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I. poslanie  a vízia  

 

SWOT analýza školy: 

 

Silné stránky: Slabé stránky: 

o dlhoročná tradícia a stabilné postavenie 

v Košiciach 

o rastúci záujem uchádzačov o štúdium na 

našej škole 

o skúsenosti s úspešnou implementáciou 

projektov zo štrukturálnych fondov OP – 

vzdelávanie, ako aj projektov Erasmus +  

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, MAT, ANJ a NEJ s možnosťou 

získať nemecký jazykový certifikát DSD 

1, DSD 2 

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 dobre vybavené chemické laboratórium 

a odborné učebne Informatiky   

o priestranný a dobre vybavený areál 

školy   

o zlepšenie podmienok na športové aktivity  

- multifunkčné ihrisko  

o školská jedáleň priamo v budove školy  

a možnosť stravovania pre celiatikov  

a diabetikov 

o nedostatočné rozvíjanie žiackych 

kompetencií v oblasti IKT a v oblasti 

hodnotiacich zručností  

o nízke percentuálne zastúpenie mužov  

v pedagogickom zbore 

o slabá motivácia niektorých členov 

pedagogického zboru k inovatívnym 

formám vyučovania  

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: 
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o výhodná poloha školy v užšom centre 

mesta  

o sme kandidátskou školou pre Diploma 

Programme. Táto škola prechádza 

procesom autorizácie ako IB World 

School.  

o  možnosť získavať finančné prostriedky 

 zo štrukturálnych fondov a grantov 

o aktívna spolupráca so zriaďovateľom 

 pri získavaní finančných prostriedkov  

na modernizáciu a materiálno-technické 

vybavenie  školy 

o aktívna účasť na projekte IT Academia 

a získanie vybavenia IT ScienceLab 

o zavádzanie inovatívnych voliteľných 

predmetov v súlade s potrebami trhu 

práce – 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 klesajúci status  a úroveň školy v očiach 

verejnosti počas funkčného obdobia 

bývalého vedenia školy 

o nepriaznivé demografické trendy 

o vysoká konkurencia - neprimerane 

vysoký počet gymnázií v Košiciach  

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 

o  problémy so získavaním učiteľov 

s aprobáciou INF a MAT 

 

 

Vízia školy : 

Naša škola sa v dlhodobom horizonte opäť vráti medzi vyhľadávané, vysoko kvalitné školy 

s výbornými výsledkami. Vzdelávanie na našej škole sa uskutočňuje v duchu humanizmu 

a demokratických princípoch. Žiaci sú vedení k tolerancii, k tvorivosti a kritickému mysleniu. 

Škola podporuje aktivity žiakov vo všetkých oblastiach, ktoré pomáhajú komplexne rozvíjať ich 

osobnosť. Škola bude neustále zlepšovať materiálno-technické vybavenie, a tak prispievať 

k odbornému rastu učiteľov ako aj k odbornému rastu žiakov. Škola sa bude naďalej zapájať 

do spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni. Škola prispôsobuje svoj Školský vzdelávací 

program potrebám trhu práce.  

 

Vyhodnotenie 

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice, je gymnáziom s najdlhšou tradíciou v Košiciach. Škola má  

dlhoročnú tradíciu, ale zároveň je modernou strednou školou, ktorá zachováva tradície 

a zároveň neustále modernizuje a inovuje. Naša škola je známa výbornými výchovno-

vzdelávacími výsledkami v rámci škôl KSK i v rámci Slovenska. Naše Gymnázium sa flexibilne 

prispôsobuje požiadavkám a potrebám trhu práce v regióne ako aj trhu práce na Slovensku.  

V poslednom období sme nadviazali spoluprácu s viacerými vysokými školami. Stali sme sa 

partnerskou školou  PF UPJŠ v Košiciach a  partnerskou školou Prešovskej univerzity 

v Prešove. Spolupracujeme s fakultami Technickej univerzity v Košiciach a to s Fakultou 

elektrotechniky a informatiky, Strojníckou fakultou a Fakultou baníctva, ekológie, riadenia 

a geotechnológií. Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s IT Valley Košice. 

Spolupracujeme aj s Katedrou germanistiky FF UPJŠ v Košiciach. 

Na medzinárodnej úrovni sme rozvinuli spoluprácu s Gymnáziom v Maďarsku a naštartovali 

sme spoluprácu s Gymnáziom v Rezsove v Poľsku, táto sa z dôvodu pandémie pozastavila. 

Škola je intenzívne zapojená do národného projektu IT Akadémie a ako jedna z 30 stredných 

škôl na Slovensku získala vybavenie Science lab. V školskom roku 2019/2020 sme začali 
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implementovať projekt  Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, 

finančnej a prírodovednej gramotnosti. 

Zároveň sme školu zapojili do projektu Iuventy – Škola bez nenávisti a do projektu 

Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu.  

Všetky uvedené skutočnosti zásadným spôsobom zvyšujú kvalitu výchovno–vzdelávacieho 

procesu a prispievajú ku komplexnému rozvoju osobnosti našich žiakov.  

 

Poslanie školy: 

Škola sa deklaruje ako všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná,  pripravujúca na ďalšie 

vzdelávanie na vysokých školách, ale aj na uplatnenie v praxi, podporujúca osobný a sociálny 

rozvoj svojich absolventov. Škola sa dlhodobo vo svojom pôsobení a vo svojom vzťahu k žiakom, 

rodičom a verejnosti hlási k nasledujúcim princípom: 

 „Žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale pochodeň, ktorú treba zapáliť.“  

Aristoteles 

 „Neučiť všetkých všetko, ale každého podľa jeho schopností.“ 

Poslaním školy je vytváranie efektívneho prostredia pre výchovu a vzdelávanie. Škola má 

predstavovať prostredie v ktorom  sú žiaci a zamestnanci spokojní, majú výborné podmienky 

na sebarealizáciu. Škola umožňuje žiakom rozvíjať kľúčové kompetencie, rozvíja schopnosti, 

zručnosti a  tvorivosť svojich žiakov. Absolventi školy nájdu uplatnenie na domácom i 

medzinárodnom trhu práce.  

 

Vyhodnotenie: 

Škola plní svoje poslanie, napĺňa princípy, ku ktorým sa dlhodobo hlási. Škola vytvára 

prostredie, ktoré je pre žiakov aj učiteľov motivujúce a podporuje sebarealizáciu a rozvoj 

kľúčových kompetencií.   

 

Zámery školy: 

 

Strategický zámer č. 1: Moderné vzdelávanie v súlade s potrebami trhu práce 

 

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 žiakom 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 žiakov na život v spoločnosti s porozumením 

a dodržiavaním práv a povinností a schopnosťou prijať zodpovednosť za svoje konanie. 

    

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

s potrebami trhu práce. 

 

1.1. Profiláciu gymnázia flexibilne prispôsobovať potrebám trhu práce a vedomostnej 

spoločnosti. 

1.1.1. Zachovať zameranie tried  a v súlade s potrebami projektu IT Akademia  udržať INF 

triedu a zvýšiť záujem žiakov o štúdium v tejto triede.  

Realizované aktivity: 

o  Spolupráca s IT Valley – zapojenie sa do projektu, v ktorom škola získala 3 ks stavebníc 

Lego 
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o V rámci projektu Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, 

finančnej a prírodovednej gramotnosti sme zaviedli extra hodiny INF pre žiakov 3.roč. 

s cieľom rozvíjať ich kompetencie v oblasti IKT.  

o Pokračovanie v projekte IT Akademia – využívanie IT Sciencelab-u, absolvovanie školení, 

účasť na súťažiach a popularizačných podujatiach. V rámci projektu prebehlo testovanie 

ECDL, v ktorom 18 študentov získalo certifikát. 

o V rámci spolupráce s TUKE sme sa zúšastnili prednášky so zameraním na „Trendy 

v oblasti IT“, aj zaujímavej besedy s 15 – ročným géniom Tanmay Bakshi, workshopu „Aj 

Ty a IT“ 

o Prezentácia štúdia na našej škole v rámci DOD – štúdium v triede s rozšíreným 

vyučovaním informatiky a matematiky aj cudzích jazykov. 

o Zapojenie sa do súťaže Zenit, kde v krajskom kole náš žiak Tomáš Jusko získal 1. miesto 

a v celoslovenskom kole skončil na 4. mieste. Tento žiak bol pri príležitosti Dňa 

študentstva ocenený predsedom KSK Ing. R. Trnkom. 

o Možnosť štúdia jednotlivých zameraní na našej škole bola prezentovaná na Dňoch 

otvorených dverí niektorých základných škôl v Košiciach.( ZŠ Bernolákova, Park 

Angelinum, Novomeského 2 )  

o Zapojenie sa do medzinárodnej robotickej súťaže First Lego League. 

o  Aktivita Jeden deň Šrobárčanom – kde sa žiaci ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach mohli zažiť, 

ako to vyzerá na Šrobárke na hodine informatiky sa nekonala z dôvodu pandémie. 

o Zapojenie sa celoslovenskej súťaže Robotický Battle (RBA). Súťaž nebola ukončená. 

o Prax našich žiakov v T-Systems v máji 2019. Prax sa nekonala z dôvodu pandémie. 

o V marci 202a sa uskutočnilo celoslovenské kolo Networking Academy Games (NAG). 

Súťaže sa zúčastnilo aj gymnaziálne družstvo, ktoré tvorili naši žiaci. 

 

1.1.2. Zvýšiť záujem o štúdium v triede s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka s možnosťou 

získať nemecký jazykový diplom DSD 1 a DSD 2.  

Realizované aktivity: 

o V rámci projektu Goethe-inštitútu Bratislava filmového projektu  WEITBLICK žiaci 3.C 

triedy natočili vlastný film s ekologickou témou a precvičili si jazykové schopnosti. 

o  Naši žiaci sa aktívne zúčastňujú súťaže Jugend debattiert international v debatovaní v 

nemeckom jazyku.  

o PK NEJ zorganizovala 18. decembra 2019 pre žiakov základných škôl otvorenú hodinu 

NEJ, zameranú na moderné vyučovacie metódy a aktivity, prostredníctvom, ktorých 

možno rozvíjať jazykové kompetencie a rozšíriť krajinovedné znalosti. 

o Účasť nemeckého lektora a nemeckej dobrovoľníkčky na DOD, veľtrhoch a otvorených 

hodinách NEJ. 

o V spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ sa naši žiaci zúčastnili Európskeho dňa 

jazykov. 

o V priestoroch školy bolo zorganizované krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. 

o V dňoch od 14. do 15. novembra 2019 sa uskutočnil už štvrtý ročník intenzívneho kurzu 

„Crashtage DSD II“ v Kysaku. Žiaci našej školy sa pod vedením nášho lektora pána 

Oberhausa venovali príprave na písomnú časť skúšky DSD II. 

o Účasť v projektoch  - KA2 Erasmus Projekt (Európske identity v minulosti, prítomnosti 

a budúcnosti – projektové stretnutie v Nemecku, príprava projektového stretnutia 

v Košiciach (neuskutočnilo sa z dôvodu pandémie) 

- KA2 Erasmus Projekt – Európska projektová práca na gymnáziu 

- Schnupperbesuch – žiaci navštívili viacero univerzít a VŠ v 

Bavorsku 

https://www.srobarka.sk/projekt-erasmus-plus/
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- Weitblick – žiaci natočili vlastný film s ekologickou témou 

a precvičili si jazykové kompetencie 

1.1.3. Škola ponúkne možnosť študovať v triedach s takýmto zameraním: 

 trieda s rozšíreným vyučovaním informatiky 

 trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky 

 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 

 

Realizované aktivity: 

o Prezentácia na veľtrhoch o možnostiach štúdia, ktorých cieľom bolo prezentovať 

možnosti štúdia s dôrazom na profiláciu: v dňoch 4. a 5. decembra 2019 sa v Steel Aréne 

konal veľtrh vysokých a stredných škôl Pro Educo a v dňoch od 25. novembra do 26. 

novembra 2019 sa na Strednej odbornej škole, Ostrovského 1 v Košiciach konala 

výstava stredných škôl s názvom Správna voľba povolania. 

o Dňa 7. februára 2020 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Na DOD  sme 

informovali budúcich žiakov a ich rodičov o tradíciach školy, o štúdiu, aj 

o mimoškolských aktivitách.  

o Prezentácia školy v Rádiu Košice  a v ďalších médiách počas roka. 

o Možnosť štúdia jednotlivých zameraní na našej škole bola prezentovaná na Dňoch 

otvorených dverí niektorých základných škôl v Košiciach.( ZŠ Bernolákova, Park 

Angelinum, Novomeského 2 )  

o Aktívna kampaň pomocou videí a spotov na sociálnych sieťach a web stránke školy – 

predstavovalo sa štúdium v jednotlivých triedach.  

 

1.1.4. Zachovať alternatívny študijný program a rozšíriť paletu voliteľných predmetov pre 

žiakov tretieho a štvrtého ročníka v súlade s potrebami trhu práce ako aj požiadavkami 

žiakov .  

o ponúkli sme voliteľný predmet Informatika v prírodných vedách a zabezpečili účasť  

učiteľov na vzdelávaní pre výučbu tohto predmetu  

 

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

1.2.1. Umožniť získanie  jazykového certifikátu DSD1 aj pre žiakov ostatných tried.  

o Výučba NEJ sa realizuje v skupinách podľa dosiahnutej úrovne jazykových kompetencií 

žiakov, aby sa zabezpečila príprava žiakov na skúšky DSD 

 

1.2.2. V triede s rozšíreným vyučovaním Informatiky v súlade s potrebami projektu IT 

Akademia zaviesť nové predmety. 

o počítačové systémy a siete,  

o databázy,  

o programovanie mobilných zariadení, 

o riešenie problémov a programovanie,  

o informatika v prírodných vedách,  

o internet vecí. 

 

1.2.3. Postupne v triedach s rozšíreným vyučovaním ANJ zaviesť čiastočne bilingválne 

vzdelávanie v niektorých predmetoch napr. - MAT, CHE, UKL,  

o Predmet UKL sa vyučuje čiastočne v ANJ – metóda Clil 
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o Predmety MAT a CHE sa vyučujú v slovenskom jazyku a učiteľ rozširuje jazykové 

kompetencie žiakov zavedením pojmového aparátu v ANJ.  

o V predmetných triedach sme v 3. ročníku zaviedli možnosť zvoliť si predmet KAJ 

zameraný na výučbu anglických reálií. 

 

1.2.4. V 3. ročníku  zaviesť predmet finančná gramotnosť v rámci projektu Inovácia 

vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej 

gramotnosti 

o  finančná gramotnosť sa vyučuje v rámci extra hodín v každej triede 3. ročníka. 

  

 

Cieľ č. 3: Skvalitniť vzdelávací proces. 

1.3.1. Úpravou cieľov, obsahu a metód výuky najmä prírodovedných predmetov zmeniť výuku 

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

o Do učebných osnov prírodovedných predmetov boli doplnené témy podľa potrieb IT 

Akadémie. 

o Učitelia absolvovali aktualizačné vzdelávania prostredníctvom IT Akademie:  

informatika v prírodných vedách a matematike, výučba fyziky na SŠ so zameraním na 

rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti, výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj 

digitálnej a vedeckej gramotnosti, výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj 

digitálnej a vedeckej gramotnosti, tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom 

procese. 

o Učitelia a žiaci začali využívať vybavenie Science lab. na hodinách fyziky, biológie 

a chémie, ktoré sú zamerané na realizáciu experimentov.  

o  V rámci projektu Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, 

finančnej a prírodovednej gramotnosti sa rozširujú kompetencie žiakov v uvedených 

oblastiach. Na vyučovaných extra hodinách sa kladie dôraz na rozvoj digitálnej, 

finančnej gramotnosti  - prerušené v dôsledku pandémie  

o Vyučovanie na hodinách CHE , BIO a FYZ s aplikáciou demonštračných úloh 

a pokusov. Zrealizované len čiastočne z dôvodu pandémie   

 

1.3.2. Klásť veľký dôraz na aktualizáciu obsahu vzdelávania vo všetkých vyučovacích 

predmetoch a dôsledne diferencovať základné učivo a nadštandardné poznatky, 

o V učebných osnovách jednotlivých predmetov je farebne odlíšené rozširujúce učivo. 

Disponibilné hodiny sú označené zelenou farbou a extra hodiny, ktoré sú súčasťou 

projektu  Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej 

a prírodovednej gramotnosti (projekt gramotnosť) červenou farbou. 

o Kontrola aktualizácie obsahu vzdelávania je realizovaná hospitačnou činnosťou  - počet 

hospitácií zo strany zástupkýň je 3 hospitácie / mesiac. Hospitácie sledujú aj preberanie 

učiva v súlade so školským vzdelávacím programom. – kontrola ahospitačná činnosť 

ovplyvnená pandémiou.  

 

1.3.3. 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 školskom roku 2019/2020 bolo realizovaných 9 otvorených hodín v jednotlivých 

predmetových komisiách.  V predmete nemecký jazyk 3 otvorené hodiny, v predmetoch  

slovenský jazyk a literatúra, francúzsky jazyk, matematika, biológia, geografia a telesná 

výchova po 1 otvorenej hodine. Ďalšie otvorené hodina sa nekonali z dôvodu pandémie. 
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1.3.4. V súčinnosti so školskou psychologičkou a výchovnou poradkyňou realizovať raz ročne 

dotazník spätnej väzby pre žiakov a pre rodičov  zameraný na zisťovanie kvality a úrovne 

jednotlivých predmetov,   vzdelávacieho procesu a kvalitu školy  

o  Výchovná poradkyňa v spolupráci s RŠ pripravila dotazník spätnej väzby pre žiakov 4. 

ročníka – administrovaný  v máji 2020 prostredníctvom Google forms. 

o Výchovná poradkyňa v spolupráci s RŠ pripravila dotazník spätnej väzby pre  žiakov 

školy o dištančnom vzdelávaní, ktorý bol administrovaný v júni prostredníctvom Google 

forms. 

 

1.3.5. Podporovať a motivovať žiakov k účasti na vedomostných súťažiach typu predmetové 

olympiády, stredoškolská odborná činnosť a pod. 

o Do Vnútorného poriadku pre žiakov bola doplnená zásada, žiak môže požiadať o 1 deň 

študijného voľna pred krajským kolom vedomostných súťaží organizovaných MŠVVaŠ 

SR (predmetové olympiády, Turnaj mladých fyzikov, Zenit, SOČ) a o 3 dni študijného 

voľna pred celoštátnym kolom týchto súťaží. 

o Na web stránke školy je zoznam súťaží s termínom ich  konania  a žiaci sú s blížiacim 

sa termínom súťaže oboznámení aj cez sociálne siete. 

o Aktívni žiaci boli na záver školského roka (reálne dostali ocenenie až v septembri 2020 

– z dôvodu pandémie) odmenení OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 

v Košiciach.  

o  v mimoriadnom období sme podporovali zapájanie žiakov do jednotlivých súťaží 

organizovaných dištančnou formou ( on – line). 

 

1.3.6. Zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na čitateľskú, matematickú, 

finančnú a prírodovednú gramotnosť 

o  implementácia extra hodín – 1. ročník – BIO, MAT, 2. ročník – FYZ, CHE, 3. ročník – 

INF, FiG (finančná gramotnosť), 4. ročník – SJL v počte 32 hodín do týždňa 

o  V rámci projektu sa realizuje vzdelávanie pedagógov – Rozšírenie kľúčových 

kompetencií pedagogických zamestnancov  -  prebiehali dve vzdelávania  - Čitateľská 

gramotnosť a Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 1  - prerušené 

v dôsledku pandémie  

o  Pravidelne raz za dva týždne sa koná zasadnutie pedagogických klubov – výmena 

skúseností prostredníctvom klubov medzi učiteľmi. V rámci projektu máme vytvorené 4 

PK – Klub matematickej gramotnosti, FiGG - Finančná gramotnosť na gymnáziu, Klub 

prírodovedcov a Čitateľská Odysea   - prerušené v dôsledku pandémie  

 

 

Strategický zámer č. 2: Výchova v súlade s princípmi demokracie, humanity a tolerancie 

a v duchu ochrany životného prostredia  

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. Výchova má smerovať k rozvoju uvedomenia si potreby ochrany 

životného prostredia. Súčasťou tejto oblasti je smerovanie žiakov 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. 

2.1.1. Na výchovné pôsobenie využívať tradičné aktivity: 
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Realizované aktivity: 

o Dňa 30. novembra 2019 sa v košickom Dome umenia konala stužková slávnosť našich 

štvrtákov. 

o 19. februára 2020 sme zorganizovali Valentínsku kvapku krvi. 

o Dňa 29. októbra 2019 sa na Šrobárke uskutočnil plánovaný Mobilný odber krvi v rámci 

kampane Študentská kvapka krvi 2019.  

o Dňa 4. októbra 2019 sa konal Imatrikulačný ples v Dome umenia, kde bolo do nášho 

gymnaziálneho cechu šrobárskeho slávnostne prijatých 140 prvákov. 

o  29. októbra 2019 sa konala Noc na Šrobárke   

o 15. novembra 2019 sa konala Filmová Noc na Šrobárke – aktivita určená pre žiakov 1. 

a 2. ročníka. Akcie pripravili žiaci zo Žiackej rady s pomocou učiteľov. 

o Organizovali sme benefičný deň - Deň Šrobárky. 

o  Zaviedli sme prvý ročník Maškarného plesu, ktorý sa konal 30.1.2020 

o  Zorganizovali sme tradičný jesenný a letný zber papiera  

o  Zorganizovali sme tradičný Pancake day 

o  V septembri 2019 sa konal tradičný Camp Šrobárky 

 

2.1.2. Podporovať realizáciu mimoškolských aktivít  a zapájať žiakov do charitatívnych aktivít 

a zbierok. 

Realizované aktivity: 

o  Charitatívny Deň Šrobárky 18.decembra 2019 

o  Dňa 4.10.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Dňa nezábudiek, ktorý realizuje Liga za 

duševné zdravie SR 

o  Zapojili sme sa do pietnej spomienky k 35. výročiu úmrtia Jozefa Psotku, absolventa 

nášho gymnázia, legendárneho československého horolezca. 

o Realizovali sme krúžkovú činnosť, recitačné súťaže, vydávanie školského časopisu 

Študentské slovo, debatné kluby – ANJ, NEJ. 

o 9. do 12. decembra 2019  sa na našej škole konal 2. ročník charitatívnej akcie s názvom 

„Šrobárska tehla“. 

o  December 2019 – účasť našich žiakov na Mikulášskom charitatívnom behu 

 

2.1.3. Vo väčšej miere využívať výchovný vplyv pozitívneho príkladu a ocenenia úspešných 

žiakov pred spolužiakmi a učiteľmi – vytvoriť profily najúspešnejších žiakov na webovej stránke 

školy, ako aj profily najúspešnejších absolventov, 

 Realizované aktivity: 

o Škola v spolupráci s rodičmi ocenila najlepších žiakov na záver školského roka . 

o Pedagogická rada vybrala premianta roka, ktorý bol ocenený a jedného žiaka 

s mimoriadne aktívnym prístupom k pomoci škole. 

o Na web stránke školy sme vytvorili profily najúspešnejších žiakov a absolventov, ktorú 

postupne dopĺňame.  

o Na web stránke sme vytvorili galériu premiantov za každý školský rok .  

o Na web stránke sme vytvorili Galériu tabiel a postupne pridávame tablá absolventov 

našej školy.  

2.1.4. Organizovať besedy s významnými absolventmi a osobnosťami školy, ktoré budú pôsobiť 

motivačne. 

Realizované aktivity: 

o  7. novembra 2019 bola beseda s absolventkou školy Ing. P. Brandebúrovou z oddelenia 

environmentálneho inžinierstva FCHPT STU Bratislava 

o  8. novembra 2020 sa uskutočnili besedy s Ing. P. Miroššayom, Ing. A. Pavúkovou, Ing. 

I. Hruškom – Priprav sa na 21. storočie 

https://www.srobarka.sk/mobilny-odber-krvi/
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o  16. novembra 2020 pri príležitosti pripomenutia si Nežnej revolúcie naša škola 

privítala vzácneho hosťa pána Milana Kňažka 

o beseda s učiteľmi našej školy, ktorí sú zároveň absolventmi Šrobárky  

o  12. decembra 2019 sme na pôde našej školy privítali našu bývalú pani riaditeľku PhDr. 

Janu Teššerovú, ktorá k nám priviedla na besedu študentov zo zahraničia. Ich pobyt na 

Slovensku sa uskutočňuje vďaka podpore Rotary klubu, o čom nám viac povedali počas 

besedy s našimi žiakmi. 

 

2.1.5. V oblasti športu podporovať športové turnaje medzi žiakmi a učiteľmi, netradičné 

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

Realizované aktivity: 

o Zapojili sme sa do celonárodnej kampane: Do školy na bicykli v dňoch od 20. mája do 

24. mája 2019. Za účasť v projekte naša škola dostala stojany na kolobežky, ktoré prišiel 

odovzdať predseda KSK pán Ing. R. Trnka 

o Zapojili sme sa do mnohých športových súťaží: majstrovstvá Slovenskej republiky 

v zrýchlenom šachu (5.12.2019), súťaže SAŠŠ ( florbal, bedminton, stolný tenis, aerobic, 

futsal, veľký futbal, basketbal, cezpoľný beh ), súťaže RCM ( futsal, nohejbal, florbal, 

bedminton, hádzaná ), vianočný mix turnaj vo volejbale (17.12.2019) 

o V dňoch od 10. februára do 21. februára  sa uskutočnili dva  lyžiarske kurzy tried 1. 

ročníka v lyžiarskom stredisku Levočská dolina.  

o V Parčíku Jozefa Psotku sa 16. októbra 2019 konala spomienková slávnosť venovaná 

Jozefovi Psotkovi, absolventovi nášho gymnázia a legende horolezectva. 

o 6. októbra 2019 sa konal v Košiciach 96. ročník Medzinárodného maratónu mieru a 

naša škola mala opäť raz tú česť participovať na tomto podujatí. 

o V septembri sme zorganizovali Kurz ochrany života a zdravia 2019 v Kysaku. Počas 

troch dní žiaci absolvovali mnohé aktivity, napríklad: splavovanie Hornádu, turistika, 

topografia, prvá pomoc a iné. 

o  Počas karantény sme zapojili žiakov do aktivity – Športom proti nude  

 

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

predovšetkým šikanovanie. 

2.2.1. V spolupráci so školskou psychologičkou a CPPPaP zvýšiť počet aktivít zameraných na 

prevenciu šikanovania a prejavov intolerancie 

Realizované aktivity: 

o Škola zorganizovala tieto aktivity : Červené stužky, aktivity SČK.  

o V piatok 29. novembra 2019 sme si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS a HIV, 

tým, že sme na Šrobárke vytvorili živú červenú stužku svojím oblečením.  

o  Zapojili sme sa do projektu – Škola bez nenávisti a realizovali celý rad aktivít pod 

hlavičkou projektu, 

o  Zapojili sme sa do projektu Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu a naša škola sa 

stala miestnym centrom. 

 

2.2.2. V súčinnosti so školskou psychologičkou a výchovnou poradkyňou zabezpečiť pravidelný 

monitoring zameraný na prevenciu a odhaľovanie negatívnych prejavov v správaní žiakov. 

Realizované aktivity: 

o Realizácia tematických  hodín zameraných na sociálno-psychologické interaktívne 

aktivity  a dotazníkové prieskumy podľa ponuky, na základe záujmu triednych učiteľov. 

o  Tieto aktivity boli prevažne plánované na marec a máj 2020 a z dôvodu pandémie sa 

nerealizovali. 

 

http://www.cervenestuzky.sk/aids/
http://www.cervenestuzky.sk/hiv/
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2.2.3. Rozvíjať ekologické a environmentálne aktivity – separovaný odpad, zber papiera, 

besedy  

Realizované aktivity: 

o V školskom roku 2019/20 sme zorganizovali jesenný a letný zber papiera.  
o Intenzívne pokračujeme v recyklovaní na Šrobárke. Do každej triedy boli umiestnené 

koše na papier a plast.  

o Žiaci počas brigády upravili oddychovú zónu a priestor pred školou. 

 

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

2.3.1. Zvýšiť spoluúčasť Žiackej školskej rady na aktivitách školy a ich organizovaní, 

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

Realizované aktivity: 

o  ŽŠR v školskom roku zastrešila tieto akcie: Imatrikulačný ples, Noc na Šrobárke, 

Mikuláš, Filmová noc na Šrobárke, maškarný ples, aktivitu Šrobkaranténa.  

 

2.3.2. Umožniť Žiackej školskej rade vyjadriť sa k školskému poriadku pre študentov a tým 

zvyšovať u študentov pocit zodpovednosti za správanie sa spolužiakov. 

Realizované aktivity: 

o RŠ sa  stretla so ŽR a riešila s nimi ich podnety a pripomienky, podnety žiakov boli s RŠ 

riešené aj počas dištančného vzdelávania 

 

Strategický zámer č. 3: Oblasť rozvoja ľudských zdrojov  

 

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:  Aktívne podporovať rozvoj kompetencií pedagogických, odborných zamestnancov. 

(formou kontinuálneho vzdelávania, certifikovaných školení, kurzov...)  
3.1.1. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov orientovať na získavanie a rozvoj 

kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú. 

Rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov bol zabezpečený nasledovne: 

Realizované aktivity: 

o  kontinuálne vzdelávanie podľa zákona 138/2019 Z. z., - účasťou pedagogických 

zamestnancov na aktualizačnom a inovačnom vzdelávaní,  

o absolvovanie vzdelávania pedagógov v rámci IT Akademie  

o podpora vzdelávania pedagógov s cieľom získať 1. a 2. atestáciu 

o  vzdelávanie pedagógov v rámci projektu Gramotnosť - Rozšírenie kľúčových 

kompetencií pedagogických zamestnancov  -  prebiehali dve vzdelávania  - Čitateľská 

gramotnosť a Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 1  - prerušené 

v dôsledku pandémie  

o  Pravidelne raz za dva týždne sa koná zasadnutie pedagogických klubov – výmena 

skúseností prostredníctvom klubov medzi učiteľmi. V rámci projektu máme vytvorené 4 

PK – Klub matematickej gramotnosti, FiGG - Finančná gramotnosť na gymnáziu, Klub 

prírodovedcov a Čitateľská Odysea   - prerušené v dôsledku pandémie  

 

Cieľ č. 2: Stabilizácia a skvalitnenie pedagogického zboru  

3.2.1. Dať zamestnancom dostatočný priestor na sebarealizáciu, podávanie vlastných návrhov 

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

Realizované aktivity: 
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o zaviedli sme pravidelné zasadnutia PK s účasťou členov vedenia školy, vedúci PK 

hodnotia činnosť jednotlivých PK 

3.2.2. Zaviesť teambuildingové aktivity, ktoré majú prispieť k udržaniu pozitívnej klímy školy  

Realizované aktivity: 

o konala sa tradičná Vianočná Kapustnica za prítomnosti našich bývalých zamestancov, 

ktorí sú na starobnom dôchodku. 

o  účasť väčšiny pedagogického zboru ako dozoru na Imatrikulačnom plese, Stužkovej 

slávnosti a mnohí sa zúčastnili aj na Maškarnom plese 

o  plánovali  sme dvojdňový pobyt pre zamestnancov školy v Užhorode  pri príležitosti 

Dňa učiteľov – z dôvodu pandémie sa neuskutočnilo,  

o teambuildingové aktivity nebolo možné z dôvodu pandémie realizovať ani na konci 

školského roka  

3.2.3. Znížiť a postupne eliminovať zamestnávanie interných zamestnancov na znížený úväzok 

o v školskom roku 2019/2020 k 15.9.2019 pracovalo 6 zamestnancov na kratší pracovný 

čas. 

3.2.4. Zabezpečiť zahraničných lektorov, v prípade NEJ využiť aj činnosť dobrovoľníka z 

Nemecka, ktorý bude plniť funkciu jazykového asistenta, 

Realizované aktivity: 

o škola disponuje zahraničným lektorom na vyučovanie ANJ a na vyučovanie NEJ. Na 

škole pôsobil aj nemecký dobrovoľník.  Aktivita nemeckého dobrovoľníka bola v marci 

ukončená (pandémie)  

 

 

Strategický zámer č. 4:  Pokračovať v procese zlepšovania imidžu školy s cieľom odstrániť 

negatívne vnímanie „Šrobárky“ verejnosťou z minulosti.  

 

Pozitívnejšie vnímanie školy vedie k postupnému zvyšovaniu záujmu a tým podielu školy na 

trhovom školskom prostredí.  

 

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

4.1.1. Realizovať marketingové nástroje slúžiace na externú propagáciu školy: 

Realizované aktivity: 

o web stránka školy, ktorá je vytvorená našimi pedagógmi a žiakmi sa neustále 

aktualizuje, dopĺňa a skvalitňuje 

o na web stránke školy sme vytvorili profily premiantov, galériu tabiel, doplnili sme 

prehľad exkurzií a pravidelne dopĺňame galériu najúspešnejších žiakov 

a absolventov.   

o oficiálny profil školy na Facebooku, Instagrame neustále aktualizujeme a zdieľame 

všetky informácie týkajúce sa úspechov školy a aktivít na škole 

o informujeme o aktivitách a úspechoch školy v elektronických aj printových médiách 

 na lokálnej a príležitostne aj na celoštátnej úrovni v RTVS  

  

4.1.2. Pokračovať v aktivitách smerujúcich k zviditeľneniu a šíreniu dobrého mena školy 

s cieľom zvýšiť záujem o štúdium na škole: 

Realizované aktivity: 

o zúčastnili sme sa prezentačných výstav  - Správna voľba povolania, Pro Educo  

o kreatívnou formou sme zrealizovali Deň otvorených dverí na Šrobárke s vysokou 

účasťou 

o pripravili sme otvorené hodiny NEJ pre žiakov ZŠ   
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o zaviedli sme aktivitu  - Jeden deň Šrobárčanom  pre žiakov ZŠ – nekonala sa 

z dôvodu pandémie 

o v Rádiu Košice sme vysielali reklamný spot s cieľom osloviť uchádzačov  

o spustili sme sériu video spotov o škole a jej aktivitách  - web stránka a sociálne siete 

 

Strategický zámer č. 5: Výrazne zlepšiť materiálno-technické podmienky školy  

Tento bod je jednou z  najväčších výziev. Súčasný stav budovy a 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. Problémom je dlhodobo neriešený priestor tried, kabinetov a amortizované lavice 

a stoličky.  

 

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

Realizované opravy a zmeny: 

5.1.1 Zrealizovať rekonštrukciu sociálnych zariadení 

o Zrealizovali sme kompletnú opravu sociálneho zariadenia( dievčatá) na 1. poschodí – 

kompletná oprava  -  výmena rozvodov vody a elektriny, nová sanita, znížený strop, nové 

obklady a dlažba, nové interiérové dvere 

5.1.2. Zrealizovať opravu chodieb školy 

o oprava chodby na prízemí  – nové omietky, maľovanie, výmena PVC podlahovej krytina 

za novú protišmykovú dlažbu, oprava lavičiek a nové lavičky, repasovanie osvetlenia.  

5.1.3. Riešiť nevyhovujúci stav  v kabinetoch 

o úprava kabinetu ANJ  – nová plávajúca podlaha, vymaľovanie, nové svietidlá, nová 

sanita, nové kancelárske stoličky, 

o oprava kabinetu OBN, 2CJ – nová plávajúca podlaha, nová sanita, nové svetlá, 

vymaľovanie, nové kancelárske stoličky 

o oprava priestorov sekretariátu – nová plávajúca podlaha, nová sanita, nové svetlá, 

vymaľovanie, nové kancelárske stoličky, nový nábytok, 

 5.1.4. Postupne  pokračovať v modernizácii a estetizácii tried a odborných učební.  

o Zrealizovali sme kompletnú opravu učebne č.81 a č. 79 – výmena PVC krytiny, stierky 

nová sanita, vymaľovanie, nové osvetlenie, nový dataprojektor, lavice a stoličky 

o  Prebieha kompletná oprava odbornej učebne č. 23, ktorá sa bude využívať ako 

multimediálna učebňa – realizácia opravy začala v auguste 2020 a bude dokončená 

v októbri 2020 - výmena podlahy, elektrických rozvodov, internetu, nové osvetlenie, 

nové stierky, sanita, znížený strop, 

o výmena svietidiel v 5 triedach za ekologickejšie led svietidlá, 

5.1.5. Zabezpečiť úpravu vonkajšieho areálu školy a zlepšiť podmienky na športové aktivity 

žiakov školy 

o aj s pomocou našich žiakov sme obnovili a upravili oddychovú zónu na veľkom 

školskom dvore  

5.1.6. Riešiť havarijný stav fasády budovy školy 

o V tejto oblasti sme dosiahli výrazný posun, je pripravená projektová dokumentácia na 

komplexnú rekonštrukciu fasády školy a výmenu okien na budove – pripravuje sa VO 

na zhotoviteľa stavby 

5.1.7 Riešiť zabezpečenie školy  

o Oprava a modernizácia existujúceho zabezpečovacieho systému školy spojená 

s rozšírením monitorovaného priestoru  
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Cieľ č. 2: Zabezpečovať sústavné zlepšovanie technického vybavenia učební informačno-

komunikačnými technológiami a učebnými pomôckami. 

5.2.1. Využívať vybavenie IT ScienceLab v rámci projektu IT Akademia, 

o Škola využíva vybavenie Science lab získané v projekte IT Akademia v celkovej hodnote  

- 28 049,17 eur 

5.2.2. zabezpečiť PC zostavu a dataprojektor a bielu keramickú tabuľu do každej triedy 

a učebne  

o  prebieha sústavná obnova a modernizácia dataprojektorov  

5.2.3. postupne vybaviť triedy a učebne novými lavicami a stoličkami 

o Podarilo sa zabezpečiť nové lavice do jednej triedy, nové stoličky sme zakúpili do 3 

tried. Do dvoch tried sme zakúpili nové katedry.  

5.2.4. modernizovať vybavenie na výučbu IKT  

o Získali sme 3 stavebnice Lego Midstorm 

o Zakúpili sme stavebnicu na súťaž v robotike, využívame Humanoidného robota NAO, 

ktorého máme v prenájme od FEI TUKE,  

o Na vlastných 3 D tlačiarňach sa tlačí ďalší Humanoidný robot 

 

 

Strategický zámer č. 6: Spolupráca s partnermi a vysokými školami  

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 spoluprácu s vysokými školami a zamestnávateľmi  

 

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

6.1.1. Rozširovať možnosti komunikácie školy s rodičmi elektronickou formou 

o   Na komunikáciu s rodičmi i žiakmi využívame web stránku a správy cez edu page.  

o  RŠ komunikuje s výborom rodičov a štatutárom OZ Rodičov a priateľov školy   

 

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

6.2.1. Spolupracovať s odborom školstva ÚKSK, s odborom školstva Okresného úradu, 

s NÚCEM, CVTI SR (RIS), s Radou školy   

o Splnené  

6.2.2. Spolupracovať s IT Valley 

o  Naša škola je členom klastra Košice  IT Valley, ktorý zohráva dôležitú úlohu vo vývoji 

IT odvetvia v košickom regióne. 

o  Projekt Ittereg – získanie 3 robotických sád Lego  

6.2.3. Spolupráca s GlobalLogic  

o Podpora pre Camp Šrobárky, 

6.2.4. Spolupráca s Nemeckým kultúrnym centrom a SRN pri zabezpečovaní lektora NEJ 

a prácach na projektoch, 

6.2.5. Spolupracovať s vysokými školami: 

o PF, FF UPJŠ Košice pri realizácii pedagogickej praxe a pri projektoch zameraných na 

zvyšovanie pedagogických spôsobilostí učiteľov a modernizácií vyučovania, 

o TUKE  účasť na aktivitách FEI – (Nao, CISCO Akademia, workshopy s IT tematikou), 

FMMR - návšteva laboratórií, SJF – skenery a 3D tlač. 

6.2.6. Spolupráca s metodicko-pedagogickým centrom, s CPPPaP, so Špeciálnou pedagogicko-

psychologickou poradňou  

o  adaptácia žiakov pre prvý ročník, prof - orientačné testy druhý ročník, Peer skupina, 

konzultácie so žiakmi a rodičmi 
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6.2.7. Spolupráca s Vedeckou knižnicou Košice, Goetheho inštitútom, Rakúskou knižnicou 

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

o  Účasť žiakov na rôznych podujatiach  

6.2.8. Spolupracovať so  Slovenským červeným krížom, Ligou proti rakovine pri zapájaní žiakov 

a učiteľov do benefičných aktivít, 

o Belasý motýľ, Deň narcisov, Slovenské hemofilické združenie, mobilné odbery krvi  

6.2.9. Spolupráca s Medzinárodným výborom MMM pri zabezpečovaní MMM, 

o pomoc našich žiakov a učiteľov na osviežovacej a občerstvovacej stanici 

6.2.10. Spolupracovať s OZ Priatelia Šrobárky, so Žiackou radou a Občianskym združením 

rodičov pri chode školy a realizácii rôznych podujatí . 

 

Cieľ č. 3: Nadviazať spoluprácu s ďalšími inštitúciami. 

6.3.1. Britská rada a Oxford University Press s cieľom zvyšovať komunikačné a jazykové 

zručnosti žiakov a učiteľov a získavaní FCE certifikátov, 

o  Účasť učiteľov na vzdelávaní, školeniach a seminároch. 

6.3.2. Junior Achievement Slovensko, n.o.  

o Aktivity žiackej firmy a rozvoj podnikateľských zručností. 

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

o Organizovanie dvoch regionálnych kôl na našej škole, výrazné úspechy našich žiakov.  

6.3.4. INESS Institute of Economic and SocialStudies  

o zapojenie do Ekonomickej olympiády  

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

o Finančná gramotnosť pre žiakov 3. roč.  

 

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. 

6.4.1. Participovať na národnom projekte IT Akadémia 

o  používanie a overovanie metodík, 

o  IT Science lab, 

o  účasť na vzdelávaniach, 

o  účasť na popularizačných aktivitách IT Akadémie. 

 

6.4.2. Získať granty a hľadať možnosti rozšírenia medzinárodných kontaktov školy 

prostredníctvom programu  Erasmus +. 

o  Erasmus+ My way – 9225 eur  

o  Erasmus+ európska projektová práca na gymnáziu - 38250 eur 

o  Erasmus+ školské výmenné partnerstvá – 25083 eur 

o  Erasmus+ inovatívni učitelia spoločne na ceste k novým víziám – 31785 eur – zaradený 

do rezervného zoznamu 

 

6.4.3. Z dlhodobého horizontu pokračovať v spolupráci s KSK v snahe o získanie projektu IB 

o  V júni 2020 sa Gymnázium Šrobárova 1 stala kandidátskou školou pre Diploma 

Programme. Škola prechádza procesom autorizácie ako IB World School. IB World 

schools spolu zdieľajú spoločnú filozofiu - záväzok poskytovať vysoko kvalitné, náročné 

medzinárodné vzdelávanie, ktoré je pre našich študentov dôležité.  

6.4.4. Realizovať projekt Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, 

finančnej a prírodovednej gramotnosti.  
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o Získali sme NFP v celkovej výške 235788,38€ a v školskom roku sme zahájili jednotlivé 

aktivity - práca pedagogických klubov, realizácia extra hodín, neakreditované 

vzdelávanie učiteľov – podrobne spomínané vyššie 

o  Zrealizovali sme 3 VO na IKT vybavenie, Učebné pomôcky a Knihy – prebieha kontrola 

VO riadiacim orgánom a postupné dodávanie predmetu VO 

 

Cieľ č. 5: Pokračovať v realizácii projektov. 

Škola pokračuje v realizácii projektov z minulých rokov a postupne sa zapája do ďalších 

6.5.1. Aktuálne projekty, ktoré škola realizuje: 

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 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. Z dôvodu 

mimoriadnej situácie sa prax nemohla realizovať. 

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. V tomto školskom roku získal ďalší pedagóg osvedčenie pre prácu v CISCO 

programe pre všetky 4 stupne vzdelávania CISCO . 

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. V tomto školskom roku z dôvodu mimoriadnej situácie súťaž školských 

časopisov nebola ukončená. 

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

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

sa pre pandémiu nemohli uskutočniť . 

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. Z dôvodu dištančného vzdelávania sa aktivity v rámci 

protidrogového týždňa nekonali. 

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. 

o Červené stužky  - 29. novembra sme si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS a HIV, 

tým, že sme vytvorili živú červenú stužku svojím oblečením. Podporili sme tak tých, ktorí 

žijú s HIV alebo AIDS.  
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o Škola bez nenávisti - Zámerom programu je implementácia štandardu kvality v oblasti 

prevencie šikanovania, kyberšikanovania, nenávistných prejavov a podpory ľudských a 

občianskych práv na základných a stredných školách. Naše aktivity – Valentínska 

kvapka krvi, maškarný ples, účasť v OĽP, Projekt je zmena, schránka dôvery. 

o  Zapojili sme sa do projektu - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene 

DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 

rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, 

naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť.  – stali sme sa miestnym centrom Doffe  

o  

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

potrebami 

 

 Počet žiakov školy spolu 508 

 Z toho dievčat 312 

 Počet tried spolu 17 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 508 

 Z toho dievčat 312 

 Počet tried denného štúdia 17 

 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 7/2 

f) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium - 

g) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení - 

h) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 4 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 3 

j) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu 

formu vzdelávania 

2 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium - 

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

245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 

predmetov  

- 
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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. 

 
 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2019 kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

7902J00 gymnázium 140 343 140 - - 140 140 

 

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

vzdelania 

 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Priemerný prospech za 

školu: 

1,81 1,84 1,82 1,67 

Priemerný počet 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

97,9 108,64 97,26 60,77 

Priemerný počet 

neospravedlnených 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

0,13 0,13 0,33 0,03 

Priemerný počet 

ospravedlnených 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

97,6 

 

108,51 96,93 60,76 
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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. 

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/20 

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
a
ka

 

P
o

če
t 

h
o
d

ín
 

P
ri

em
er

 n
a
 

ži
a
ka

 

1.  142 89 62,7 43 30,3 10 7 0 0 5584 71,9 0 0 

2.  129 56 43,4 54 41,9 19 14,7 0 0 7745 92,5 4 3,1 

3.  122 60 49,2 35 28,7 26 21,3 0 0 8597 104,3 2 1,6 

4.  115 44 38,3 36 31,3 34 29,8 0 0 8944 82,6 7 6,08 

Spolu 508 249 49 168 33 89 17,5 0 0 30870 60,77 13 2,6 

 

 

2. Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2019/2020 

 

2.1 Celkové hodnotenie 

 

Kód 

odboru 

Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902J00 gymnázium 114  0  114  
Spolu  114  0  114  

 

 

2.2  Externá časť MS – nekonala sa 

 

Predmet Počet žiakov Priemerná 

úspešnosť 

školy 

(%) 

Slovenský jaz. - - 

Anglický jazyk - - 

Nemecký jaz. - - 

Matematika - - 

 

 

2.3 Interná časť MS - písomná forma – nekonala sa 
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Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Slovenský jazyk - - 

Anglický jazyk - - 

Nemecký jazyk - - 

 

2.4 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 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

19 61 31 4 0 2,17 

Anglický jazyk 53 38 11 4 0 1,68 
Nemecký jazyk 4 2 4 1 0 2,18 
Franc. jazyk 0 0 0 0 0 0 
Biológia 27 11 7 2 0 1,66 
Dejepis 4 6 0 1 0 1,82 
Dejiny umenia 6 1 2 1 0 1,80 
Ekonomika 7 5 3 0 0 1,73 
Fyzika 7 4 5 1 0 2,00 
Geografia 3 7 2 0 0 1,92 
Chémia 24 14 4 2 0 1,64 
Informatika 20 4 0 0 0 1,17 
Matematika 16 14 8 1 0 1,79 
Občianska 

náuka 
4 5 1 1 0 1,91 

Ruský jazyk 1 0 0 0 0 1,00 

 

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 2019/2020 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - 

denné štúdium  
ŠVP  triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

7902J - gymnázium ŠVP 2015 5 140 4 129 4 123 4 116 16 508 

celkom  5 140 4 129 4 123 4 116  16 508 

 

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 2019/2020 podiel absolventov na trhu práce  

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2020 

nezamestnaní 

k 30.9.2020 

 

celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

102 2 0 0 11 115 

 
spolu 

počet žiakov 
102 2 0 0 11 115 
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Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2019/2020 

 
Kód odboru s 

názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2019 

Nezamestnaní 

k 30.9.2019 
celkom 

7902J00 104 0 0 11 115 

 

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: 1 6 15 11 6 0 39 49,1 

z toho žien: 1 4 14 8 4 0 31 48,2 

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 39 

z toho externých  

kvalifikovaných 39 

nekvalifikovaných  

doplňujúcich si kvalifikáciu  

s 1. kvalifikačnou skúškou 15 

s 2. kvalifikačnou skúškou 16 

s vedecko-akademickou hodnosťou 3 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 13,02 

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  

 

 

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: 0 2 5 3 4 0 15 51,66 

z toho žien: 0 2 5 3 3 0 14 51,32 

 

Počet nepedagogických 
zamestnancov: 15 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 

so stredoškolským vzdelaním 5 
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Odbornosť odučených hodín 

 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

Spoločenskovedné 124 124 100 0 0 
Cudzí jazyk 260 260 100 0 0 
Prírodovedné  316 316 100 0 0 
Výchovné 77 77 100 0 0 

Spolu  777 777 100 0 0 

 

 

VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

 
Vzdelávanie – 

druh  

Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov  osvedčenia,   

certifikátu 

Počet 

učiteľov 

Prvá atestácia 

 

MPC 

Bratislava 

Osvedčenie 

o vykonaní prvej 

atestácia 

2 

Druhá atestácia FF UPJŠ Osvedčenie 

o vykonaní druhej 

atestácie 

4 

Aktualizačné Žilinská 

univerzita v 

Žiline 

Kurz projektového 

vyučovania a IKT v 

rámci projektu 

eTwinning 

1 

Aktualizačné MPC Košice Vybrané aspekty testu 

EČ MS a hodnotenie 

PFIČ MS zo SJL 

2 

Aktualizačné OÚ Košice Školenie na získanie 

spôsobilosti na výkon 

funkcie PŠMK, PPMK 

a hodnotiteľa 

výsledkov EČ skúšok 

alebo testovania 

1 

Seminár pre 

učiteľov NEJ 

MPC, Jesenná 

akadémia v 

Zakopanom 

Certifikát 1 

Konferencia – 

Hueber Verlag 

RP MPC 

Košice 

Certifikát 3 

Seminár pre 

učiteľov NEJ 

Oxford Certifikát 1 

Seminár 

Mobilita 

Düsseldorf/SRN 

Erasmus Certifikát 1 

Webinár k 

aplikácii 

Kahoot  

Klett Praha Osvedčenie  1 

Konferencia 

učiteľov 

dejepisu 

FF UPJŠ KE Osvedčenie 1 

Inovačné IT Akademia Výučba fyziky na SŠ 

so zameraním 

na digitálnu a vedeckú 

gramotnosť 

1 

Inovačné IT Akademia Informatika 

v prírodných vedách 

2 
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Inovačné IT Akademia Škálovanie PC sietí 1 

Funkčné MPC Prešov Osvedčenie 

o absolvovaní 

funkčného vzdelávania 

2 

 

 

 

 

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. Správna voľba 

povolania 

25.-26.11.2019 Výstava – možnosti 

štúdia na našom 

gymnáziu 

18 

2. Otvorená 

hodina NEJ 

18.12.2019 Prezentácia štúdia 

nemeckého jazyka 

pre žiakov ZŠ 

40 

3. PRO EDUCO 4.-5.12.2019 Výstava – kariéra, 

poradenstvo, vysoké 

a stredné školstvo 

25 

4. DOD 7.2.2020 Prezentácia školy  cca 550 žiakov, 40 

rodičov 

5. Spot o škole 

v rádiu Košice 

I.2019 Prezentácia štúdia na 

našej škole 

 

6. Reklamné spoty 

zverejnené na 

sociálnych 

sieťach 

Od marca 2020 Prezentácia štúdia na 

našej škole 

 

7. Televízne 

príspevky 

v RTVS  - 

reportáže 

z projektov NEJ  

priebežne Prezentácia štúdia na 

našej škole, aktivity 

organizované na 

škole 

50 

 

 

Súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.Č 

názov súťaže 

pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda 

súťaž 

konaná 

dňa 

krajsk

á 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

medzi

národ

ná 

úrove

ň 

1. O zo SJL T. Jusko IV.C 13.2.2020 2.    

2. O z ANJ  J.P. Luby II.2020 4.    

3. O z NEJ V. Šimková 2C 11.2.2019 2.   

4. O z GEG  K. Korytková 3B 27.3.2019 2.    
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5. OĽP M. Feketeová 3C 6.2.2019 2.   

6. SOČ Z. Rajčanová 3A IV.,V.2020 1. 4.  

7. TMF 

V. Ucekajová 3D, Greš 3B, Gbúrik 

1C 19.6.2019  3.  

8. FLL družstvo 9.1.2020 4.   

9. Zenit T. Jusko 4C  1. 4.  

10. Palma junior E. Baksay, J. Sabo 2C 17.6.2020  3.  

11. Aerobic E. Kyselová 1D 5.11.2018 2. účasť  

 

Iné súťaže  

P.Č. 

 

názov súťaže 

pri individuálnych 

súťažiach meno žiaka a 

trieda 

súťaž 

konaná dňa 

kraj

ská 

úrov

eň 

celoslovens

ká úroveň 

medzinárod

ná úroveň 

1. 

Shakespare’s 

memorial J. P. Luby 4C    1.   

2. Best in English   3.   

3. 

Súťaž frankofónnej 

piesne „Spievam po 

francúzsky M. Lovászová 1E 21.6.2020  2.  

4. Ruské slovo T. Šurinová 1A 16.1.2020 2.   

5. 

Druhý 

východoslovenský 

regionálny turnaj 

Kristína Závodníková, 

Matúš Hadžega, Michal 

Sopoliga (všetci III.D) 10.5.2020 1.   

6. 

Majstrovstvá 

v zrýchlenom šachu V. Ucekajová 3D 19.11.2019 1.   

7. NAG družstvo 19.5.2020  účasť  

8. 

Geografická súťaž 

GQIQ 

M. Grendelová 

5.5.2020  3.  

 

 

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 

IT Akademia – vzdelávanie 

pre 21. storočie   

166/ITA- SŠ/2017 hodnota IT 

Science labu 

28049,17€ 

 Science 

lab.   

Inovácia vzdelávania za 

účelom zlepšenia 

čitateľskej, matematickej, 

finančnej a prírodovednej 

gramotnosti 

OPLZ-

PO1/2018/DOP/1.1.1-

03 

235788,38€   

Erasmus+ Európska 

projektová  

práca na gymnáziu 

2019-1-SK01-KA101-

060078 

38250€   

Erasmus+ školské 

výmenné partnerstvá 

2019-1-DE03-KA229-

059529 

25083€   
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XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

v školskom roku 2017/2018 

 

V školskom roku 2019/2020 nebola na škole vykonaná inšpekčná činnosť. 

  

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. 

 

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v nasledujúcich priestoroch: 

o 4 odborné učebne INF, ktoré sú vybavené PC, dataprojektormi, interaktívnou tabuľou, 

DVD prehrávačom, reproduktormi, slúchadlami, elektronickou čítačkou kníh, 

videokamerou, multifunkčným zariadením, panelom CISCO, 3D tlačiarňou, 

humanoidným robotom vlastnej konštrukcie, zostavami lego mindstorm NXT 

o 1 odborná učebňa FYZ  - Science lab. vybavená tabuľou s keramicko-magnetickým 

povrchom, dataprojektorom, interaktívnou tabuľou, meracím panelom Coach LabII, 

rôznymi senzormi, tabletom, smartpenom, 3D tlačiarňou,  

o 1 odborná učebňa BIO vybavená tabuľou s keramicko-magnetickým povrchom, 

dataprojektorom, interaktívnou tabuľou, mikroskopmi, interfejsovými jednotkami 

Vernier, rôznymi senzormi  

o 1 odborná učebňa CHE vybavená tabuľou s keramicko-magnetickým povrchom, 

dataprojektorom, vizualizérom, digitálnymi váhami, kahanmi, notebookom, pomôckami 

na realizáciu chemických pokusov  

o 23 klasických učební, ktoré sú vybavené PC alebo notebookom 

o telocvičňa a posilňovňa 

o aula, ktorá slúži na kultúrne a spoločenské podujatia školy, 

o 2 školské dvory, ktoré v prípade priaznivého počasia slúžia na relaxáciu a vyučovanie 

TSV. Veľký školský dvor je vybavený multifunkčným ihriskom, lezeckou stenou, 

outdoorovým ihriskom,s basketbalovými košmi a doskočiskom. 

 Samozrejmosťou je internetové pripojenie a wifi  v odborných učebniach a kabinetoch. 

V tomto školskom roku sa realizovalo: 

o od augusta 2020  prebieha kompletná oprava učebne č.23,v hodnote 13800€,  

ktorá bude slúžiť na realizáciu extra hodín v rámci projektu gramotnosť 

o oprava kabinetu č.24, č.8 a sekretariátu 

o oprava triedy č. 79  a jazykovej učebne č.81 

o modernizácia zabezpečovacieho systému školy 

o kompletná oprava chodby na prízemí  

o maľovanie chodby na prízemí  - od vstupu  po triedu č.34 

o maľovanie chodby na poschodí    

o Rekonštrukcia fasády a výmena okien – prebieha príprava VO na výber 

zhotoviteľa diela   

o Ukončené VO  - projekt Gramotnosť: 

 IKT v hodnote cca. 40 000€ - do učebne č.23  – dodané by mali byť 

v priebehu 2 mesiacov október, november 2020   

 Pomôcky  - v hodnote cca 29 000€ – budú dodané do police septembra  

 Knihy  v hodnote cca 11 000€ – do konca decembra 2020 
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XIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

Čerpanie rozpočtu  -  gymnázium:  

 

1. Zdroj 111-002 normatívne fin. prostriedky    1 024 731,00 € 

 

          

 
Rozpočet 

k 31.12.2019 

Čerpanie 

k 31.12.2019  

 

Čerpanie v 

% 

Bežné výdavky –zdroj 111-002 1 024 731,00 1 024 731,00 100 

z toho 

mzdy, platy 

a OOV 
648 917,03 648 917,03 100 

poistné 

a prísp. zam. 
238 801,17 238 801,17 100 

tovary 

a služby 
130 174,20 130 174,20 100 

bežné 

transfery 
6 838,60 6 838,60 100 

  

     

          

630 Tovary a služby Čerpanie Poznámka 

631 Cestovné náhrady 750,50  

632 Energie, voda 

a komunik.             

12 814,95 El. energia, plyn, vodné, stočné, poštovné 

a telek. poplatky  

633 Materiál 29 547,49 

 

PC, tlačiareň, vozíky pre upratovačky,    

kancelársky materiál, tonery, učebné 

pomôcky,  knihy, časopisy, čistiace 

potreby, pracovné odevy, interiérové 

vybavenie 

0635Rutinná a štandardná 

údržba 

11 521,53 Bežné opravy, maľovanie – materiál,  

oprava výpočtovej techniky,  

637 Služby 75 539,73 

 

  

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  130 174,20  

 

 

2. Zdroj 111 003 nenormatívne finančné  prostriedky 27 253,00 €  

(vzdelávacie poukazy, mimoriadne výsledky žiakov) 

3. Zdroj 41 001 finančné prostriedky z príjmov KSK (41 001) – 11 479,00 €    

4. Zdroj 41 008  finančné prostriedky z príjmov KSK – 83 468,20 € 

5. Zdroj 72g Príjmy za gymnázium (prenájom priestorov) - 7 953,00 € 
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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 

Projekt: Erasmus+ 

1.projektové stretnutie 

Gymnasium Heinrich Böll, 

Saalfeld 

III.C -  5 žiakov 

 

Žiaci získali nové poznatky, 

zlepšili si jazykové 

kompetencie a spoznali 

partnerskú krajinu. 

 

Projekt: 

Schnupperbesuch 

BayBIDS – Bayerische 

Betreuungsinitiative 

III.C 12 žiakov 

 

Žiaci navštívili viacero 

univerzít a VŠ v Bavorsku. 

Spoznali školský vzdelávací 

systém, precvičili si jazykové 

kompetencie a spoznali 

krajinu. 

 

Projekt: Weitblick Goethe Institut 

 

III.C 5 žiakov 

 

Žiaci natočili vlastný film 

s ekologickou témou a 

precvičili si jazykové 

kompetencie. 

Intenzívny kurz DSD 2 

Intenzívna príprava na 

skúšku DSD 2 

Kysak 

PKNEJ 

Michael Oberhaus 

E.Šolcová 

IV.C -11 žiakov 

IV.D 10 žiačky 

Získať reálny pohľad na 

priebeh a náročnosť skúšky 
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Noc výskumníkov UPJŠ, TUKE, PU, SAV, 

UVLaF 

I.B, I.D – 60 

žiakov 

Rozvoj záujmu o prírodné 

vedy 

DOD Gymn. Šrobárova 1, Košice 450 Prezentácia štúdia na škole 

Exkurzia Osvienčim – 

Krakov – Wieliczka 

G. Šrobárova 42 vedenie žiakov k tolerovaniu 

iných národností, 

náboženstiev 

Aktivity pri príležitosti 

30. výročia Nežnej 

revolúcie 

G. Šrobárova celá škola výchova žiakov k občianstvu 

a demokracii 

Beseda pri príležitosti 

dňa študentstva 

G. Šrobárova I. A, B, E budovanie vzťahu žiakov ku 

škole, k pedagógom 

Exkurzia priemysel SR 

(Imuna, Šariš. 

Michaľany, Slovtan LM) 

G. Šrobárova II.A – II.C poznanie fungovania 

priemyselnej výroby, jej 

aktuálne problémy 

Exkurzia Silická planina G. Šrobárova SEG 3. roč spoznávanie SR, rozvoj 

orientačných schopností 

Exhibičná debata G. Šrobárova 1. ročník rešpektovanie iných názorov 

žiakov 

DOD na Krajskom súde 

KE 

Krajský súd KE 60 právna výchova 

DOD na Ústavnom súde 

SR 

Ústavný súd 20 – 4. roč. právna výchova 

Festival vedy a techniky TUKE - IT Akademia 22 Rozvoj záujmu o IT 

vzdelávanie 

Otvorené hodiny NEJ 

pre žiakov ZŠ 

 

Gymn. Šrobárova 1, Košice 60 Prezentácia štúdia na našej 

škole pre žiakov základných 

škôl 

Európsky týždeň robotiky TUKE 24 Rozvoj záujmu o IT 

vzdelávanie 

Shakespeares memorial Gymn. Šrobárova 1, Košice 50 Podpora vzdelávania 

cudzích jazykov 

MMM – občerstvovacia 

a osviežovacia stanica 

Maratónsky klub Košice 50 Podpora športu 

Dopravná výchova Autoškola Košice 120 Rozvoj dopravnej výchovy 

Medzinárodný filmový 

projekt Weitblick 

Goeteho inštitút 30 Aktívne učenie sa NEJ 

Školská firma JA Slovensko 15 Aplikovaná ekonómia – 

podpora podnikateľskej 

činnosti 

 

Koncepcia rozvoja športu 

 

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, orientačný beh, veľký futbal 

 
Názov aktivity Organizátor Počet zúčastnených 

žiakov 

Prínos/ nezáujem žiakov 

Splav Hornádu na 

KOŽAZe 

Gymnázium Šrobárova 1 

a Spavujeme.sk 

73 záujem žiakov, aktivity 

v prírode, rozvoj fyzickej 

zdatnosti 

Dobrodružná expedícia 

DofE,  

 

DofE (Medzinárodná 

cena vojvodu 

z Edinburghu) 

17 Prínos- záujem žiakov 

o turistiku, 

sebarealizáciu 
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súťaže SAŠS 112 záujem žiakov, pozitívny 

vzťah k športu 

súťaže RCM  93 záujem žiakov, pozitívny 

vzťah k športu 

KOŽAZ  Gymnázium Šrobárova 1 120 Ochrana života 

a zdravia, vedenie 

k zdravému životnému 

štýlu 

ZLK Levočská Dolina Gymnázium Šrobárova 1 140 Pozitívny vzťah k športu 

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem žiakov 

Camp Šrobárky 6.-8.9.2019 Vysoké Tatry RNDr. 

Spišiak, Mgr. 

Fabriciová 

20 Príprava 

tradičných aktivít, 

turistika, 

stmeľovanie 

kolektívu 

KOŽaZ  9.-11.9.2019 Kysak PK TSV – 

PaedDr. 

Novotná 

80 Podpora zdravého 

životného štýlu a 

športu 

Do školy na 

bicykli-návšteva 

predsedu KSK 

Ing. Trnku 

16.9.2019 Gymn. 

Šrobárova 1 

PK TSV, RŠ 120 Odovzdanie 

stojanu na 

kolobežky-

zapojenie do 

projektu 

Mosty bez 

bariér 

18.9.2019 Pribenik KSK 50 Výchova 

k tolerancii, zdravý 

životný štýl 

Imatrikulácia 4.10.2019 DU Košice RŠ, Mgr. 

Šolcová 

Žiacka rada 

450 Uvedenie prvákov 

do Cechu 

Šrobárskeho 

Zber papiera X.19, VI.20 Gymn. 

Šrobárova 1 

Žiacka rada, 

PaedDr. 

Novotná 

450 Podpora 

environmentálneho 

myslenia 

Kampaň 

Červené stužky 

XI.-XII.19 Gymn. 

Šrobárova 1 

Mgr. Siváková 350 Výchova 

k tolerancii, zdravý 

životný štýl 

Prof-orientačné 

testy 

X., XI.19 Gymn. 

Šrobárova 1 

CPPPaP 120 Kariérové 

poradenstvo 

Adaptácia na 

nové prostredie 

IX., X.19 Gymn. 

Šrobárova 1 

CPPPaP, šk. 

psychológ 

140 Výchovné 

poradenstvo 

Exkurzia Dukla 1.10.2019 Dukla, Svidník PhDr. 

Kobulský, 

Mgr. 

Bodnárová 

40 Výchova 

k vlastenectvu, 

morálnym 

princípom, k 

demokracii 

DOD Ústavný 

súd 

27.9.19 Ústavný súd 

KE 

PhDr. 

Kobulský, 

32 Kariérové 

poradenstvo 

Exkurzia 

Revúca 

X.,XI.19 Revúca PK SJL 130 Výchova 

k národnému 

povedomiu 

Exkurzia 

Masarykova 

univerzita v 

Brne 

17.18.10.2019 Brno Mgr. Šolcová, 

Mgr. Coronič, 

Mgr. Jano 

40 Motivácia žiakov 

k štúdiu IT 

a prírodných vied 
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Exkurzia Nižná 

Myšľa 

27.9.2019 Nižná Myšľa PhDr. 

Kerestúriová 

30 Na ceste do 

praveku – 

zážitkové 

vyučovanie 

Exkurzia 

Šarišské 

Michaľany, 

Lipt. Mikuláš 

28.10.2019 Lipt. Mikuláš Mgr. 

Kurcinová 

42 poznanie 

fungovania 

priemyselnej 

výroby, jej 

aktuálne problémy 

Exkurzia Silická 

planina 

14.10.2019 Slovenský kras Mgr. 

Kurcinová 

25 spoznávanie SR, 

rozvoj 

orientačných 

schopností 

Exkurzia 

Starina 

4.11.2019 Starina RNDr. 

Kubíková 

40 Oboznámenie sa 

s vodným dielom 

DOD UPJŠ 4.10.2019 UPJŠ KE Výchovná 

poradkyňa 

60 Kariérové 

poradenstvo 

Noc na 

Šrobárke 

27.9.2019 Gymn. 

Šrobárova 1 

Žiacka rada 

PaedDr. 

Novotná 

140 Adaptácia na novú 

školu 

Spomienková 

slávnosť – J. 

Psotka 

16.10.2019 Mestská časť 

Košice-juh 

Mgr. 

Bugorčíková 

24 Spomienka na 

významnú 

osobnosť 

DOD TUKE 15.10.2019 TUKE TUKE 52 Kariérové 

poradenstvo 

Správna voľba 

povolania 

25.,26.11.19 KSK  KSK, RŠ, 

Mgr. 

Starostová 

32 Kariérové 

poradenstvo 

Študentská 

kvapka krvi – 

mobilný odber 

29.10.2019 Gymn. 

Šrobárova 1 

Mgr. 

Fabriciová 

30 Výchova 

k morálnym 

princípom 

Prednáška 

„Priprav sa na 

21. storočie“ 

8.11.2019 SAV Bratislava Mgr. 

Palenčárová 

30 Motivácia žiakov 

Shakespearś 

Memorial 

20.11.19 Gymn. 

Šrobárova 1 

Mgr. 

Melichová 

18 Aktívna výuka ANJ 

Pro Educo 4.,5.12.19 Spoločenský 

pavilón 

Progress 

Promotion 

Košice, RŠ, 

Mgr. 

Starostová 

60 Kariérové 

poradenstvo 

Deň Šrobárky 18.12.19 Detské 

domovy, 

domovy 

dôchodcov 

Gymn. 

Šrobárova 1,  

420 Dobročinné 

podujatie 

DOD 7.2.2020 Gymn. 

Šrobárova 1 

Gymn. 

Šrobárova 1, 

RŠ, ZRŠ , 

Mgr. 

Starostová 

550 žiakov ZŠ Prezentácia štúdia 

na našej škole 

Valentínska 

kvapka krvi 

19.2.2020 Gymn. 

Šrobárova 1 

Mgr. 

Fabriciová 

40 Ochrana života a 

zdravia 

Dobrodružná 

expedícia DofE 

VI.2020 DofE 

(Medzinárodná 

cena vojvodu 

z Edinburghu) 

Mgr. 

Fabriciová, 

Mgr. 

Kňazovická 

20 Príprava 

expedície, 

realizácia 

v auguste 2020 - 

záujem žiakov 
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o turistiku, 

sebarealizáciu 

 

Vzdelávacie a kultúrne poukazy  
 

Poukaz vzdelávací Počet vydaných 

poukazov 

Počet prijatých 

poukazov 

Počet zriadených  

krúžkov 

 508 367 14 

 

Krúžky pod vedením vedúcich pracovali počas celého roka veľmi úspešne. 

 

P. č. Názov krúžku 
počet 

poukazov vedúci krúžku 

1 Akční Šrobárčania 58 PaedDr. Novotná 

2 Debatný krúžok 35 Mgr. Kurcinová 

3 Informatický krúžok 27 Ing. Poradský, CSc. 

4 Kalamajkový krúžok 48 RNDr. Spišiak 

5 
Krúžok prípravy na VŠ z matematiky a 

logiky 9 RNDr. Spišiak 

6 Krúžok talianskeho jazyka 7 Mgr. Oravcová 

7 My sme Šrobárka 61 Mgr. Šolcová 

8 Príprava na FCE, CAE 5 Mgr. Starostová 

9 Šachový krúžok 2 Ing. Pejko 

10 Športový krúžok 7 PaedDr. Novotná 

11 Turisticko-branný krúžok 25 Mgr. Siváková 

12 Volejbalový krúžok 36 Mgr. Bugorčíková 

13 Vtedy na Šrobárke 34 

Ing. Vrabel, Mgr. 

Jano 

14 Základy vyššej matematiky 13 RNDr. Dvorská 

 

Kultúrne poukazy – počet 510 pre žiakov, 41 pre učiteľov. Kultúrne poukazy boli využité menej 

z dôvodu neskorého doručenia na školu (štvrtáci už mali ukončené stredoškolské vzdelanie) 

a z dôvodu pandémie sa neplánovali žiadne kultúrne podujatia, na ktorých by bolo možné 

poukazy využiťna 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, filmová noc na Šrobárke, 

maškarný ples, príprava a pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí v období do vypuknutia 

pandémie. 

 

 

Pedagodická rada prerokovala Hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020 bez pripomienok na pedagogickej 

porade dňa 23.6.2020 

 

 

          ___________v.r._______________ 

     Mgr. PaedDr. Z. Frankovičová 

      riaditeľka školy 
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Vyjadrenie Rady školy: 

 

 

 

 

 

Zápisnica  
zo zasadnutia Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1 Košice  

  

  

  
Rada školy dňa 15. 10. 2020  prerokovala  per rollam Hodnotiacu správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020  

bez pripomienok.  

  

  

 

 

v.r. 
Košice, 15.10.2020                                                           Ing. Ján Poradský, CSc. 

Predseda Rady školy  
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XV. Prílohy 

 

1. Správa o priebehu, prekážkach dištančného vzdelávania a opatreniach na odstránenie 

prekážok 

2. Správa o realizácii vyučovania počas pandémie koronavírusu 2020 

3. Správa výchovného poradenstva 2019-2020 

4. Správa kariérového poradenstva 2019-2020 

5. Správa koordinátora prevencií 2019-2020 

 

PRÍLOHA č. 1 

 

Správa o priebehu, prekážkach dištančného vzdelávania a opatreniach na 

odstránenie prekážok 

 

A. Priebeh dištančného vzdelávania 

 

Vedenie školy:  

 

 zabezpečilo podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom 

elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy, 

 vydalo interný dokument školy Usmernenie pre učiteľov k samoštúdiu žiakov počas 

prerušenia vyučovania od 23.3.2020. V tomto usmernení sa uvádzajú formy a spôsob 

samoštúdia a konkrétne množstvá zadaného učiva na samoštúdium ako aj termíny na 

jeho vypracovanie, 

 vydalo interný dokument školy - Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania 

počas prerušenia vyučovania, 

 zrealizovalo 27.3.2020 online školenie k Office 365 pre pedagogických zamestnancov, 

 zrealizovalo online pedagogické porady a porady s vedúcimi PK: 27.3.2020, 3.4.2020, 

5.5.2020, 18.6.2020, 23.6.2020 

 zhromažďovalo denný rozvrh pracovných činností pedagogických zamestnancov za 

jednotlivé týždne, 

 vypracovalo Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov 4. ročníka v druhom polroku 

školského roku 2019-20 a Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov 1.-3. ročníka 

v druhom polroku školského roku 2019-20  v čase mimoriadneho prerušenia 

vyučovania - dokumenty obsahujú zásady, ktoré boli odsúhlasené na PK a vychádzajú 

z dokumentu Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a 

praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v 

školách v školskom roku 2019/2020 (aktualizácia), 

 komunikovalo elektronicky prostredníctvom emailu a edupage o dôležitých termínoch 

a informáciách s pedagogickými zamestnancami a so žiakmi, 

 vypracovalo jednotný dotazník spätnej väzby na záver dištančného vzdelávania v čase 

mimoriadnej situácie pre všetkých žiakov, ktorí ho vyplnili prostredníctvom Microsoft 

Forms, 

 vyhodnotilo kvalitu dištančného vzdelávania počas mimoriadnej situácie na 

pedagogickej porade a jednotlivo s každou PK, 

 pripravilo súbor opatrení a pokynov po konzultácii s jednotlivými PK, vo veci 

plynulého dištančného vzdelávania na školský rok 2020/2021 (podľa aktuálnej 

epidemiologickej situácie). 
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Pedagogickí zamestnanci: 

 

Spôsob telenautiky: 

 prebiehalo podľa jednotne zadefinovaných kritérií a pokynov vedenia na dištančné 

vzdelávanie, 

 spočiatku realizácie (12.-13. týždeň) formou dištančných úloh zadávaných cez Edupage, 

následne online hodiny cez TEAMS,  

 úvodné hodiny v marci boli skúškou spojenia a technickým testovaním, od apríla  začali 

pravidelné online hodiny viac-menej podľa riadneho rozvrhu, 

 u mnohých učiteľov sa po školení v Teamse spustila online výuka hodín: cca. 50% z 

celkového počtu; zvyčajne prvá hodina v týždni išla formou DÚ zadania cez Edupage, 

druhá bola cez Teams ako kontrola alebo precvičenie nového učiva, 

 dĺžka online hodiny sa pohybovala podľa potreby od 35 do 60 minút, 

 v riadne zabehnutom systéme dištančného vzdelávania si väčšina učiteľov zvolila 

model: 

1 hodina cez Edupage a 1 hodina online, príp. vychádzala z vlastných podmienok na 

dištančné online vzdelávanie (napríklad 2x online hodina týždenne, respektíve 

paralelne pre dve triedy 1x 60-minútová hodina za 2 týždne + online skúšanie 

a hodnotenie v závere šk. roka), 

 cieľom bola komunikácia so žiakmi, preberanie učiva podľa UO. 

 

Formy práce: 

 počas mimoriadneho obdobia sa učitelia plynule prispôsobili metóde telenautiky, 

v rámci ktorej využívali formu priameho štúdia i formu vyučovania riadeného učiteľom; 

 a. forma priameho štúdia:  

príprava študijných materiálov učiteľom (pre samoštúdium žiakov), príprava 

prezentácií; pracovné listy, cvičenia a práca s textom, testy, slohové úlohy (upevňovanie 

učiva, preverovanie vedomostí); 

 b. forma vyučovania riadeného učiteľom: 

výklad s prezentáciou, práca s učebnicou, pracovným zošitom, prezentáciami 

(vytvorenými učiteľom alebo s vlastnými prezentáciami žiakov), analýza a interpretácia 

textu na online hodinách (pri precvičovaní učiva) príp. individuálne skúšanie, webové 

online platformy a online učebnice 

 

Metódy práce: 

 výklad s prezentáciou, diskusia pri práci s textom (zaujatie vlastného postoja k 

prečítanému textu), počítačová simulácia, počítačová animácia, riešenie problému a 

individuálna práca, rolové hry. 

 

Domáce úlohy: 

 zadávané cez EduPage s dobou vypracovania (1 týždeň), posielané aj mailom; 

posielaná spätná väzba, prípadne prečítané  a vyhodnotené úlohy na online hodine 

(napr. úlohy z jazyka a slohu). 

 

Účasť žiakov na online hodinách: 

 vyhovujúca, neprítomnosť ospravedlňovali písomne (cez Edupage/ Teams/e-mailom, 

príp. na ďalšej hodine). (V niektorých triedach sa však našli jednotlivci, ktorí postupom 

času od účasti na online hodinách upustili bez udania dôvodu, takéto prípady boli 

riešené individuálne). 
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Spôsob hodnotenia žiakov: 

 podľa kritérií schválených na zasadnutí  PK, 

 známky z obdobia pred prerušením vyučovania (február 2020), hodnotenie dištančných 

písomných úloh (s prihliadaním na dodržanie termínu vypracovania a odoslania), 

aktivita žiakov na online hodinách, príp. hodnotenie ústnych odpovedí na online 

hodinách), mimoriadne úlohy (nad rámec zadaných dištančných úloh –  časopis, tvorba 

prezentácií  vlastná tvorba – grafické básne a pod.),  

 pri priebežnom aj záverečnom hodnotení vyučujúci zohľadňovali aj sebahodnotenie 

žiaka (namerané údaje kopírovali aktivitu a kvalitu práce žiakov počas dištančného 

vzdelávania), 

 klasifikovaní boli všetci žiaci. 

 

B. Prekážky dištančného vzdelávania 

 

 technické problémy (ktorých odstránenie niektorí žiaci vôbec neriešili –napr. nefunkčný 

mikrofón a komunikácia s nimi bola možná iba cez „chat“ v Teams-e), 

 u niektorých žiakov nižšia pracovná disciplína,  

 veľa DÚ posielaných učiteľovi mailom a ich oprava v PC (čiže nie tlačenej forme, napr. 

slohové práce), 

 náročnosť prípravy učiteľa na hodiny (tvorba prezentácií, videí, pracovných listov, 

doplňovačiek...), 

 náročná kontrola úloh a spätná väzba, keďže žiaci písali odpovede do štyroch rôznych 

kanálov - formou správ na Edupage, do úloh v Edupage, meilom a do správ v Teamse,  

 dlhý čas pri PC,  

 rušivé momenty v pozadí pri výuke, 

 individuálne skúšanie – časovo veľmi náročné ( pri počte 34 žiakov v triede),  

 neobjektívnosť hodnotenia (kopírovanie DÚ, nesamostatná práca). 

 

C. Opatrenia  na odstránenie prekážok 

 

 zaviesť povinnú dochádzku na online hodiny, nutnosť ospravedlniť sa v prípade 

problémov v súlade s platným vnútorným poriadkom pre žiakov, 

 vytvoriť stály rozvrh online hodín, 

 vytvoriť čo najobjektívnejší systém hodnotenia, 

 lepšia spolupráca vyučujúcich s triednymi – včasne informovať o problémoch, 

 vyžadovať od učiteľov spätnú väzbu za odovzdané žiacke DÚ,  

 žiaci by mali mať možnosť počas celého dištančného vzdelávania vyjadriť sa 

k problémom, ktoré ich trápia (niečo ako schránka, kam by mohli svoje problémy 

adresovať, pretože o ich „nespokojnosti“ sa triedny učiteľ môže dozvedieť aj pomerne 

neskoro).  

 zjednotiť formy komunikácie a online výučby žiakov, 

 používať tvorivosť a hravosť pri tvorbe zaujímavých zadaní (videá, úryvky z filmov, 

krátke filmy, výukové videá, zvukové nahrávky žiakov, podcasty, kvízy, pesničky 

s dopĺňaním textu, rozprávanie podľa obrázka/ov), 

 pripraviť školenie pre učiteľov ohľadne zadávania testov cez edupage, viac online 

školení pre učiteľov, ako správne využívať rôzne aplikácie, 

 pripravovať žiakov 1. ročníka na prechod na dištančné vzdelávanie 
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PRÍLOHA č. 2 

 

Správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania. 

 

Zohľadňujúc potreby žiakov v súvislosti s prerušením školského vyučovania v školách v 

školskom roku 2019/2020 (ďalej len „mimoriadna situácia“) vydala škola interné dokumenty:  

Usmernenie pre učiteľov k samoštúdiu žiakov počas prerušenia vyučovania od 23.3.2020. 

V tomto usmernení sa uvádzajú formy a spôsob samoštúdia a konkrétne množstvá zadaného 

učiva na samoštúdium ako aj termíny na jeho vypracovanie, 

Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania, 

Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov školy v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania. 

Dokument obsahuje zásady, ktoré boli odsúhlasené na PK a vychádza z dokumentu Usmernenie 

na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej 

situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 

(aktualizácia). 

 

Opis zmien, ktoré nastali v dôsledku mimoriadnej situácie 

Opis zmien, ktoré nastali oproti pôvodnému ŠkVP školy v troch oblastiach: 

A. priebeh vyučovania 

B. prebrané učivo 

C. hodnotenie 

D. organizácia prijímacieho konania 

E. organizácia maturitnej skúšky 

 

A. Priebeh vyučovania 

Všetci žiaci školy sa zúčastňovali dištančného vzdelávania riadeného vyučujúcimi jednotlivých 

vyučovacích predmetov. Pripravovali sa formou samoštúdia na základe učiteľom zadaných 

pokynov, materiálov a iných zdrojov. 

Samoštúdium všetkých žiakov školy prebiehalo prostredníctvom elektronickej komunikácie s 

pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami: 

 prioritne prostredníctvom edukačného portálu na webstránke školy (edu page), 

 alebo prostredníctvom sociálnych sietí (ak v nej mali so svojim vyučujúcim vytvorenú 

vlastnú skupinu), 

 alebo prostredníctvom emailovej komunikácie (napr. office 365, ak ju už doteraz žiaci 

na komunikáciu s vyučujúcim používali). 

 

Učiteľ si najskôr dohodol a overil možnosti spolupráce so žiakmi (napríklad cez Edupage), až 

potom ju začal realizovať. 

 

Úlohy zadané učiteľom spracovávali žiaci v termíne, ktorý určil učiteľ. Žiaci odovzdávali  

vypracované úlohy. V prípade nesprávne vypracovaných úloh, učiteľ poukázal na chyby a 

požiadal žiakov o ich odstránenie. Žiaci opravené úlohy opätovne posielali učiteľovi. 

 

Učitelia jednotlivých predmetov zadávali  žiakom úlohy podľa usmernenia vydaného 

riaditeľkou školy v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu 

na preštudovanie/vypracovanie: 

 nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, ...), 

 úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, ...), 
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 zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky,...), 

 projekty na samostatnú prácu 

 

Učitelia zadávali prácu žiakom rešpektujúc zásadu primeranosti vo vzdelávaní.  

 

Časová dotácia predmetu  Množstvo zadaného učiva 

na samoštúdium 

Termín zadania  

1 a 2 hodiny týždenne  učivo a úlohy zadával 

učiteľ len raz do týždňa 

učivo a úlohy zadával 

učiteľ v prvý deň v týždni, 

keď bol v rozvrhu daný 

predmet.   

 

3 a 4 hodiny týždenne učivo a úlohy zadával 

učiteľ dvakrát do týždňa 

5 a viac hodín učivo a úlohy zadával 

učiteľ trikrát do týždňa 

 

Úlohy posielal učiteľ v čase od 7:30 do 20:00 

 

Zadávanie učiva a úloh prebiehalo nasledovne: 

 Každý učiteľ poslal  žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedal jednej 

vyučovacej hodine. 

 Ak chcel učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadnil reálny čas, 

ktorý bol potrebný na jeho vypracovanie. 

 Žiakom dal na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.  Učiteľ rešpektoval fakt, že 

úlohy žiakom zadávajú aj ostatní kolegovia.   

 

Pochopenie nového učiva žiaci komunikuovali s učiteľmi dostupnými elektronickými cestami 

komunikácie. 

 

B. Prebrané učivo 

 

Vzhľadom na prebiehajúce vyučovanie dištančnou formou a s rešpektovaním pravidiel 

dištančného vzdelávania, predmetové komisie po vzájomnej dohode určili témy, ktoré budú 

z časových dôvodov vynechané a presunuté do vyšších ročníkov. Po prerokovaní prijali 

zasadnutia PK nasledovné uznesenia:  

 

PK SJL, UKL, DEU, ETV, NBK 

SJL 1. roč. (J) Umelecký štýl (umelecký opis, praktická časť tematického celku) 

(L) Klasicizmus v slovenskej literatúre (praktická časť - analýza textu; časomiera, 

diela povinných autorov – J. Kollár, J. Hollý, J. Chalupka)  

SJL 2. roč. (J) Publicistický štýl (beletrizovaný životopis, praktická časť tematického celku) 

(L) Literárna moderna a avantgarda  (praktická časť - analýza textu; sylabotonizmus; 

I. Krasko) 

SJL 3. roč. (J) Úvaha; Zvuková a grafická stránka jazyka;  (praktická časť tematických celkov) 

(L) Próza naturizmu a slovenská medzivojnová dráma (praktická časť - analýza textu; 

D. Chrobák, ...) 

UKL 1. roč. Každodenná kultúra –  experimenty, umenie 20- storočia ( Gýč – ilúzia šťastia; 

Literatúra, divadlo a hudba 20. storočia – umenie ako irónia) 

Hodnota umenia a trh s umením 

DEU 3. roč. Barok a rokoko – baroková architektúra, sochárstvo, maliarstvo, hudba (praktická 

časť - analýza a interpretácia umeleckých diel stredoveku a novoveku) 
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PK MAT, FYZ 

MAT 1. 

roč. 

riešenie slovných úloh 

MAT 2. 

roč. 

zhodné a podobné zobrazenia v rovine, kombinatorika 

MAT 3. 

roč. 

analytická geometria kružnice 

CVM komplexné čísla 

FYZ 1. roč. mechanika kvapalín a plynov 

FYZ 2. roč. striedavý prúd 

 

PK BIO, CHE 

BIO 1. roč. Huby, Ekológia rastlín 

BIO 2. roč. Etológia, Ekológia živočíchov 

BIO 2. roč. 

(AB) 

PC – Tkanivá, Krycia a oporná sústava, Pohybová sústava, Obehová sústava, 

Dýchacia sústava, Štatistické vyhodnotenie výsledkov, Tráviaca sústava, Zmyslová 

sústava 

BIO 3. roč. 

(AB) 

PC - Krycia, Nervová, Zmyslová sústava 

Ontogenéza, Zdravý životný štýl, Zdravý životný štýl beseda, Základy poskytovania 

prvej pomoci 

BIO 3. roč. 

(C,D) 

Pohlavné orgány muža, Pohlavné orgány ženy, Ontogenéza, Zdravý životný štýl, 

Základy poskytovania prvej pomoci 

CVB 3. roč. Orgány zmyslového vnímania, Zmyslové orgány človeka, Rozmnožovanie 

a ontogenéza živočíchov; Pohlavná sústava muža a ženy, Reprodukcia 

a ontogenetický vývin človeka; Pohlavne prenosné choroby 

CHE 1. roč. Výpočty zo vzorcov a rovníc 

CHE 2. roč. Kyslíkaté deriváty 

 

PK DEJ, OBN, GEG, EKO 

 

DEJ 2.roč. Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline 

a) Spojiť: Slovania v strednej Európe a Samova ríša     

b) Vynechať : Nitrianske kniežatstvo 

c) Ponechať: Vznik a rozmach VM 

d) Spojiť: Christianizácia VM a Význam VM 

e) Vynechať: Ako žili naši predkovia 

DEJ 2.roč. 6. Slováci v Rakúsko-Uhorsku 

a) Spojiť: Bachov absolutizmus a Memorandum národa slovenského 

b) Spojiť: Rakúsko-Uhorské vyrovnanie a Slovenské politické aktivity v období 

dualizmu 

c) Ponechať: Maďarizácia 

d) Ponechať: Slovenská politika na začiatku 20. storočia  

e) Vynechať: Hospodársky, sociálny a kultúrny vývoj v 2. polovici 19. stor.  

f) Ponechať: Koloniálna sústava koncom 19. stor.  

g) Vynechať: Stretnutie kultúr a civilizácií a Imperiálny svet  

h) Ponechať: Súperenie veľmocí v Európe 

DEJ 3.roč. 4. Konflikt ideológii a integrácia Európy 

a) Ponechať: Studená vojna 

b) Spojiť: Prejavy studenej vojny a Prejavy studenej vojny 

c) Spojiť: Krízy v sovietskom bloku a Perestrojka a pád železnej opony 
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DEJ 3.roč. 5. Československo po roku 1945 

a) Ponechať: Februárový prevrat 1948 a Reformný proces v roku 1968 a Pád 

totalitného režimu v Československu 

b) Vynechať: všetky ostatné témy 

DEJ 3.A SR 1939-45. Konflikt ideológií. Slovensko v ČSR 1945-1993 

SED Úvod do dejín stredoveku, Život v stredoveku, Stredoveká kultúra, Regionálne 

dejiny 

GEG 1.roč. Štruktúra obyvateľstva podľa biologických znakov – rasová štruktúra, Štruktúra 

obyvateľstva podľa kultúrnych znakov – jazyková, vzdelanostná štruktúra, Sídla 

základné jednotky a termíny, Realizácia geografickej exkurzie 

GEG 2.roč. Juhoafrická republika, Nigéria, Globálne problémy ľudstva, Austrália a Oceánia 

(celý tematický celok), sú to dve témy, Amerika – poloha, rozloha, regióny, 

Obyvateľstvo Ameriky, Politická situácia 

SEG Západná Európa, Južná Európa, Juhovýchodná Európa, Severná Európa 

Východná Európa 

Pozn: z neodučených tém, budú poslané žiakom poznámky (pre budúci záujem 

o maturitu) 

OBN 2.A,B Ústava SR, Význam občianstva pre človeka, Právomoci orgánov územnej 

a miestnej samosprávy , Ľudské práva – dokumenty, Systémy ochrany ĽP, Práva 

detí, žien a menším, Ľudské práva a slobody v Ústave SR 

OBN 2.C,D Občan a štát 

OBN 3.A,B Základy filozofie – neprebraný celý tematický celok 

OBN 3.C,D Základy religionistiky, Základy filozofie 

SEW Hospodárenie  domácností, IV. Trh VF 

EKO  Hospodárenie domácností. Medzinárodné ekonomické vzťahy a ekonomická 

integrácia. 

 

PK INF 

V druhom polroku školského roku 2019/2020 aj napriek nepriaznivej situácii, ktorá je spôsobená 

distančnou formou výučby, je možné konštatovať, že využitím vhodných foriem  

On-line výučby sme schopní zabezpečiť obsahovú náplň všetkých tematických celkov predmetov. 

 

PK ANJ 

1. roč. 

všeob., 

info., mat. 

– učebnica Gateway to Maturita B1+ - presúva sa  Unit 6 – téma Technológie, 

gramatika – trpný rod, sloh – písanie za a proti eseje 

 

1. roč. 

ang. 

– učebnica Gateway to Maturita B1+ - presúva sa Unit 7 – téma Šport, gramatika 

– vzťažné vety, sloh – písanie článku 

1. roč. nem. – učebnica Gateway to Maurita B1+ - bez presunu  

2. roč. 

všeob., info. 

– učebnica Gateway to Maturita B2+ - presúva sa Unit 2 

 

2. roč.  

ang. 

– učebnica Gateway to Maturita B2+ - presúva sa Unit 4 – téma Veda a technika, 

gramatika – podmienkové vety, sloh – písanie za a proti eseje 

2. roč.  

nem. 

– učebnica Gateway to Maturita B1+ bez presunu 

3. roč.  

všeob.. info. 

– učebnica Gateway B2+ - presúva sa Unit 4 téma Veda a technika, gramatika – 

podmienkové vety, sloh – písanie za a proti eseje 



43 

 

3. roč.  ang. – učebnica Gateway to Maturita B2+ - presúva sa Unit 8 – téma Ľudské telo 

a zdravie, gramatika – vety s príčastím prítomným a minulým, sloh – porovnanie 

esejí 

3. roč. nem. – učebnica Gateway to Maturita B1+ – presúva sa Unit 7 – téma Šport, gramatika 

– vzťažné vety, sloh – písanie článku 

KAJ – presúvajú sa dve témy (podľa vyučujúcich) 

 

PK NEJ, RUJ, FRJ, SPJ 

1.D-DSD: Témy: Práca a povolanie, Želania a sny, Gramatika:   Vedľajšie vety s damit, 

neurčitkové vety s um...zu, závislý infinitív s zu, väzba podstatného a 

prídavného mena s zu, Konjunktív II: opisný tvar, nepravidelných slovies, 

slovies: haben, sein, werden, priraďovacie súvetie 

1.roč. N1: Témy: Dovolenka, Kam cestuješ?, Gramatika: zápor s nicht a kein-, slovesá s 

D, tvorenie príd. mien s -ig, -lich, -isch 

1. roč. N2: Témy:  Doma a na cestách: Si v strese?, problémy s rodičmi, Berlín, orientácia 

v meste, Gramatika:  Časovanie nepravidelných slovies v prítomnom čase, 

predložky na vyjadrenie smeru s datívom, časová postupnosť, neosobné zámeno 

man, predložky na vyjadrenie miesta s datívom, s akuzatívom, predložky v 

spojení s názvami miest 

1.roč. N3 : Téma : Zdravie, Gramatika: rozkazovací spôsob slovies 

2.C-DSD: Témy: Záľuby a voľnočasové aktivity, Prázdniny a cestovanie: plány na 

dovolenku, na bicykli s priateľmi, mládežnícke cestovanie, 

Gramatika:  Nominalizácia, vzťažné vety, nepriame otázky, predložky miesta 

2.roč. N1: Témy: Európa, Mladí Európania, Cestovanie, Gramatika: predložkové väzby, 

neurčité zámená, Konjunktiv II, spojka außerdem 

2.roč.N2: Témy: Média a voľný čas: dobrovoľnícka práca, na hudobnom festivale, 

grilovacia párty, varenie, Gramatika:  Zvratné zámená v akuzatíve, zvratné 

slovesá, vedľajšia veta so spojkou dass, časová predložka in, Konjunktív II 

slovies können a haben, neurčité a záporové zámená, predložka zum +slovesné 

podstatné meno, spodstatnené prídavné meno, hlavná veta so spojkou 

außerdem 

2.roč. N3: Témy: Školské biografie, škols. systém v Nemecku, povolanie, vysnívané 

povolanie, Gramatika: spojka trotzdem, rekcia slovies, vedľajšie vety so 

spojkou weil, slabé skloňovanie pods.mien 

3.C – DSD: Témy:  Ako máme spolunažívať?  (Láska, priateľstvo, problémy), Gramatika: 

Vzťažné vety, následkové vety, nepriama reč      

3.roč. N1: Témy: Slovensko má čo ponúknuť, Eva píše Alici, osobnosti Slovenska, 

Švajčiarsko: ako turista v Švajčiarsku, Lena a Luca v Zürichu, kde je 

Švajčiarsko najkrajšie, Gramatika:  Stupňovanie prídavných mien, vyjadrenie 

slovenského jeden/jedna/jedno z naj-, vzájomné postavenie príslovkového 

určenia, používanie záporu nicht vo vetách, predminulý čas, vedľajšia veta s 

nachdem, recipročné zámená, príslovky smeru 

3.roč. N3: Témy: Ochrana životného prostredia, Zvieratá v ZOO, Gramatika: zámeno es, 

skloňovanie prídavnych mien po určitom člene, genitív pri priezviskách, písanie 

listu – úvod a záver 

4.C – DSD: Témy: Slovensko, Veda a technika v službách ľudstva, Krajina, jazyk ktorej sa 

učím 
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4.A,C: Témy: Profesia a pracovný život, Veda a technika v službách ľudstva, Vzory a 

ideály 

4.B:  Témy: Umenie a príbehy ( kreatívna práca, grafity,sny) 

Gramatika:  konjunktív II, pasív s modál. slovesom, modál. slovesá v 

perfekte,spojka als 

4.D: Témy: Umenie a príbehy: príbehy, sny, spisovatelia, čítanie, 

Gramatika: Modálne slovesá v perfekte, préteritum, plusquamperfektum, 

predložky miesta, vedľajšie vety časové, Konjunktív II (minulý čas), spojky 

darum, deswegen, da, vedľajšie vety časové 

Seminár KNEJ 

– 3.ročník: 

Témy: Profesia a pracovný život, Veda a technika v službách ľudstva, Vzory a 

ideál 

FRJ 

1.roč. Zložený minulý čas a prídavné meno. 

II.A,II.D (1. 

skupina) 

Bývanie (vzťažné zámeno DONT, privlastňovacie zámená, porovnávanie 

prídavných mien) 

II.A,II.D 

(2.skupina) - 

Voľný čas (prechodník, vyjadrenie príčiny) 

 

3. roč. Cestovanie (nepriama reč, konjunktív) 

4.roč. Vyjadrenie dejového trvania, substitúcia zámenami 

SPJ 1. roč. Človek a príroda (prechodník), Nákupy (záporné zámená a príslovky) 

 RUJ 

1. roč. - 1.C,E:  

 

Urok 9: Slovesá pohybu, Zámeno какой a prídavné mená, Skupina hlások ги, 

ки, хи, Ukazovacie zámeno этот, Slovná zásoba - Prázdniny, Transport, 

Krajiny sveta 

2.roč. - 2.C,D:  

 

Urok 16: Prídavné mená tvrdého a mäkkého zakončenia, Časovanie zvratných 

slovies, Vyjadrenie slovenského "potrebujem", Zámeno такой, Slovná zásoba - 

Šatstvo a móda 

3. roč. - 3.C,D  

 

polovicu Urok 22: Časovanie slovies na  -овать, -ировать, Spojka чтобы, 

Slovná zásoba - Životné prostredie a Urok 23: Opakovanie - matka múdrosti, 

opakovacie cvičenia k lekciám 19 - 22 

3.ročník Téma: Zamestnanie 

 

 

 

 

PK TSV 

 

1.roč. 

dievčatá:  

atletika (skok do výšky),  ringo, crossfit, stolný tenis, volejbal 

 

1.roč. 

chlapci: 

atletika (skok do výšky),  ringo, crossfit, stolný tenis, nohejbal 

 

2.roč. 

dievčatá:  

atletika (skok do výšky),  ringo, crossfit, stolný tenis, volejbal 

 

2.roč. 

chlapci: 

 atletika (skok do výšky),  nohejbal, crossfit, stolný tenis, volejbal 

 

3.roč. 

dievčatá:  

atletika (skok do výšky),  ringo, crossfit, stolný tenis, volejbal 

 

http://1.r.ch/
http://1.r.ch/
http://2.r.ch/
http://2.r.ch/
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3.roč. 

chlapci: 

atletika (skok do výšky),  nohejbal, crossfit, stolný tenis, volejbal 

 

4.roč. 

dievčatá:  

netradičné druhy športu , atletika (skok do výšky),  volejbal, cvičenie v posilňovni 

4.roč. 

chlapci: 

netradičné druhy športu, posilňovňa, futbal, cvičenie v posilňovni 

 

 

C. Hodnotenie: 

Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliadalo predovšetkým na osobitosti, možnosti 

a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách. 

Zohľadňovalo sa aj sebahodnotenie žiaka. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného 

vyučovania získaval učiteľ najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi. Podkladmi 

boli projekty, riešenia komplexných úloh, tematické práce, plnenie dištančných úloh, 

spracovaných žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky 

každého žiaka. 

Zrušila sa povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového 

štandardu štátneho vzdelávacieho programu. 

Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania počas mimoriadnej situácie neboli dôvodom pre neklasifikovanie žiakov 

v riadnom termíne v druhom polroku.  

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo realizované 

individuálne.  V prípade nejasností v súvislosti s hodnotením bol výchovný poradca v kontakte 

so  špeciálnym pedagógom, prípadne príslušným poradenským zariadením a konzultoval 

situáciu jednotlivých žiakov. 

Žiaci, ktorí nesplnili podmienky stanovené školou nedostali vysvedčenie, ale písomné 

oznámenie od riaditeľky školy, že žiak v niektorom predmete/predmetoch nesplnil stanovené 

kritéria. Triedny učiteľ alebo vedúci predmetovej komisie odôvodnil rozhodnutie v oznámení. 

Zároveň riaditeľka školy oznámila na podnet učiteľov aké povinnosti a akým spôsobom 

preukáže do 31.8.2020. Takéto oznámenie o preskúšaní poslala riaditeľka školy najneskôr do 

30.6.2020.  

Najneskôr do 4.mája jednotlivé predmetové komisie rozpracovali kritéria hodnotenia počas 

mimoriadnej situácie (čo má žiak splniť, urobiť pre naplnenie hodnotenia predmetu v 

upravenom režime obsahu).  

 

 

Spôsob hodnotenia žiakov za 2. polrok školského roka 2019/2020  

Po prerokovaní v pedagogickej rade boli  žiaci 1. až 3. ročníka klasifikovaní v jednotlivých 

predmetoch nasledovne: 

 

SJL (slovenský jazyk a literatúra) známka   

ANJ (anglický jazyk)  známka   

KAJ (konverzácia v anglickom 

jazyku) známka  

FRJ (francúzsky jazyk) známka   

SPJ (španielsky jazyk) známka  

NEJ (nemecký jazyk) známka   

KNJ (konverzácia v nemeckom 

jazyku) známka  

http://3.r.ch/
http://3.r.ch/
http://4.r.ch/
http://4.r.ch/
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RUJ (ruský jazyk) známka   

MAT (matematika)  známka   

CVM (cvičenia z matematiky) známka  

INF (informatika) známka   

XSS (počítačové systémy a siete) známka  

CVI (cvičenia z informatiky) známka  

BIO (biológia) známka   

CVB (cvičenia z biológie) známka  

CHE (chémia) známka   

CVC (cvičenia z chémie) známka  

FYZ (fyzika) známka   

CVF (cvičenia z fyziky) známka  

GEG (geografia) známka   

SEG (seminár z geografie) známka  

DEJ (dejepis) známka   

SED (seminár z dejepisu) známka  

OBN (občianska náuka) známka   

SPS (spoločenskovedný seminár) známka  

SEW (spoločensko-ekonomický 

seminár) známka   

DEU (dejiny umenia) známka  

UKL (umenie a kultúra)   absolvoval 

NBK (náboženská výchova)  absolvoval 

ETV (etická výchova)  absolvoval 

TSV (telesná a športová výchova)   absolvoval 

 

Po prerokovaní na jednotlivých PK boli prijaté nasledovné kritéria: 

Kritéria hodnotenia a klasifikácie v jednotlivých predmetoch v 2. polroku školského roka 

219/2020  

SJL a DEU 

V záverečnej klasifikácii budú zohľadnené:  

 študijné výsledky za celé obdobie 2. polroka (vrátane mesiaca február), 

 portfólio žiackych prác, 

 aktivita na online hodinách (pohotové reakcie, odpovede na dané otázky, orientácia v 

problematike, uplatňovanie nadobudnutých vedomostí pri analýze diel...), 

 aktívne zapájanie sa do vzdelávacieho procesu na  online hodinách (overovanie 

vedomostí v rámci rozhovoru so žiakmi), 

 aktivita žiakov v mimoškolskej činnosti  (školský časopis, súťaže, ...), 

 sebahodnotenie žiaka. 

 

Poznámky:  

o Žiak odovzdáva vypracovanie dištančných úloh v stanovenom termíne, úlohy sú 

hodnotené známkou: 

 odovzdanie úloh v termíne: hodnotenie podľa kvality vypracovania 

známkou, 

 oneskorené odovzdanie úloh /po termíne bez ospravedlnenia/: 

hodnotenie z hľadiska  kvality vypracovania, pričom známka je zhoršená 

o 1 stupeň, 
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 neodovzdanie vypracovania do týždňa od stanoveného termínu: 

hodnotenie známkou 5. 

 

o Dištančné úlohy sú hodnotené percentuálne stupnicou (alebo bodmi) 

zodpovedajúcou známkam: 

 100 % – 90 % výborný  

 89 % – 75 % chválitebný  

 74 % – 50 % dobrý  

 49 % – 35 % dostatočný  

 34 % - 0 % nedostatočný 

 

UKL 

V záverečnom hodnotení budú zohľadnené:  

 odovzdanie úloh v termíne /prezentácie, tvorivé úlohy,.../  –  hodnotenie má 

individualizovaný a motivačný charakter 

 záverečné hodnotenie:  absolvoval/-a 

 

ANJ a KAJ  

V záverečnej klasifikácii budú zohľadnené:  

 písomky na slovnú zásobu a gramatiku zadávané online cez Edupage alebo Microsoft 

Forms majú váhu 0,5,  

 slohové útvary – do cca 200 slov majú váhu 1,  do cca 100 slov majú váhu 0,5, 

 ústna odpoveď – podľa dĺžky:  kratšia – váha 0,5,  dlhšia – váha 1, 

 prezentácie – počet slidov  8-10 – váha 1, 

 nahrávka (napríklad opis obrázku) – váha 0,5, 

 aktivita a miera zapájania na online hodinách, 

 odovzdávanie domácich úloh v stanovenom termíne, 

 sebahodnotenie žiakov.  

 

NEJ-DSD, druhý cudzí jazyk NEJ, FRJ, SPJ, RUJ 

V záverečnej klasifikácii budú zohľadnené: 

 aktívna  účasť  na  online  hodinách  s  prihliadnutím  na  osobitosti,   možnosti,   

individuálne  

a technické podmienky; v prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť online hodiny, musí sa 

vyučujúcemu ospravedlniť, 

 odovzdané  úlohy, tematické práce a dištančné úlohy spracované žiakmi počas domácej 

prípravy v zadanom termíne; v prípade, ak žiak neodovzdá 80% zadaní a neospravedlní 

sa, bude učiteľ považovať úlohu za nesplnenú, 

 rozhovory so žiakmi v rámci online hodín, 

 výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania (známky za február 2020), ak žiak 

nezískal známky v tomto období, bude online skúšaný, 

 aktivity v rámci predmetu,  

 sebahodnotenie žiakov. 

 

DEJ, OBN, SEW, GEG 

V záverečnej klasifikácii budú zohľadnené: 
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 známky získané počas prezenčnej formy štúdia v 2. polroku (február 2020) s pôvodnou 

váhou známok, 

 známky získané počas dištančného štúdia s váhou od 0,25  do 1: 

o odoslanie vypracovaných úloh do stanoveného termínu v požadovanej kvalite sa 

hodnotí známkou 1 – 4, 

o odoslanie vypracovaných úloh v náhradnom termíne v požadovanej kvalite z 

opodstatneného dôvodu (rodičom ospravedlnená absencia, PN alebo technické 

problémy) sa hodnotí známkou 1 – 4, 

o oneskorené odovzdanie úloh /po termíne bez ospravedlnenia/: hodnotenie z 

hľadiska  kvality vypracovania, pričom známka je zhoršená o 1 stupeň, 

o neodovzdanie vypracovania do týždňa od stanoveného termínu: hodnotenie 

známkou 5, 

o aktívna účasť na online hodine alebo online preskúšanie sa hodnotí známkou 1 

– 5, 

o zapojenie sa žiakov do súťaží sa hodnotí známkou 1. 

  sebahodnotenie.  

Poznámky:  

a) známky získané počas dištančného vzdelávania majú váhu od 0,25 do 1,0 podľa 

uváženia učiteľa 

b) úlohy zadávané učiteľom a spätná väzba môžu mať rôznu podobu – 

vypracovanie pracovného listu, vypracovanie kontrolných otázok k téme alebo 

študijnému materiálu, prezentácia, referát a pod. 

 

MAT a  FYZ 

V záverečnej klasifikácii budú zohľadnené: 

 čiastkové výsledky (známky, body, percentá) počas vyučovania v škole, 

 odovzdávanie a kvalita vypracovania zadaní počas dištančného vzdelávania; učiteľ 

upozorní na nedostatky vo vypracovaní a navrhuje spôsob ich odstránenia; odovzdané 

zadania môžu byť hodnotené čiastkovými známkami, bodmi, percentami, ktoré majú 

charakter informácie a spätnej väzby, 

 ústna komunikácia a aktivita počas dištančného vzdelávania;  komunikácia a aktivity 

môžu byť hodnotené čiastkovými známkami, bodmi, percentami, ktoré majú charakter 

informácie a spätnej väzby, 

 sebahodnotenie.  

 

BIO a CHE 

V záverečnej klasifikácii budú zohľadnené: 

 známky získané v čase pred prerušením vyučovania,  

 hodnotenie úloh z dištančného vzdelávania,  

 známky získané z online testovania, 

 sebahodnotenie, 

 známka získaná z vypracovania projektového zadania: 

 

o hodnotenie projektu má váhu rovnajúcu sa známke získanej pred karanténou, 

o čas na vypracovanie projektu je dlhší v porovnaní s klasickými dištančnými 

úlohami  (čas na vypracovanie je v kompetencii učiteľa), 
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o témy projektu a pravidlá hodnotenia zadáva vyučujúci, 

o forma projektu je individuálna, môže to byť prezentácia, realizácia experimentu 

v domácich podmienkach, vytvorenie videa, zvukovej nahrávky, posteru, 

pojmových máp a pod. 

Príklady projektov:  

 1.roč. BIO – online herbár  

 3.roč. BIO  - prezentácie s témou ochorení  

2.roč. CHE – pojmové mapy 

 3.roč. CHE – prezentácie k prírodným látkam 

Poznámka: Výhodu vypracovania projektu vidíme v tom, že žiaci pristupujú k téme 

individuálne, vyhneme sa plagiátorstvu a podporíme kreativitu a sebahodnotenie 

žiakov; učiteľom poskytuje možnosť zhodnotiť samostatnú prácu žiakov, oceniť 

inovatívny prístup k téme.  

 

INF, CVI a XSS 

V záverečnej klasifikácii budú zohľadnené: 

 písomné – on-line testy Office 365, projekty, domáce úlohy  cez Edupage, Microsoft 

Teams, zápisy algoritmov a programov vo vyššom programovacom jazyku, testy za 

študijné moduly v CISCO netacad, 

 ústne prezentovanie osvojených poznatkov na on-line hodine, pri ktorom sa kladie dôraz 

nielen na  kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach 

a ich aplikáciu v praktických súvislostiach,  

 schopnosť kooperácie a komunikácie na on-line hodinách pri riešení problémových 

úloh v skupine, 

 sebahodnotenie. 

Výslednú známku navrhuje učiteľ po komplexnom zhodnotení prístupu žiakov k plneniu 

študijných povinností v priebehu dištančného vzdelávania, s dôsledným rešpektovaním 

uvádzaných základných  princípov hodnotenia žiakov.   

 

Pri klasifikácii výsledkov v informatike sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a 

vzdelávacích štandardov hodnotí:  

 schopnosť žiaka posudzovať správnosť použitých postupov a v prípade potreby aj 

nástrojov informačných a komunikačných technológií pri riešení rôznych úloh, 

schopnosť argumentovať a diskutovať o kvalite a efektívnosti rôznych postupov,  

 schopnosť správne navrhnúť postup riešenia danej úlohy poskladaním z menších úloh, 

zovšeobecňovaním iných postupov, analógiou, modifikáciou, kontrolou správnosti 

riešenia, nachádzaním a opravou chýb,  

 schopnosť porovnávať rôzne postupy a princípy, analyzovať ich, hľadať vzťahy,  

 schopnosť riešiť konkrétne situácie pomocou známych postupov a metód, demonštrovať 

použitie princípov a pravidiel na riešenie úloh, na vyhľadávanie a usporiadanie 

informácií, prezentovať informácie a poznatky,  

 porozumenie požadovaných pojmov, princípov a zručností, schopnosť ich vysvetliť, 

ilustrovať, zdôvodniť, uviesť príklad, interpretovať, prezentovať najmä pomocou 

zodpovedajúcich nástrojov informačných a komunikačných technológií,  

 schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne, ale aj v skupine žiakov.  
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TSV 

 

V záverečnom hodnotení budú zohľadnené: 

3. ročník: 

 tvorba motivačného videa s akoukoľvek pohybovou aktivitou v min. trvaní 30 sekúnd,  

 vypracovanie testu z olympionizmu, 

 vypracovanie 10-tich  prípravných cvičení na loptové hry.  

2.ročník: 

 tvorba motivačného videa s akoukoľvek pohybovou aktivitou v min. trvaní 30 sekúnd,  

 vypracovanie 10-tich  prípravných cvičení na loptové hry, 

 vypracovanie online testu z účelového cvičenia. 

1.ročník: 

 tvorba motivačného videa s akoukoľvek pohybovou aktivitou v min. trvaní 30 sekúnd,  

 vypracovanie 10-tich  prípravných cvičení na loptové hry,  

 vypracovanie online testu z účelového cvičenia. 

 

Hodnotenie predmetu TSV (s výnimkou 4-tej zdravotnej skupiny): absolvoval/a 

 

ETV a NBK 

 

V záverečnom hodnotení budú zohľadnené:  

 odovzdanie úloh v termíne /prezentácie, tvorivé úlohy/  –  hodnotenie má 

individualizovaný a motivačný charakter 

 záverečné hodnotenie:  absolvoval/-a 

 

Vyššie uvedené zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov 1.  – 3. ročníka Gymnázia, Šrobárova 

1 v Košiciach  v 2. polroku školského roka 2019/2020 boli schválené hlasovaním pedagogickej 

rady per rollam. 

Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov 1.  – 3. ročníka Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach  v 

2. polroku školského roka 2019/2020 za jednotlivé predmety boli schválené hlasovaním 

v príslušných predmetových komisiách per rollam. 

 

D. Organizácia prijímacieho konania 

 

Minister školstva vydal 29. apríla 2020 rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení 

prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 

2019/2020. Na základe toho boli vypracované nové kritéria prijímacieho konania.  

Uchádzači boli prijatí na základe zohľadnenia: študijných výsledkov, prospechu a ďalších 

kritérií 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručil prihlášku do 15. mája 2020 

cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. 

Riaditeľ základnej školy do 19. mája 2020 odoslal prihlášky na príslušnú strednú školu.  

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručil strednej 

škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium 

alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. 
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E. Organizácia maturitnej skúšky 

 

Externá časť maturitnej skúšky bola zrušená. V školskom roku 2019/2020 sa interná časť 

maturitnej skúšky vykonávala len administratívne. 

Hodnotenie predmetu na maturitnej skúške  

Výsledná známka z jednotlivých predmetov na maturitnom vysvedčení sa vypočítala ako 

priemer známok daného predmetu a jeho príbuzných predmetov podľa zoznamu v tabuľke.  

 

  Predmet Príbuzný predmet 

SJL slovenský jazyk a literatúra   

RUJ ruský jazyk   

ANJ anglický jazyk konverzácia v anglickom jazyku 

FRJ francúzsky jazyk   

NEJ nemecký jazyk   

MAT matematika cvičenia z matematiky 

INF informatika   

BIO biológia cvičenia z biológie 

CHE chémia cvičenia z chémie 

FYZ fyzika cvičenia z fyziky 

GEO geografia seminár z geografie 

DEJ dejepis seminár z dejepisu 

OBN občianska náuka spoločenskovedný seminár 

EKO ekonomika spoločenskoekonomický seminár 

DEU dejiny umenia   

 

Do aritmetického priemeru známok sa započítali koncoročné známky zo všetkých ročníkov a 

polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Túto známku kontrolovali dvaja skúšajúci 

členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľoval ju predseda školskej maturitnej komisie 

do 11. mája 2020. 

Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahoval na predmet 

dobrovoľnej maturitnej skúšky. Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z 

dobrovoľného predmetu mal možnosť plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka 

písomným oznámením zrušiť do 7. mája 2020. 

Výpočet priemernej známky sa realizoval automaticky pomocou Edupage zo známok daného 

a príbuzných predmetov stanovených riaditeľkou školy. 

Do 11.5. 2020 sa žiaci oboznámili s klasifikáciou za jednotlivé maturitné predmety podľa 

vypočítanej priemernej známky v Edupage, kde následne známky odsúhlasili alebo požiadali 

školu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky. Všetci žiaci súhlasili 

s administratívnou známkou.  

Vyučovanie sa pre posledné ročníky skončilo 7. mája 2020.  
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PRÍLOHA č. 3 

 

Správa o činnosti výchovného poradcu  

v školskom roku 2019/2020 

 

 
1. Oblasť učenia a vzdelávania 

 
 Pri riešení problémov v učení sme spolupracovali s Centrom pedagogicko–

psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach, Karpatská 8 (kontaktná psychologička 

PhDr. Petra Némethová), so školskou psychologičkou  Mgr. Mariannou Berinšterovou, PhD. 

(v 1. polroku šk.r.), s triednymi profesormi, jednotlivými vyučujúcimi a rodičmi žiakov. Žiaci 

mali možnosť v prípade nezvládnutia 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 sa kládol na motiváciu 

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

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

v období záťaže. 

 V spolupráci so špeciálnym pedagógom a psychológom sme individuálne riešili 

úpravu podmienok  štúdia siedmim  integrovaným žiakom v 1. – 4. ročníku (jeden žiak 1. roč., 

dvaja žiaci 3.roč., štyria žiaci 4. roč.). Traja žiaci dali žiadosť o vyšetrenie špeciálnym 

pedagógom z dôvodu pretrvávajúcich problémov v učení. Vyšetrení boli dvaja z nich, ktorí 

neboli individuálne integrovaní, ale majú odporúčanú úpravu podmienok vo vzdelávaní. 

Jeden žiak nebol vyšetrený psychológom ani špeciálnym pedagógom z dôvodu PN týchto 

odborných zamestnancov, a na vyšetrenie čaká. 

V školskom roku  2019/2020 mali  maturovať 4 individuálne integrovaní žiaci, ktorí mali 

záujem využiť možnosť úpravy podmienok maturitných skúšok. 

 

2. Oblasť poradenstva v osobnostnom a sociálnom vývine 

 
 Na prvom spoločnom rodičovskom združení boli rodičia žiakov informovaní 

o možnostiach spolupráce so školskou psychologičkou – Mgr. Berinšterovou, PhD. a 

o kontaktoch na Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach 

(PhDr. P. Némethová). 

 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 problémoch s adaptáciou v novom prostredí, o problémoch v učení, 

o vzťahoch v kolektíve, zvládaní problémov v krízových a záťažových situáciách, v náročných 

životných situáciách, o správnom životnom štýle. Tieto problémy boli riešené v spolupráci 

so  školskou psychologičkou Mgr. Berinšterovou, PhD. Objednané aktivity boli zrealizované 

len čiastočne, v 1. polroku, dôvodom bolo ukončenie pracovného pomeru.   
 

3. Oblasť kariérového poradenstva 

 

 Psychologická diagnostika a poradenstvo v profesijnej orientácii boli zamerané na 

pomoc pri výbere povinných a nepovinných voliteľných predmetov pre žiakov 2.A, 2.B, 2.C, 2.D 

a 3.A triedy. Spolupracovali sme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie v Košiciach. Psychologičky z CPPPaP vykonali diagnostiku testovou formou 
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a následnou individuálnou konzultáciou so žiakmi. Individuálne konzultácie neboli ukončené 

z dôvodu PN kontaktnej psychologičky PhDr. Némethovej. 

  

Ostatným problémom v tejto oblasti sa venovala kariérna  poradkyňa – Mgr. D. Starostová 

 
4. Oblasť prevencie drogových a iných závislostí 

 

Tejto oblasti sa v škole venuje koordinátorka Mgr. D. Siváková a pod jej vedením sa 

uskutočňujú všetky aktivity. 

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

počas celého roka. Nižšie ročníky majú stretnutia s Peer skupinami, ktoré majú pre nich 

pripravené množstvo zaujímavých aktivít. Všetky činnosti mali prispieť k formovaniu správneho 

postoja k životu, k efektívnemu využívaniu voľného času, ale aj ako prevencia všetkých druhov 

toxikománie a rozvíjanie environmentálneho vedomia žiakov. Z dôvodu mimoriadnej situácie 

sa množstvo aktivít nemohlo uskutočniť, pretože sú každoročne naplánované na posledný 

júnový týždeň. 

  
5. Školská psychologička 

 

V škole bola k dispozícii žiakom, pedagogickým pracovníkom a rodičom školská 

psychologička Mgr. Marianna Berinšterová, PhD. Jej úlohou bola podpora všetkých 

zúčastnených strán pri riešení osobných, študijných, profesijných ťažkostí a tiež problémových 

situácií, ktoré vznikajú v rámci vyučovacieho procesu. Úzko spolupracovala s výchovnou 

poradkyňou, koordinátorkou protidrogových závislostí, kontaktnou psychologičkou 

a s triednymi profesormi. Mgr. Berinšterová, PhD. ukončila pracovný pomer v januári 2020 

a v 2. polroku v škole psychologička nebola. Z dôvodu mimoriadnej situácie (prepuknutie 

choroby Covid 19) ostala situácia nedoriešená. 

 

 

 

 

 

 

 

Košice 22.6.2020     Mgr. Milada Radaljová, výchovná poradkyňa 
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PRÍLOHA č. 4 

 

Správa kariérového poradenstva 2019-2020 
 

Hlavné ciele:  

- usmerňovať záujemcov o štúdium na vysokých školách a o nadstavbovom 

štúdiu.  

- podávať žiakom maturitných ročníkov aktuálne informácie s prehľadom 

možnosti štúdia na vysokých školách a taktiež možnosti nadstavbového štúdia.  

- pomoc pri organizovaní aktivít, ktoré súvisia s propagáciou našej školy: 

ProEduco, Správna voľba povolania, DOD. 

- spolupracovať  so školskou psychologičkou v smere profesionálnej orientácie 

žiakov.  

- spolupracovať so zástupcami vysokých škôl na príprave besied a prezentácií. 

SEPTEMBER 

- vypracovala som plán KP 

- priebežne som aktualizovala informačnú nástenku KP  

- informovala som žiakov maturitných ročníkov o DOD na vysokých školách 

a o veľtrhu vysokých škôl Gaudeamus v Bratislave a v Nitre.  

OKTÓBER 

- upravila som propagačné materiály školy 

- spolupracovala som na príprave výstavy  Správna voľba povolania 

- koordinovala som besedy a prezentácie zástupcov vysokých škôl a štúdia 

v zahraničí 

NOVEMBER 

- priebežná aktualizácia informačnej nástenky KP 

- príprava výstavy ProEduco 

DECEMBER 

- informovala som maturantov o termínoch prihlášok na vysoké školy 

- priebežná aktualizácia informačnej nástenky KP 

- koordinovala som prezentácie zástupcov vysokých škôl 

JANUÁR 

- kompletizácia prihlášok na vysoké školy  

- priebežná aktualizácia informačnej nástenky KP 

FEBRUÁR 

- spolupráca na príprave DOD 

- pomoc pri vypĺňaní prihlášok na vysoké školy 

- priebežná aktualizácia informačnej nástenky KP 

MAREC (poradenská činnosť prebiehala mailom, pomocou Edupage, telefonicky) 

- podávanie informácií o predĺžení termínov na podávanie prihlášok na vysokú 

školu 

APRÍL (poradenská činnosť prebiehala mailom, pomocou Edupage, telefonicky) 

- konzultačná a poradenská činnosť 

MÁJ (poradenská činnosť prebiehala mailom, pomocou Edupage, telefonicky) 

- pomoc pri zosumarizovaní prihlášok na strednú školu 

JÚN (poradenská činnosť prebiehala mailom, pomocou Edupage, telefonicky) 

- príprava plánu na nový školský rok 

 

Návrhy na školský rok 2020/2021 

- absolvovať školenie KP 
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- zlepšiť online komunikáciu s maturantmi 

- doplniť kariérové listy žiakov, ktoré sa nestihli vyplniť kvôli prerušeniu 

vyučovania 

 

Vypracovala: Mgr. Dana Starostová 
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PRÍLOHA č. 5 

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

 

V oblasti prevencie závislostí a sociálno-patologických javov boli v školskom roku 2019/2020 

realizované tieto aktivity: 
 

 V spolupráci s výchovnou poradkyňou Mgr. M. Radaljovou pokračovanie aktivít zameraných 

na prevenciu závislostí a sociálno-patologických javov podľa Ponukového listu Centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie na Karpatskej 8 v Košiciach. 

 Pokračovanie práce členov Peer skupiny (Rovesníckej skupiny)  – 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 

 Zapojenie sa do projektu „Škola bez nenávisti“ 

 Predstavenie Akčného plánu v projekte „Škola bez nenávisti“: 

- založenie schránky na  diskrétne nahlasovanie problémov žiakov 

a nahlasovanie ubližovania si medzi žiakmi navzájom 

- zabezpečiť spoluprácu  s externými partnermi ( polícia, občianske združenie, 

CPPPaP, RÚVZ) v rámci prevencie šikanovania, látkových a nelátkových 

závislostí 

- zapojiť do aktivít žiacku školskú radu, rodičov, nepedagogických 

zamestnancov školy 

- vytvoriť na stránke školy priečinok: „ Prevencia šikanovania a iných 

závislostí “, kde budú  informácie v oblasti šikanovia a prevencie závislostí 

- kontakty na Linky dôvery, školskú psychologičku, online psychologickú 

poradňu, možnosť využitia diskrétnej schránky 

- prevencia proti šikane a kyberšikane 

- prevencie proti drogám  

- solidarita v boji proti AIDS 

- benefičný deň Šrobárky 

- kalamajky 

- európske identity v minulosti, súčasnosti a budúcnosti 

- Osvienčim 

 Účasť členov PEER skupiny na konferencii v Bratislave „Projekt je zmena“  

 Tvorba prezentácie Drogy a drogová závislosť 

 Tvorba prezentácie Kyberšikana 

 Tolerancia a jej východiská 

 Účasť na webinároch: 

1. Storytelling – Využívajme príbehy vo vzdelávaní online 

2. Ako vytvoriť online preventívny program 

3. Digitálny detox v čase infodémie  

 

 

Mgr. Daniela Siváková 

koordinátorka prevencie 


