baffyová Sofia III.D 

25.-

27.4.18  5 .  

8. SOČ Slebodníková R. III.D 7.4.18 1. úsp. rieš.  

9. 

Majstrovstvá 

v zrýchlenom šachu družstvo 27.3.18  10.  
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10. 

Jugend debattiert 

international S.Paľo, V. Kalaposová 3C 21.3.17 účasť   

11. Mladý Európan družstvo 14.6.18  6.  

12. Nohejbal družstvo 6.6.18 4.   

 

 

 

X. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:  

 
Názov projektu Číslo projektu Celkový finančný 

príspevok 

Príspevok 

školy (ak bol) 

Poznámka 

Erasmus + My Way 2018-1-SK01-

KA101-046224 
9225€  Projekt 

ANJ 

Erasmus + Projektový 

management európskych 

školských projektov v rámci 

Programu celoživotného 

vzdelávania 

2017-1-SK01-

KA101-035077 
3700€  Projekt 

NEJ 

IT Academia – vzdelávanie 

pre 21. storočie   

166/ITA- 

SŠ/2017 

  Sience lab.   

 

XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole v školskom roku 2017/2018 

 

Následná inšpekcia - Mgr. Jarmila Mihóková – školská inšpektorka ŠIC Košice, PhDr. 

Valéria Leščišinová - školská inšpektorka ŠIC Košice: 

Predmet školskej inšpekcie: stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách na 

gymnáziu. 

Závery: škola akceptovala väčšinu odporúčaní školskej inšpekcie a splnila všetky prijaté 

opatrenia. Akceptáciou odporúčaní došlo k zosúladeniu informácií o škole s reálnym 

stavom, k posilneniu vzdelávacej funkcie PK a k zlepšeniu účinnosti vnútornej školskej 

kontroly. 

Klíma školy bola otvorená, prejavovala sa vzájomnou dôverou v učiteľskom zbore, 

súdržnosťou kolektívu, vysokou mierou angažovanosti  učiteľov, nízkou mierou 

frustrácie učiteľov, demokratickým štýlom riadenia. 

Tematická inšpekcia - PhDr. Valéria Leščišinová - školská inšpektorka ŠIC Košice, 

Mgr. Jarmila Mihóková – školská inšpektorka ŠIC Košice:  

Predmet školskej inšpekcie: vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským 

právam v stredných školách 

Závery: ŠkVP bol vypracovaný v súlade s princípmi výchovy a vzdelávania podľa 

školského zákona. Štruktúra školského poriadku bola v súlade so školským zákonom 

a medzinárodnými ľudsko-právnymi dokumentmi. ŽŠR bola ustanovená objektívnym 

spôsobom, svoju činnosť uskutočňovala pravidelne a pg zamestnanci považovali jej 

členov za rovnocenných partnerov.  

Odporúčanie: prepracovať školský poriadok 
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XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 

 

Študijné programy a vysoká miera voliteľnosti predmetov kladú zvýšené požiadavky 

na počet učební a preto kapacita školy vytvára podmienky na vyučovanie asi pre 22 až 24 

tried. Škola disponuje aj školskou knižnicou, učebňami biológie, chémie, fyziky, cudzích 

jazykov a informatiky, telocvičňou a posilňovňou. 

 

Kabinety: boli upravené miestnosti  

- pre  zástupkyne (nový nábytok, pracovné stoly, sedačka) a riaditeľku školy, 

- rekonštrukcia zborovne – vymaľovanie, nová plávajúca podlaha, nový nábytok, nové 

nástenky, 

- úprava kabinetu SJL – prebrúsenie parkiet, vymaľovanie 

- vytvorené samostatné priestory pre školskú knižnicu 

- úprava kancelárie vedúcej ŠJ – podlaha, vymaľovanie, nový nábytok 

- úprava kabinetu TSV, CHE, INF – maľovanie, nová podlaha, nový nábytok 

 

Triedy:  

- aula: obnova lavíc – nové horné dosky a premaľovaná konštrukcia 

- v kmeňových triedach a niektorých odborných učebniach boli nainštalované led 

svietidlá 

- postupne sa upravujú kmeňové učebne – podlaha, vysprávky, maľovanie, osadenie 

sadrokartónu na strop, nové umývadlo a vodovodná batéria, obkladačky –   

- v priebehu š. roka 2017/2018 zrealizované: učebňa č.35, č.90,  č.10,  č.9, č.7 , č.85. 

- v dvoch etapách bolo zakúpených 97 ks a 150 ks školských stoličiek 

- boli zakúpené 4 ks katedier do kmeňových tried a tlačiareň do kabinetu ANJ. 

-  

Iné: 

- z prostriedkov OZ Priatelia Šrobárky boli zakúpené dataprojektory, reproduktory, 

biele tabule, 

- OZ Rodičia a priatelia Šrobárky poskytlo finančné prostriedky na nákup pomôcok na 

základe požiadaviek jednotlivých predmetových komisií, 

- Koncom roka 2017 boli zakúpené PC 5ks (cca 700€), PVC do 4 tried (3000€), likvidácia 

chemikálií (cca 1700€), nerezové stoly do jedálne a zariadenie do kuchyne (cca 2500€) 

- V šatniach TSV boli vymenené radiátory 

- Na medziposchodí bol inštalovaný veľkoplošný poster z finančných prostriedkov 

krúžku Praktická biológia 
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XIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

Čerpanie rozpočtu  -  gymnázium:        

   

 
Rozpočet 

k 31.12.2016 

Čerpanie 

k 31.12.2016  

 

Čerpanie v 

% 

Bežné výdavky 862608,92 862608,92 100 

z toho 

mzdy, platy 

a OOV 
539909 539909 100 

poistné 

a prísp. zam. 
189749 189749 100 

tovary 

a služby 
127147,92 127147,92 100 

bežné 

transfery 
5803 5803 100 

Kapitálové výdavky 0 0 0 

 

 

Z toho:  

- normatívne fin. prostriedky (111 002)  - 813 445,78 € 

- nenormatívne fin. prostriedky (111 003) – 33 400 €(vzdelávacie poukazy, lyžiarsky  

            kurz,  odchodné, mimoriadne výsledky žiakov) 

- fin. prostriedky z príjmov KSK (41 001) – 2 160 €    

- fin. prostriedky z vlastných príjmov – prenájom (46) -   6 653,14 €   

- dary (71) – 6 950 €     

          

630 Tovary a služby Čerpanie Poznámka 

631 Cestovné náhrady 269,48  

632 Energie, voda 

a komunik.             

18589,08 El. energia, plyn, vodné, stočné, 

poštovné a telek. poplatky  

633 Materiál 18189,81 

 

PC, tlačiareň, vozíky pre upratovačky,    

kancelársky materiál, tonery, učebné 

pomôcky,  knihy, časopisy, čistiace 

potreby, pracovné odevy, interiérové 

vybavenie 

635Rutinná a štandardná 

údržba 

2439,08 Bežné opravy, maľovanie – materiál,  

oprava výpočtovej techniky,  

637 Služby 87660,47 

 

  

Školenie, Pro Educo, stravovanie 

zamestnancov, tvorba SF, signalizačné 

zabezpečenie, poplatky za zabezpečenie 

BOZP, požiarna ochrana, dohody 

o vykonaní práce, Veolia – dodávka 

tepla, poplatky za komunálny odpad, 

lyžiarsky kurz  

S p o l u  127147,92  

 

Bežné transfery – odstupné – 3303 € 

          náhrada príjmu PN – 2500,49 € 
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Príjmy za gymnázium - 2017 

- príjmy z prenájmu – 6653,14 €   

–  dary IT Valley - realizácia IT tábora - 200 € 

- Maratónsky klub - športové náradia - 90 € 

 

 

 

XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK 

 

 

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK  

 
 
Pri profilácii tried škola deklarovala snahu vyjsť v ústrety záujmu  študentov, rodičov  ako aj 

aktuálnemu dopytu spoločnosti a pracovného trhu, to znamená, že je pripravená:    

- poskytovať kvalitnú úroveň vzdelávania vo všeobecnovzdelávacích predmetoch tak, aby 

si žiak postupne vytváral na poznaní založený prírodovedný aj spoločenskovedný obraz sveta 

a aby ho bol schopný vlastnou prácou s informáciami rozvíjať, modifikovať a hodnotiť 

postoje, poznatky a pod.; 

- pripravovať žiakov na náročné vysokoškolské štúdium; 

- rozvíjať kľúčové kompetencie; 

- uplatňovať tvorivo-humanistický prístup; 

- podporovať individuálne záujmy a schopnosti žiakov širokou ponukou 

  možností na zapojenie sa do mimoškolských aktivít; 

- zabezpečovať požadovanú kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu  

  starostlivosťou o kvalifikačnú štruktúru pedagogického zboru;  

- vytvárať podmienky na spoluprácu s rodičmi, vysokými školami,  

verejnými inštitúciami v regióne, neziskovými organizáciami a inými organizáciami doma 

aj v zahraničí, 

- orientovať výchovno-vzdelávaciu činnosť na formovanie zrelej osobnosti s rozvinutou 

identitou  a osvojeným prosociálnym cítením; 

- rozvíjať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne 

cítenie a hodnotové orientácie v duchu humanistickej výchovy; 

- využívať bohaté vyše 100-ročné tradície na výchovné  pôsobenie najmä humanitárnymi 

a kultúrnymi aktivitami; 

– propagovať myšlienky mieru, znášanlivosti a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, 

národnostnými a náboženskými skupinami. 

 
Názov aktivity Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos/ nezáujem žiakov 

 

Prax v  T-Systems 

T-Systems 

Michael Oberhaus 

Mgr. Emília Šolcová 

 

12 (III.C) 

Nadobudnutie a rozšírenie 

teoretických vedomostí a 

zručností 

 

Jugend debattiert 

international 

Goethe-Institut 4 aktívne 

celá DSD-skupina 

(12) v rámci 

vyučovacích 

hodín 

Obhajoba názorov, podpora 

NEJ, príprava na DSD II 

Európsky deň jazykov 

Súťaž „Prelož 

a zaspievaj“ 

Mgr. Ingrid Melichová  

4 

 

Aktívne učenie sa ANJ 



27 

 

Intenzívny kurz DSD1 

a DSD2 v Kysaku 

Gymn. Šrobárova 1, Košice 12 (III.C) Aktívne učenie sa NEJ, 

príprava na skúšky DSD 

DOD Gymn. Šrobárova 1, Košice 230 Prezentácia štúdia na škole 

Camp Šrobárky Gymn. Šrobárova 1, Košice 30 Podujatie pre aktívnych 

Šrobárčanov – príprava 

Kalamajok 

IT tábor Gymn. Šrobárova 1, Košice 32 Prezentácia školy pre žiakov 

ZŠ 

Arduino Day - workshop TUKE 25 Rozvoj záujmu o IT 

vzdelávanie, podpora 

informatiky 

Girls day Aj ty v IT 4 Profilovanie dievčat na IKT 

technológie 

Európsky týždeň 

robotiky 

TUKE 24 Rozvoj záujmu o IT 

vzdelávanie 

Veda v meste TUKE – IT Akademia 15 Rozvoj záujmu o IT 

vzdelávanie 

 

 

Koncepcia rozvoja športu 

 

Aktivity súvisiace s Olympiádou o pohár predsedu KSK 

 

Žiaci školy sa zapojili do školských, regionálnych, krajských súťaží organizovaných 

Ministerstvom školstva, KŠÚ (portálom Školský šport) a tiež do dlhodobých športových súťaží 

(DŠS) organizovaných KSK v športoch: volejbal, basketbal, florbal, nohejbal, atletika, 

bedminton. 

 
Názov aktivity Organizátor Počet zúčastnených 

žiakov 

Prínos/ nezáujem 

žiakov 

Splav Hornádu na 

KOŽAZe 

Gymnázium Šrobárova 1 

a Splavujeme.sk 

63 záujem žiakov 

Lezecká stena T2 

Boulder aréna na IT 

tábore 

Gymnázium Šrobárova 1 

a T2 Boulder aréna 

79 záujem žiakov ZŠ 

súťaže SAŠS 350 záujem žiakov, pozitívny 

vzťah k športu 

súťaže RCM  200 záujem žiakov, pozitívny 

vzťah k športu 

Staromestský turnaj v 

basketbale 

Staré mesto Košice 12 záujem žiakov, pozitívny 

vzťah k športu 
Volejbalový mix turnaj GTA Košice 10 Pozitívny vzťah k športu 

KOŽAZ  Gymnázium Šrobárova 1 110 Ochrana života 

a zdravia, vedenie 

k zdravému životnému 

štýlu 

ZLK Skalka Mgr. Bugorčíková 120 Pozitívny vzťah k športu 
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Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 
KOŽaZ  6.-8.9.17 Kysak PK TSV – 

PaedDr. 

Novotná 

80 Podpora 

zdravého 

životného štýlu a 

športu 

Mosty bez bariér 20.9.17 Pribenik KSK 30 Festival 

tvorivosti 

a spolupráce 

zdravotne 

znevýhodnených 

a zdravých 

mladých ľudí 

Camp Šrobárky 9.-11.9.2017 D.Smokovec RNDr. Spišiak 30 Akcia pre 

aktívnych 

Šrobárčanov 

Imatrikulácia 6.10.17 DU Košice Mgr. Palírová, 

Mgr. Šolcová 

350 Uvedenie 

prvákov do 

Cechu 

Šrobárskeho 

Rozhlasová relácia k 

holokaustu 

12.9.17 Gymn. 

Šrobárova 1 

Mgr. 

Labunová 

450 Formovanie 

osobnosti žiakov 

Kampaň Červené 

stužky 

X.-XII.17 Gymn. 

Šrobárova 1 

Mgr. Siváková 450 Výchova 

k tolerancii, 

zdravý životný 

štýl 

Prof-orientačné testy X., XI.17 Gymn. 

Šrobárova 1 

CPPPaP 120 Kariérové 

poradenstvo 

Adaptácia na nové 

prostredie 

IX., X.17 Gymn. 

Šrobárova 1 

CPPPaP, šk. 

psychológ 

120 Výchovné 

poradenstvo 

Exkurzia Dukla 26.9.17 Dukla, 

Svidník 

PhDr. 

Kobulský, 

Mgr. 

Labunová 

50 Výchova 

k vlastenectvu, 

morálnym 

princípom, k 

demokracii 

Exkurzia Revúca X.,XI.17 Gymn. 

Šrobárova 1 

PK SJL 120 Výchova 

k národnému 

povedomiu 

DOD Ústavný súd 25.10.17 Ústavný súd 

KE 

PhDr. 

Kobulský, 

32 Kariérové 

poradenstvo 

DOD UPJŠ 5.10.17 UPJŠ KE Výchovná 

poradkyňa 

50 Kariérové 

poradenstvo 

Noc na Šrobárke 20.10.17 Gymn. 

Šrobárova 1 

Mgr. Coronič 100 Adaptácia na 

novú školu 

DOD TUKE 24.10.17 TUKE TUKE 35 Kariérové 

poradenstvo 

Správna voľba 

povolania 

24.,25.10.17 KSK  RNDr. 

Grutková 

15 Kariérové 

poradenstvo 

Shakespearś 

Memorial 

20.11.17 Gymn. 

Šrobárova 1 

Mgr. 

Melichová 

28 Aktívna výuka 

ANJ 

Pro Educo 29.,30.11.17 Spoločenský 

pavilón 

Progress 

Promotion 

Košice 

50 Kariérové 

poradenstvo 

DOD 19.12.17 Gymn. 

Šrobárova 1 

Gymn. 

Šrobárova 1 

220 žiakov ZŠ Prezentácia 

štúdia na našej 

škole 
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Deň Šrobárky 19.12.17 Detské 

domovy, 

domovy 

dôchodcov 

Gymn. 

Šrobárova 1 

300 Dobročinné 

podujatie 

Návšteva prezidenta 

A. Kisku 

21.12.17 Gymn. 

Šrobárova 1 

PaedDr. 

Frankovičová 

Zástupkyne 

RŠ  

420 Výchova 

k demokracii a k 

vlastenectvu 

Valentínska kvapka 

krvi 

22.2.18 Gymn. 

Šrobárova 1 

RNDr. 

Letošníková, 

RNDr. 

Tóthová 

25 Ochrana života a 

zdravia 

Právna výchova pre 

učiteľov 

17.4.18 Gymn. 

Šrobárova 1 

Mgr. 

Palenčárová  

JUDr. Petričko 

40 Prednáška – 

právne otázky 

Návštevy galérií, 

divadelných 

predstavení,koncertov 

  PK SJL, UKL  Multikultúrna 

výchova 

Deň narcisov 13.4.18 KE Mgr. Matisová 

Liga proti 

rakovine 

18 Dobročinné 

podujatie 

Exkurzia Anglicko 8.-16.4.17 Anglicko PhDr. 

Kobulská 

40 Podpora 

cudzojazyčného 

vzdelávania, 

medzikultúrne 

spoznávanie 

Kalamajky 27.4.18 Gymn. 

Šrobárova 1 

Gymn. 

Šrobárova 1 

250 Muzikálové 

kalamajky – 

študentská 

recesia 

Arduino day 9.5.18 TUKE TUKE 25 Podpora 

informatiky 

Odovzdávanie Sprach 

diplomov 

16.5.18 Vedecká 

knižnica 

M. Oberhaus 20 Podpora 

cudzojazyčného 

vzdelávania 

Vyskúšaj si jeden deň 

vysokoškoláka 

23.5.18 UPJŠ KE Mgr. Partilová 28 Kariérové 

poradenstvo 

Belasý motýľ 8.6.18 Košice OZ musk. 

dystrofikov 

30 Dobročinné 

podujatie 

Exkurzia Paríž 15.-19.6.18 Paríž RNDr. 

Letošníková 

PhD. 

24 Historicko-

geografická 

exkurzia, 

medzikultúrne 

spoznávanie 

Exkurzia Taliansko 20.-24.6.18 Taliansko Mgr. Coronič, 

RNDr. 

Prokaiová 

PhD. 

40 Historicko-

geografická 

exkurzia, 

medzikultúrne 

spoznávanie 

Exkurzia Nemecko 20.-24.6.18 Berlín Mgr. Šolcová 42 Podpora 

cudzojazyčného 

vzdelávania 

Exkurzia Poľsko 22.-24.6.18 Oswienčim Mgr. 

Radaljová 

40 Výchova 

k vlastenectvu, 

morálnym 

princípom, k 

demokracii 
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Vzdelávacie a kultúrne poukazy  
 

Poukaz vzdelávací Počet vydaných 

poukazov 

Počet prijatých 

poukazov 

Počet zriadených  

krúžkov 

 465 347 15 

 

 

Krúžky pod vedením vedúcich pracovali počas celého roka veľmi úspešne. 

 

P.č. Názov krúžku 
počet 

poukazov ved. krúžku 

1 Akční Šrobárčania 57 Mgr. Coronič 

2 Debatný krúžok 21 Mgr. Labunová 

3 IKT – robotika a 3D 11 Ing. Poradský, CSc. 

4 Kalamajkový krúžok 44 RNDr. Spišiak 

5 
Krúžok prípravy na VŠ z matematiky 

a logiky 24 RNDr. Spišiak 

6 Krúžok prírodných vied 5 RNDr. Tóthová 

7 Krúžok prvej pomoci 17 RNDr. Letošníková, PhD. 

8 Kultúrny krúžok 31 Mgr. Labunová 

9 Praktická biológia 59 RNDr. Prokaiová, PhD. 

10 Právo na každý deň 11 PhDr. Kobulský 

11 Šachový krúžok 7 Ing. Pejko 

12 Športový krúžok 13 PaedDr. Novotná 

13 Volejbalový krúžok 28 Mgr. Bugorčíková 

14 ZAMAT 3 RNDr. Spišiak 

15 Žurnalistický krúžok 17 Mgr. Šolcová 

 

 

Kultúrne poukazy – počet 455 pre žiakov, 42 pre učiteľov. Kultúrne poukazy boli využité na 

kultúrne podujatia realizované počas maturitných skúšok alebo individuálne. 

 

Žiacka rada v priebehu roka bola aktívna, podieľala sa na organizácii mimoškolských podujatí 

pre žiakov a učiteľov napr. Noc na Šrobárke, imatrikulačný ples, Kalamajky, príprava a pomoc 

pri organizovaní kultúrnych podujatí, protidrogového týždňa a pod. 
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Vyjadrenie Rady školy: 
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XV. Prílohy 

 

1. Správa VaKP 2017-2018 

2. Správa koordinátora prevencií 

3. Správa školského psychológa 

 

PRÍLOHA č. 1 

 

 

Správa o plnení úloh výchovného a kariérového poradenstva  

v školskom roku 2017/2018 
 

 

1. Oblasť učenia a vzdelávacie ťažkosti 

 
 Pri riešení problémov v učení sme spolupracovali s Centrom pedagogicko–

psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach (kontaktná psychologička PhDr. Petra 

Némethová), so školskou psychologičkou, Mgr. Stanislavou Hučkovou, s triednymi 

profesormi, jednotlivými vyučujúcimi a rodičmi žiakov. Žiaci mali možnosť v prípade 

nepochopenia učiva a väčšej absencie využívať konzultačné hodiny u všetkých vyučujúcich.  

 Pre žiakov 1. ročníka bol zrealizovaný adaptačný psychologický výcvik so zameraním 

na rozvoj a efektívne spôsoby učenia sa, pričom najväčší dôraz sme kládli na motiváciu 

a optimalizáciu domácej prípravy. Vo 4. ročníku zrealizovala školská psychologička 

psychologický výcvik so zameraním na efektívne spôsoby učenia sa a praktiky relaxácie 

v období záťaže. 

 V tejto oblasti v spolupráci so špeciálnymi psychológmi sme individuálne riešili úpravu 

podmienok       pre štúdium deviatim integrovaným žiakom v 1. – 4. ročníku (jeden žiak 1. roč., 

traja žiaci 2. roč., traja žiaci                 3. roč. a dvaja žiaci 4. roč.) a jednej žiačke 2. ročníka, 

ktorá má zníženú sluchovú percepciu, narušenú plynulosť rečového prejavu, ale t. č. nie je 

potrebné jej individuálne začlenenie. V tomto školskom roku mali maturovať dve žiačky 

individuálne integrované. Keďže jedna z nich požiadala o to, aby sa integrácia pri jej maturite 

neuplatňovala, nakoniec takto maturovala iba jedna žiačka. 

 

2. Oblasť poradenstva v osobnostnom a sociálnom vývine 
 Na prvom rodičovskom združení boli rodičia žiakov informovaní o možnostiach 

spolupráce so školskou psychologičkou a o kontaktoch na Centrum pedagogicko – 

psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach. 

 V oblasti poradenstva v osobnom a sociálnom vývine žiaci využívali služby Centra 

pedagogicko –          – psychologického poradenstva a prevencie, školskej psychologičky, 

výchovnej poradkyne, triednych učiteľov a ostatných vyučujúcich. Na triednických hodinách 

boli uskutočnené besedy o vzťahoch k sebe a k svojmu okoliu, o zvládaní problémov pri 

krízových a záťažových situáciách, v náročných životných situáciách o správnom životnom 

štýle. Tieto problémy boli riešené skupinovou aj individuálnou formou, v spolupráci 

s výchovnou poradkyňou a rodičmi jednotlivých žiakov.  

Rozvíjanie mentálneho zdravia mládeže v oblasti predmanželskej a manželskej 

výchovy sa uskutočnilo skupinovým psychologickým poradenstvom formou besied alebo 

prednášok v spolupráci so školskou psychologičkou na triednických hodinách a na vyučovaní 

etickej výchovy. 
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 V triedach prvého ročníka zorganizovala výchovná a kariérová poradkyňa triednické 

hodiny na tému slušné správanie v rodine, v škole, na školských podujatiach a na verejnosti. 

 

3. Oblasť kariérového poradenstva 
 

 Psychologická diagnostika a poradenstvo pri profesijnej orientácii bola zameraná na 

pomoc pri výbere povinných aj nepovinných voliteľných predmetov pre žiakov 2. ročníka. 

Spolupracovali sme s Centrom pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie 

v Košiciach. Kontaktná psychologička vykonala diagnostiku testovou formou a následnou 

individuálnou konzultáciou so žiakmi.  

 Žiaci 4. ročníka mali možnosť oboznámiť sa s informáciami o rôznych fakultách 

vysokých škôl a univerzít na Slovensku i v zahraničí prostredníctvom: 

- internetových stránok jednotlivých vysokých škôl a univerzít, 

- nástenky výchovného poradenstva, 

- propagačného materiálu študijných oddelení vysokých škôl a univerzít, 

- exkurzií žiakov na vysokých školách a univerzitách v rámci Dňa otvorených dverí, 

- návštevy veľtrhu škôl a voľných pracovných miest Pro educo, 

- besied a prezentácií konkrétnych študijných programov reprezentantmi jednotlivých 

vysokých škôl a univerzít u nás v škole, 

- konzultácií s výchovnou poradkyňou. 

Na triednických hodinách vo 4. ročníku výchovná poradkyňa poskytla žiakom 

informácie o správnom vyplnení prihlášok na vysoké školy.  

 

 

4. Oblasť prevencie drogových závislostí 
 

 V rámci preventívneho pôsobenia sme medzi žiakov 2. a 3. ročníka distribuovali 

dotazníky o prevencii drogových závislostí, ktoré vyhodnotila a spätnú väzbu poskytla školská 

psychologička. 

 K aktivitám protidrogovej prevencie patria aj benefičné, kultúrne a športové podujatia 

počas celého roka. Prevencia vyvrcholila na konci školského roka „protidrogovým týždňom“, 

počas ktorého sa môžu žiaci zapojiť do rôznych aktivít zameraných na zdravý životný štýl, 

efektívne využívanie voľného času, správny postoj k životu, na prevenciu všetkých druhov 

toxikománie a rozvíjanie environmentálneho vedomia žiakov.  

 

 

5. Oblasť prevencie iných závislostí 
 

 V rámci ponuky Centra pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie 

v Košiciach sme sa s dvomi triedami zapojili do preventívnych programov „Pripravujeme 

zodpovednú mládež“ (1.B) a „Pozitívnou psychológiou k podpore zdravej mládeže“ (3.B). 

Žiaci absolvovali päť stretnutí s kontaktnou pani psychologičkou PhDr. Petrou Némethovou a 

so školskou psychologičkou, Mgr. Stanislavou Hučkovou. Stretnutia boli zamerané na 

budovanie správnych hodnôt u žiakov. Programy sa stretli s kladnou odozvou                zo 

všetkých strán. Po ukončení programu v každej triede bolo uskutočnené stretnutie s triednymi 

profesorkami a na záver aj s pani riaditeľkou PaedDr. Zlaticou Frankovičovou, kde sa 

zhodnotili postrehy z jednotlivých stretnutí s triedami, na základe ktorých boli triednym 

profesorkám navrhnuté kontinuálne programy. Do budúcnosti plánujeme v tomto projekte 

pokračovať s ďalšími triedami. Na budúci školský rok je už naplánovaný program „Nie sme 

tolerantní voči netolerancii“ (2.D). 
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 V rámci preventívneho pôsobenia sme medzi žiakov 1. až 3. ročníka distribuovali 

dotazníky o šikanovaní, ktoré vyhodnotila a spätnú väzbu poskytla školská psychologička. 
 

6. Školská psychologička 
 

V škole je dva dni v týždni všetkým študentom, ale aj pedagogickým pracovníkom 

a rodičom k dispozícii školská psychologička, Mgr. Stanislava Hučková. Jej úlohou je 

spolupráca na vytváraní príjemnej študijnej a pracovnej klímy v škole, podpora zdravého 

vývinu a osobnostného rastu študentov a podpora všetkých zúčastnených strán pri riešení 

osobných, študijných, profesijných ťažkostí a tiež problémových situácií, ktoré vznikajú v 

rámci vyučovacieho procesu. Úzko spolupracuje s výchovnou poradkyňou, koordinátorkou 

protidrogových závislostí, koordinátorkou výchovy k manželstvu a rodičovstvu a s triednymi 

profesormi.  

 

 

Vypracovala: Mgr. Lucia Formenderová – Partilová 
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PRÍLOHA č. 2 

 

 

Správa o plnení úloh koordinátora prevencie závislostí a sociálno-patologických javov 
 

V oblasti prevencie závislostí a sociálno-patologických javov boli v školskom roku 

2017/2018 realizované tieto aktivity: 
 

 V spolupráci s výchovnou poradkyňou Mgr. L. Partilovou výber a koordinácia aktivít 

zameraných na prevenciu závislostí a sociálno-patologických javov z  Ponukového listu 

Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Karpatskej 8 v Košiciach. 

 Pokračovanie práce členov Peer skupiny (Rovesníckej skupiny) z 2.A – vzdelávacie aktivity, 

zážitkové formy učenia a psychosociálne hry v spolupráci s Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie na témy 

 Násilie, šikanovanie a kyberšikanovanie 

 Obchodovanie s ľuďmi alebo ako sa nestať otrokom 

 Legálne a nelegálne drogy 

 Ako povedať droge nie – riešenie praktických úloh s protidrogovou 

tematikou na hodinách ETV a TrH 

 Výcvik novej Peer skupiny zo žiakov 2.B, 2.C a 2.D triedy so zameraním na protidrogovú 

problematiku a problematiku nežiadúceho sociálneho správania /šikanovanie, agresia/ 

v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Karpatskej 

8 v Košiciach. 

 Zapojenie sa do kampane Červená stužka, s týmito aktivitami: 

 Pohľadnica pre Červené stužky – výtvarná súťaž, ocenenie Emy Šiškovej 

v celoslovenskej výtvarnej súťaži SŠ 

 Tvorba a nosenie ČS 

 Živá reťaz – 01.12.2017 - vytvorenie 

 Beseda s PhDr. Tomášom Křížom, CPPPaP -  Kyberšikana a jej nebezpečné následky – I. a II. 

ročník 

 Hudobno – výchovný koncert o kyberšikane „ Čo o mne vieš?“ – i. – III. ročník, OZ Phantasia 

 Protidrogový týždeň – I. ročník - prednáška Pravda o drogách, alkohole a fajčení – Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva – Bc. Šmideková + DVD filmy 

 Protidrogový týždeň -  II. ročník - prednáška Pravda o drogách, alkohole a fajčení – 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva – Bc. Šmideková + DVD filmy 

 Seminár „Romantické násilie“  - OZ Človek v ohrození, Nadácia  Petra Šimečku – zamerané 

na extrémizmus 

 Nástenka aktualizácia – zdravý životný štýl, ČS, povedzme stop násiliu, fajčenie ohrozuje 

zdravie 

 Porady pre koordinátorov 

 Protidrogový týždeň – aktivity zamerané na zmysluplné trávenie voľného času, športové 

aktivity, aktivity Peer skupiny  na témy: 

 Protidrogová prevencia 

 Násilie, šikanovanie a internet (kyberšikanovanie) 

 Obchodovanie s ľuďmi pre 1. a 2. ročník. 

 

 

Vypracovala: Mgr. Daniela Siváková 
 

 



36 

 

 

PRÍLOHA č. 3 

 
Hodnotiaca správa školskej psychologičky 

 

Škola: Gymnázium Šrobárova 1 Košice 

Školský rok: 2017/2018 

Školský psychológ: Mgr. S. Hučková 

 

Školská psychologička pracovala v súlade s plánom svojej činnosti na školský rok. 

Svoju odbornú činnosť smerovala do jednotlivých oblastí. Vo svojej práci úzko spolupracovala 

s výchovnou poradkyňou školy. 

 

A. Oblasť poradenstva pre študentov so vzdelávacími ťažkosťami  

V danej oblasti som v školskom roku realizovala individuálne psychologické 

poradenstvo pri adaptačných ťažkostiach u 4 študentov. Cieľom bolo zvládnuť nároky štúdia 

na strednej škole, prechod na iný typ školy a nájsť vhodný systém učenia. Realizovala som 

individuálne konzultácie s triednymi učiteľmi prvých ročníkov, aby sme efektívne monitorovali 

adaptačný proces u študentov.  

V prvom polroku školského roka som realizovala individuálny vstup do všetkých tried 

prvého ročníka. Využila som prvky besedy a usmernila som študentov, aby vedeli nájsť pomoc 

v prípade potreby alebo problémov spojených so zvládnutím adaptácie, ale aj osobnostné 

a vzťahové problémy. 

Psychologickú diagnostiku u žiakov s VPU som nerealizovala, ale úzko spolupracujem 

s CPPPaP a kontaktnou psychologičkou školy, ako aj výchovnou poradkyňou a mám prehľad 

o študentoch, ktorí sú individuálne začlenení. Študenti sú informovaní, kde ma v prípade 

potreby vedia kontaktovať (2 študenti so mnou komunikovali elektronicky). 

 

B. Oblasť poradenstva v osobnostnom a sociálnom vývine 

 

V danej oblasti som realizovala individuálne a skupinové poradenstvo zamerané na 

optimalizáciu a harmonizáciu osobnostného vývinu a efektívne využívanie svojich schopností 

(2 študenti 2. ročníka a mala som vstup do 2. D a 3. D triedy). 

Realizovala som individuálne poradenstvo a terapiu u študentov v oblasti zvládania 

záťažových  a krízových životných situácií (3 študenti pravidelná individuálna terapia – každý 

týždeň). 

 

C. Oblasť kariérového poradenstva 

 

V danej oblasti som spolupracovala s kontaktnou psychologičkou z CPPPa P, ktorá 

realizovala diagnostiku a konzultácie. Danú oblasť som na škole zastrešila vo forme vstupu 

do triedy, kde sa študenti pýtali aj na oblasť ďalšieho štúdia po SŠ. 
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D. Oblasť prevencie drogových a iných závislostí 

 

V tejto oblasti som na začiatku školského roka realizovala kvantitatívnu a kvalitatívnu 

analýzu dotazníkov v prevencii drog a šikanovania, ktorá bola realizovaná predchádzajúcou 

školskou psychologičkou. So správou som vystúpila na porade a informovala vedenie aj 

učiteľov o výsledkoch. 

V tomto školskom roku som realizovala v spolupráci s kontaktnou psychologičkou 

CPPPa P 2 skupinové programy s preventívnym zámerom. Trieda 1.B a 3.B na tému 

netolerancie voči násiliu a zdravý životný štýl. Stretnutia sa realizovali v blokoch (4 a 5-krát). 

Oceňujem spoluprácu s výchovnou poradkyňou pri zabezpečení a organizácii. Na záver 

každého programu som realizovala individuálny rozhovor s triednym učiteľom na zhodnotenie 

programu. 

V tomto školskom roku som v rámci prevencie v spolupráci s výchovnou poradkyňou 

realizovala dotazníky na tému drog a šikanovania a kyberšikanovania.  

Dotazník šikanovania bol realizovaný u študentov 1., 2. a 3. ročníka. Dotazník o šikanovaní bol 

realizovaný u študentov 2. a 3 ročníka. Oba dotazníky som zostavila, kvantitatívne aj 

kvalitatívne vyhodnotila. 

 

E. Oblasť aktivity konzultačno-prieskumného charakteru 

 

V danej oblasti som v decembri vytvorila dotazník s cieľom zistenia mienky študentov 

a hodnotenia Dňa otvorených dverí, ktorý škola pravidelne realizuje, a chce, aby akcia bola 

čo najefektívnejšia a naplnila svoj cieľ. 

V druhom polroku som vytvorila a realizovala prieskum na zistenie spokojnosti študentov so 

školou vo všetkých oblastiach. Realizovala som ho u študentov všetkých štvrtých ročníkov 

a študentov som oboznámila s výsledkami. 

 

Na záver by som chcela oceniť priestor a podmienky, ktoré mi škola vytvorila pre moju 

prácu školskej psychologičky. Do budúcnosti by som sa chcela ešte viac zamerať na prácu so 

skupinou s cieľom zlepšenia vzťahov v triede, spolupráce a motivácie študentov. Rada by som 

realizovala stretnutia so študentami 4. ročníka s  prvkami relaxácie na lepšie zvládanie stresu 

zo skúšok. A v neposlednom rade by ma potešilo. keby učitelia prejavili záujem o vzdelávanie 

(napr. v oblasti efektívnej komunikácie, ako rozvíjať vzťahy v triede, zvládanie záťaže a pod...) 

 

 

Vypracovala: Mgr. Stanislava Hučková 

 


