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Oblasti hodnotenia školy: 

 
I. Základné údaje o škole/ŠZ a zriaďovateľovi  

II. Informácie o činnosti rady školy/ŠZ a činnosti poradných orgánov riaditeľa školy/ŠZ 

III. Údaje o počte žiakov školy/ŠZ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  

IV. Údaje o elokovaných pracoviskách 

V. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy /údaje o počte 

ubytovaných žiakov v ŠZ 

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

vzdelania 

VII. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie včítane odborov, v ktorých sa vzdelávanie a príprava 

uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania   

VIII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a výsledky uplatnenia žiakov na 

trhu práce alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

IX. Údaje o počte pedagogických zamestnancov, ich vekovej štruktúre a plnení kvalifikačného 

predpokladu pedagogických zamestnancov školy/ŠZ  

X. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy/ ŠZ 

XI. Údaje o aktivitách školy/ŠZ, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase   

XII. Informácie o aktivitách spojených s prezentáciou školy/ŠZ na verejnosti 

XIII. Informácie  o spolupráci školy/školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s 

inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej starostlivosti alebo do 

pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so zástupcom zariadenia, v ktorom je 

dieťa alebo žiak umiestnený na účely výkonu ústavnej starostlivosti, výchovného opatrenia, 

neodkladného opatrenia alebo ochrannej výchovy, výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia 

slobody 

XIV. Informácia o spolupráci školy/ŠZ s právnickými osobami pri zabezpečovaní výchovy 

a vzdelávania (napr. s VŠ, firmami, OZ, NO, ...)  

XV. Informácie o oblastiach, v ktorých škola /ŠZ dosahuje dobré výsledky a o oblastiach, 

v ktorých má škola/ŠZ nedostatky 

XVI. Informácie o projektoch, do ktorých je škola/ŠZ zapojená 

XVII. Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole v školskom roku .... 

XVIII. Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy/ŠZ  

XIX. Informácie o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy/ŠZ 
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XX. Informácie o uskutočnených aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo strategických 

a koncepčných materiálov KSK v danom školskom roku   

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 

(v súlade s Vyhláškou MŠVV a Š SR č. 435/2020 Z .z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

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

 

I. Základné údaje o škole / ŠZ a zriaďovateľovi  

 

Základné údaje  

Názov školy  Gymnázium, Šrobárova 1 

Adresa Šrobárova 1, 042 23 Košice 

Telefónne číslo +421 55 2021333 

Faxové číslo - 

Adresa elektronickej 

pošty 
srobarka@srobarka.sk 

Webové sídlo www.srobarka.sk 

Zriaďovateľ 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

Tel. kontakt: 055/7268 111 

Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk    

Riaditeľ školy 
Zlatica Frankovičová, Mgr., 

PaedDr. 
+421 55 2021333 

Zástupcovia riaditeľa 

Dagmar Klímová, RNDr. –

pôsobnosť pre technicko-

ekonomické činnosti  

+421 55 2021333 

Ingrid Palenčárová, Mgr. –  

pôsobnosť pre teoretické 

vyučovanie 

+421 55 2021333 

  

Hlavný majster   

 

II. Informácie o činnosti rady školy / ŠZ a poradných orgánov riaditeľa 

školy/ ŠZ  
  

Rada školy Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Ing. Ján Poradský, CSc., 

predseda — zástupca 

pedagogických zamestnancov 

9.9.2020  Rada školy prerokovala: Vnútorný 

poriadok školy pre žiakov Gymnázia 

Šrobárova 1 na školský rok 2020/2021. 

Na základe  usmernení Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

ktoré škola obdržala 1.9.2020, boli 

urobené doplnenia a úpravy vo 

Vnútornom poriadku školy pre žiakov 

Gymnázia, Šrobárova 1, Košice na 

mailto:vuc@vucke.sk
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školský rok 2020/2021.  

Mgr. Dana Bugorčíková, 

podpredseda — zástupca 

pedagogických zamestnancov 

24.9.2020 Rada školy prerokovala dokumenty: 

1. Školský rámcový učebný plán. 

2. Informáciu o vyučovaní v čase 

pandémie koronavírusu 2020. 

3. Zmeny v ŠkVP.  

 Mgr. Monika Sabová — 

zástupca nepedagogických 

zamestnancov 
PaedDr. Mária Blanárová — 

zástupca rodičov 

15.10.2020 Rada školy prerokovala dokumenty: 

1. Hodnotiaca správa za školský rok 

2019/2020  

2. Správa o hospodárení za rok 

2019. 

Ing. Michaela Kyselová — 

zástupca rodičov 

2.12.2020   Uznesenie z ustanovujúceho  zasadnutia 

rady školy: 

▪ Na ustanovujúcom zasadnutí 

rady školy bol za predsedu 

zvolený Ing. Ján Poradský, CSc. 

a za podpredsedu rady školy bola 

zvolená Mgr. Dana Bugorčíková 

MVDr. Danka Marcinčáková, 

PhD. — zástupca rodičov 
25.1.2021 Rada školy schválila Štatút rady školy pri 

Gymnáziu Šrobárova 1, Košice 

Jozef Sabo — zástupca žiakov 

22.2.2021 Rada školy prerokovala bez pripomienok 

Kritériá na prijatie do 1. ročníka v 

školskom roku 2021/2022 

Ing. Ján Jakubov — 

delegovaný poslanec 

10.5.2021 Rada školy prerokovala bez pripomienok 

a vzala na vedomie Správu o hospodárení 

Gymnázia, Šrobárova 1, Košice za rok 

2020. 
Ing. Igor Petrovčík — 

delegovaný poslanec 
18.5.2021 

Mimoriadne zasadnutie rady školy.  
 Mgr. Natália Vince — 

delegovaný zástupca 

zriaďovateľa  
PhDr. Anna Heribanová — 

delegovaný zástupca 

zriaďovateľa 

15.6.2021 

Rada školy prerokovala bez pripomienok 

Návrh počtu žiakov prvého ročníka pre 

školský rok 2022/2023 

 

 

Poradný orgán riaditeľa školy  

Pedagogická rada 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

    

Andrášová Tatiana 

Mgr.   
 Učiteľ- vedúca PK 

DEJ/OBN/EKO  3.9.2020 
Prijaté uznesenie je uvedené v 

operatívnej porade zo dňa 3.9.2020 

Baranová Lucia 

RNDr. , PhD. 
 učiteľ  29.9.2020 

Prijaté uznesenie je uvedené v 

pedagogickej porade zo dňa 

29.9.2020 
Bodnárová Gabriela 

Mgr.  učiteľ 1.10.2020 
Prijaté uznesenie je uvedené v 

operatívnej porade zo dňa 1.10.2020 
Bugorčíková Dana 

Mgr.  
Učiteľ- vedúca PK 

TSV 9.10.2020 
Prijaté uznesenie je v porade 

triednych učiteľov zo dňa 9.10.2020 
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Coronič Marek Mgr.  
učiteľ 12.10.2020 

Prijaté uznesenie je uvedené v 

pedagogickej porade zo dňa 

12.10.2020 

Fabriciová Martina 

Mgr.  
učiteľ 29.10.2020 

Prijaté uznesenie je uvedené v 

pedagogickej porade zo dňa 

29.10.2020 
Frankovičová Zlatica 

PaedDr. Mgr. 
učiteľ – riaditeľka 

školy 12.11.2021 
Prijaté uznesenie je uvedené v 

hodnotiacej porade 12.11.2020 

Geročová Jana Mgr. 
učiteľ 11.12.2020 

Prijaté uznesenie je uvedené v 

hodnotiacej porade 11.12.2020 

Grutková Mária 

RNDr.  
učiteľ 12.1.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené v 

pedagogickej porade zo dňa 

12.1.2021 

Horváthová Katarína 

Mgr.   
učiteľ 28.1.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené v 

pedagogickej porade zo dňa 

28.1.2021 

Hríbová Katarína 

Mgr.  
učiteľ 16.2.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené v 

pedagogickej porade zo dňa 

16.2.2021 

Murajda Martin Mgr.  
učiteľ 28.2.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené v 

pedagogickej a klasifikačnej porade 

28.2.2021 

Ješková Zuzana 

RNDr. , PhD. 
učiteľ 1.3.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené v 

pedagogickej porade zo dňa 

1.3.2021 
Karkošiaková Zlatica 

Mgr.  učiteľ 16.3.2021 
Prijaté uznesenie je uvedené v 

porade s vedúcimi PK 

Kerestúriová Ingrid 

PhDr. 
učiteľ 8.4.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené v 

pedagogickej a hodnotiacej porade 

zo dňa 8.4.2021 

Klímová Dagmar 

RNDr.  
učiteľ – zástupkyňa 

riaditeľky školy 28.4.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené v 

pedagogickej porade zo dňa 

28.4.2021 

Kňazovická Katarína 

Mgr.  
učiteľ 3.5.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v pedagogickej a klasifikačnej 

porade zo dňa 3.5.2021 

Kristanová Ľudmila 

Mgr.  
učiteľ 7.5.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v pedagogickej a klasifikačnej 

porade zo dňa 7.5.2021 

Kubíková Eva RNDr.  
učiteľ 10.5.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v pedagogickej a klasifikačnej 

porade zo dňa 10.5.2021 

Kurcinová Ľudmila 

Mgr.  
učiteľ 1.6.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v pedagogickej a klasifikačnej 

porade zo dňa 1.6.2021 

Martin Timothy Bc. 
učiteľ - lektor 10.6.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené v  

pedagogickej porade s triednymi 

učiteľmi zo dňa 10.6.2021 
Melichová Ingrid 

Mgr.  učiteľ 14.6.2021 
Prijaté uznesenie je uvedené v  

operatívnej porade zo dňa 14.6.2021 

Novotná Zuzana 

PaedDr.  
učiteľ 28.6.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené v 

pedagogickej porade zo dňa 

28.6.2021 

Oravcová Silvia Mgr.  učiteľ 6.7.2021 Prijaté uznesenie je uvedené v 
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pedagogickej porade zo dňa 

6.7.2021 

Palenčárová Ingrid 

Mgr.  
učiteľ – zástupkyňa 

riaditeľky školy 26.8.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené v 

pedagogickej porade zo dňa 

26.8.2021 

Palírová Alena Mgr.  Učiteľ – vedúca PK 

SJL/UKL/ETV/NBK 27.8.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené v  

porade triednych učiteľov zo dňa 

27.8.2021 

Partilová Lucia Mgr.  učiteľ   

Poradský Ján Ing. , 

CSc. 
Učiteľ – vedúci PK 

INF   

Prokaiová Marianna 

RNDr. , PhD. 
Učiteľ – vedúca PK 

BIO/CHE   

Radaljová Milada 

Mgr.  
Učiteľ – výchovný 

poradca   

Semešiová RNDr.  učiteľ   

Siváková Daniela 

Mgr.  
Učiteľ – koordinátor 

prevencie závislostí    

Spišiak Ladislav 

RNDr.  
Učiteľ – vedúci PK 

MAT/FYZ   

Starostová Dana Mgr.  
Učiteľ – vedúca PK 

ANJ, karierový 

poradca    

Štrauchová Soňa Mgr.  učiteľ   

Šolcová Emília Mgr.  
Učiteľ – vedúca PK 

2. CJ   

Trebuňová Monika 

RNDr.  učiteľ   

Trnková Zuzana Mgr.  učiteľ   

Vrabel Jozef Ing.  učiteľ   

   

Poradný orgán riaditeľa školy  

Gremiálna porada  

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

Frankovičová Zlatica 

PaedDr. Mgr. 
učiteľ – riaditeľka 

školy 

Pravidelne každý 

pondelok v danom 

týždni   
Uvedené v úlohách na konkrétny 

kalendárny týždeň  
Klímová Dagmar 

RNDr.  
učiteľ – zástupkyňa 

riaditeľky školy   

Palenčárová Ingrid 

Mgr.  
učiteľ – zástupkyňa 

riaditeľky školy   

Mgr. Sabová Monika  
Vedúca 

ekonomického úseku    

Ing. Veronika 

Kempecová  
Hospodárka – 

personalistka    

 

Poradný orgán riaditeľa školy  

Predmetové komisie  

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

PK SJL/UKL/ETV/NBK 
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Palírová Alena Mgr.  
Učiteľ – vedúca PK 

SJL/UKL/ETV/NBK 25.8.2020 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 25.8.2020 

Partilová Lucia Mgr.  
učiteľ 24.11.2020 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 24.11.2020 
Radaljová Milada 

Mgr.  
Učiteľ – výchovný 

poradca 16.2.2021 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 16.2.2021 

Trnková Zuzana Mgr.  
učiteľ 9.4.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 9.4.2021 

Murajda Martin Mgr.  
učiteľ 29.6.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 29.6.2021 

PK ANJ 

Starostová Dana Mgr.  
Učiteľ – vedúca PK 

ANJ, karierový 

poradca  24.8.2020 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 24.8.2020 
Bodnárová Gabriela 

Mgr.  učiteľ 3.11.2020 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 3.11.2020 
Kerestúriová Ingrid 

PhDr. učiteľ 3.12.2020 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 3.12.2020 
Kňazovická Katarína 

Mgr.  učiteľ 4.1.2021 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 4.1.2021 

Martin Timothy Bc. 
učiteľ - lektor 5.3.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 5.3.2021 
Melichová Ingrid 

Mgr.  učiteľ 6.7.2021 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 6.7.2021 

Oravcová Silvia Mgr.  učiteľ   

Štrauchová Soňa Mgr.  učiteľ   

PK NEJ/RUJ/FRJ/SPJ 

Šolcová Emília Mgr.  
Učiteľ – vedúca PK 

NEJ/RUJ/FRJ/SPJ 24.8.2020 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 24.8.2020 
Horváthová Katarína 

Mgr.   učiteľ 12.11.2020 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 12.11.2020 
Karkošiaková Zlatica 

Mgr.  učiteľ 21.1.2021 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 21.1.2021 
Kristanová Ľudmila 

Mgr.  učiteľ 31.3.2021 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 31.3.2021 

Oravcová Silvia Mgr.  
učiteľ 17.6.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 17.6.2021 

PK MAT/FYZ 

Spišiak Ladislav 

RNDr.  
Učiteľ – vedúci PK 

MAT/FYZ 24.8.2021 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 24.8.2021 
Baranová Lucia 

RNDr. , PhD.  učiteľ 3.9.2020 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 3.9.2020 
Hríbová Katarína 

Mgr.  učiteľ 12.11.2020 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 12.11.2020 
Ješková Zuzana 

RNDr. , PhD.  učiteľ 16.3.2021 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 16.3.2021 

Kubíková Eva RNDr. 
učiteľ 25.6.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 25.6.2021 
Palenčárová Ingrid 

Mgr.  
učiteľ – zástupkyňa 

riaditeľky školy   

Semešiová RNDr.  učiteľ   

PK CHE/BIO 
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Prokaiová Marianna 

RNDr. , PhD. 
Učiteľ – vedúca PK 

BIO/CHE 24.8.2020 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 24.8.2020 
Fabriciová Martina 

Mgr.  učiteľ 26.11.2020 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 26.11.2020 
Grutková Mária 

RNDr.  učiteľ 9.12.2020 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 9.12.2020 
Klímová Dagmar 

RNDr.  
učiteľ – zástupkyňa 

riaditeľky školy 26.1.2021 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 26.1.2021 
Novotná Zuzana 

PaedDr.  učiteľ 16.3.2021 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 16.3.2021 
Trebuňová Monika 

RNDr.  učiteľ   

PK INF 

Poradský Ján Ing. , 

CSc. 
Učiteľ – vedúci PK 

INF 25.8.2020 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 25.8.2020 

Coronič Marek Mgr.  
učiteľ 10.12.2020 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 10.12.2020 

Vrabel Jozef Ing.  
učiteľ 3.2.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 3.2.2021 

 
 8.4.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 8.4.2021 

 
 11.5.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 11.5.2021 

 
 17.6.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 17.6.2021 

PK OBN/DEJ/GEG/EKO 

Andrášová Tatiana 

Mgr.   
Učiteľ- vedúca PK 

OBN/DEJ/GEG/EKO 24.8.2020 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 24.8.2020 

Coronič Marek Mgr.  
učiteľ 19.10.2020 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 19.10.2020 
Frankovičová Zlatica 

PaedDr. Mgr. 
učiteľ – riaditeľka 

školy 10.12.2020 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 10.12.2020 

Geročová Jana Mgr. učiteľ   

Kurcinová Ľudmila 

Mgr.  učiteľ   

Trnková Zuzana Mgr.  učiteľ   

PK TSV 

Bugorčíková Dana 

Mgr.  
Učiteľ- vedúca PK 

TSV 24.8.2020 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 24.8.2020 
Novotná Zuzana 

PaedDr.  učiteľ 12.10.2020 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 12.10.2020 
Siváková Daniela 

Mgr.  
Učiteľ – koordinátor 

prevencie závislostí  28.1.2020 
Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 28.1.2020 

 
 9.6.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici PK z 9.6.2021 

 

 

 

 

 

 

Poradný orgán riaditeľa školy  
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Žiacka školská rada  

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  
Mikuláš Marko 
 Člen ŽRŠ 3.9.2020 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici ŽRŠ z 3.9.2020 

Katarína Šebáková 
Člen ŽRŠ 10.12.2020 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici ŽRŠ z 10.12.2020 
Gabriela Grešková 
 Tajomník ŽRŠ 4.3.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici ŽRŠ z 4.3.2020 
Katarína Gašparíková 
 Člen ŽRŠ 14.4.2021 

Prijaté uznesenie je uvedené 

v zápisnici ŽRŠ z 14.4.2020 
Gabriel Sarkovics 
 Člen ŽRŠ   

René Stráňai 
 Člen ŽRŠ   

Jozef Sabo 
 Predseda ŽRŠ   

Ema Vargová 
 Podpredseda ŽRŠ   

Klaudia Kováčová Člen ŽRŠ   

Susan Elen 

Koribaničová 
 Člen ŽRŠ   

 

 

III.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-       

vzdelávacími potrebami  (údaje sú uvádzané k 15.9.) 
 

 Počet žiakov školy spolu 546 

 Z toho dievčat 349 

 Počet tried spolu 18 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 546 

 Z toho dievčat 349 

 Počet tried denného štúdia 18 

 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  - 
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 Z toho dievčat - 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia - 

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania - 

 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 žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat 4/0 

f) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

2 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 4 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 2 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

l) Iný dôvod zmeny - 

 

 

IV. Elokované pracoviská  

Škola nemá elokované pracovisko  

 

V. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

 
Stručné kritéria prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021 

 

V školskom roku 2021/2022 otvoríme päť tried v 1. ročníku.  

 

Na základe výsledkov prijímacieho konania bude prijatých prvých 150 uchádzačov podľa 

celkového poradia.   

 

Uchádzači budú prijatí na základe výsledkov písomných prijímacích skúšok z matematiky 

a zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré budú zostavené  v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom pre 2. stupeň základných škôl ISCED 2, a získaných preferenčných bodov, ktoré budú 

uchádzačom udelené v troch oblastiach: študijné výsledky, celkové hodnotenie prospechu a ďalšie 

kritériá. 

 

Písomné prijímacie skúšky 

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za prijímacie skúšky, je 300 (150 bodov za test zo 

slovenského jazyka a literatúry  a 150 bodov za test z matematiky). 

Písomným prijímacím skúškam zo slovenského jazyka alebo matematiky nevyhovie žiak, ktorý        

získa z  príslušného testu menej ako 35 %  bodov. 

 

Preferenčné body budú uchádzačom udelené v troch oblastiach: 

a. študijné výsledky, 

b. celkové hodnotenie prospechu, 



 11 

c. ďalšie kritériá. 

 

a. Študijné výsledky  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie v 7. ročníku a polročnej klasifikácie v 8. ročníku základnej školy nasledovne: 

Povinné predmety  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 

 . 

Povinné predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika 

 

Doplnkové predmety 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: . 

Doplnkové predmety: anglický jazyk, dejepis, biológia, fyzika, chémia 

 

b. Celkové hodnotenie prospechu 

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch (koncoročná klasifikácia v 7. a v 8. ročníku 

a polročná klasifikácia v 9. ročníku) vzdelávania stupeň 1 (výborný) zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenie sa započíta 10 bodov za každý školský rok.  

 

c. Ďalšie kritériá 

Predmetové olympiády  

Predmetové olympiády sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. 

mieste v okresnom alebo krajskom kole v 7., 8. alebo 9. ročníku ZŠ v Olympiáde zo SJL, z 

cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo v 

Technickej olympiáde a Pytagoriáde. Pri účasti vo viacerých kolách tej istej súťaže v jednom 

ročníku berieme do úvahy iba doklad o umiestnení v najvyššom kole tejto súťaže. 

 

kolo 1.miesto 2.miesto 3.miesto 4.miesto 5.miesto 

okresné 50 40 30 20 10 

krajské 100 90 80 70 60 

 

Iné súťaže  

Do tejto kategórie sú zahrnuté nasledovné súťaže: športové súťaže organizované Slovenská 

asociácia športu na školách (SAŠŠ) a MŠVVaŠ SR,  Hviezdoslavov Kubín, Slovenská debatná liga, 

FIRST LEGO League. Súťaže sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. 

až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 7. , 8. alebo 9. ročníku ZŠ. 

Pri účasti vo viacerých kolách tej istej súťaže v jednom ročníku berieme do úvahy iba doklad 

o umiestnení v najvyššom kole tejto súťaže.  

 

kolo 1.miesto 2.miesto 3.miesto 

okresné 20 15 10 

krajské 35 30 25 

 

Celoslovenské a medzinárodné umiestnenia 

Žiak, ktorý sa umiestnil na 1. až 5. mieste v celoslovenskom kole, získa 50 bodov. 

Žiak, ktorý sa umiestnil na 1. až 5. mieste v medzinárodnom kole, získa 100 bodov. 
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Celkové poradie uchádzačov sa určí na základe súčtu bodov získaných z dvoch oblastí: písomné 

prijímacie skúšky a preferenčné body. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať, je 

925.  

 

 

 

 

 

 

Prijímacie konanie  
v roku 2021  

1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 

potvrdení 

o 

nastúpení   

reálny 

stav k 

15.9. odbor (uviesť 

kód a názov)  

určený 

počet 

žiakov   

počet 

prihlásených  

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne  

prijatí 
počet 

prihlásených  

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne  

prijatí 

7902J00 

gymnázium 
 150  387  370  150  -  -  -  150  150 

 

 

 

VI. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  
 

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

Priemerný prospech za školu: 

 

1,84 1,82 1,67 1,54 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 

108,64 97,26 60,77 48,41 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

0,13 0,33 0,03 0,01 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

108,51 96,93 60,76 48,40 
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Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch hodnotí 

kvalita vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia. V nasledujúcich 

grafoch sú údaje o klasifikácii žiakov za školský rok 2020/2021 porovnávané s údajmi z 

predchádzajúcich rokov. Vidíme, že prospech žiakov dosahuje  každoročne lepšie výsledky. 

Klesajúci trend evidujeme aj v počte vymeškaných hodín. Údaje za školský rok 2020/2021 sú 

z pohľadu komparácie ,menej relevantné pretože ako prospech, tak aj dochádzka boli zásadným 

spôsobom ovplyvnené dištančným vzdelávaním. Dištančná forma vzdelávania z dôvodu 

pandemickej situácie ovplyvnila mieru objektívnosti hodnotenia a klasifikácie žiakov. Počet 

vymeškaných hodím bol ovplyvnený skutočnosť, že žiaci sa učili z domu, a na vyučovaní sa mohli 

zúčastniť aj žiaci, ktorí boli práceneschopní. 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním veľmi 
dobre prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 
% Počet 

žiakov 
% Počet 

žiakov 
% Počet 

žiakov 
% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  155 104 67,1 41 26,

5 

10 6,5 0 0 6340 40,9

0 

0 0 

2.  146 71 48,6 64 43,

8 

11 7,5 0 0 5969 40,8

8 

2 0,0

14 

3.  128 59 46,1 48 37,

5 

21 16,

4 

0 0 6793 53,0

7 

1 0,0

08 
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4.  121 70 57,8 27 22,

3 

24 19,

8 

0 0 7516 62,1

2 

1 0,0

08 

Spolu 550 304 55,3 180 32,

7 

64 11,

6 

0 0 2662

2 

48,4

0 

4 0,0

07 

 
 

 

6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2020/2021 

 

6.1 Celkové hodnotenie 
Kód odboru Názov 

odboru 

P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902 J 00  gymnázium 121 0 0 0 121 0 

spolu  121    121 0 

 

 

6.2 Externá časť MS  
 

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu: 

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

• bod 1 V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externá časť maturitnej skúšky. 

• bod 9 Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. 

apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej 

skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 

31. marca 2021. 

 

• Číslo: 2021/11902:1-A1810 z 22. marca 2021 

• bod 5 Internej časti maturitnej skúšky sa vykoná administratívne. 

• bod 6 Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája 

2021 do 30. júna 2021 

 

 

Predmet Počet žiakov Percentil 

Anglický jazyk - - 

Matematika  - - 

Nemecký jazyk - - 

Slovenský jazyk - - 

   

 

6.3 Interná časť MS - písomná forma  - nekonala sa  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Anglický jazyk - - 

Nemecký jazyk - - 

Slovenský jazyk - - 

 

6.4 Interná časť MS - ústna časť  
Maturitný 

predmet 
Počet žiakov 

s prospechom 1 
Počet žiakov 

s prospechom 2 
Počet žiakov 

s prospechom 3 
Počet žiakov 

s prospechom 4 
Počet žiakov 

s prospechom 5 
Priemerná 

známka 
Anglický jazyk 61 38 13 – – 1,57 
Biológia 16 11 2 – – 1,52 
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Dejepis 20 7 3 – – 1,43 
Dejiny umenia 10 3 – – – 1,23 
Ekonomika 11 3 2 2 – 1,72 
Francúzsky jazyk 2 – – – – 1,00 
Fyzika 5 – – – – 1,00 
Geografia 12 6 – – – 1,33 
Chémia 18 6 3 – – 1,44 
Informatika 24 4 – – – 1,14 
Matematika 18 15 6 – – 1,69 
Nemecký jazyk 9 5 – – – 1,36 
Občianska náuka 9 11 8 – – 1,96 
Slovenský jazyk a 

literatúra 39 50 32 – – 1,94 

 

  

 

VII. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie včítane odborv, v ktorých sa 

vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania 

  

Vzdelávacie  programy 
školy 
  

            Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
           v školskom roku 2020/2021 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - 

denné štúdium  
ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci tried

y žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

            

7902 J 00 gymnázium ŠVP 2015 5 155 5 146 4 128 4 121 18 550 

Celkom 5 155 5 146 4 128 4 121 18 550 

 

VIII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a výsledky 

uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium. 
 

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2020/2021 podiel absolventov, ktorí:   

odbory  pokračujú 

v štúdiu 
na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 
(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2021 

nezamestnaní 
k 30.9.2021 

celkom 

7902 J 00 

gymnázium 
116 1 0 1 3 121 

 
spolu 

počet žiakov 
116 1 0 1 3 121 

 

IX. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy  
 

1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: do 30 31- 40 41- 50 51- 60 61-65 Nad Spolu Priemerný 
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rokov 66 všetkých vek 

Počet: 2 7 17 9 3 0 38 47,0 

z toho žien: 2 6 17 7 2 0 34  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 38 

z toho externých 2 

kvalifikovaných 38 

nekvalifikovaných  

doplňujúcich si kvalifikáciu  

s 1. atestačnou skúškou 10 

s 2. atestačnou skúškou 20 

s vedecko-akademickou hodnosťou 4 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 14,37 

 

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 3 6 3 3 0 15 50,86 
z toho 

žien: 0 3 6 3 1 0 13 49,51 

 

Počet 

nepedagogických 
zamestnancov: 15 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 3 

so stredoškolským vzdelaním 5 

 

 

 

Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2020/2021 
 

Predmety 
 

 

Počet hodín 
týždenne 

 

Odborne odučené 
 

Neodborne odučené 
Počet hodín % Počet hodín % 

Spoločenskovedné 
 

137 137 100 0 0 

Cudzí jazyk 262 262 100 0 0 
Prírodovedné  320 320 100 0 0 
Odborné  - - - - - 
Spolu  
 

719 719 100 0 0 

   

X. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
  

Vzdelávanie Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov osvedčenia, certifikátu Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

Inovačné UPJŠ Digitálny koordinátor 1 

IB workshop, 

category 1 

IB Biology  

Category 1  

1 

RFV – 1 modul  MPC KE Projektový manažér  1 

RFV  - 2 modul MPC PO Etika v práci manažéra 2 
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IB workshop, 

category 1 

IB Coordinator 

Category 1 

1 

IB workshop, 

category 1 

IB Visual Arts 

Category 1 

1 

IB workshop, 

category 1 

IB Language and literature A 

Category 1 

1 

IB workshop, 

category 1 

IB Administrators 

Category 1 

1 

IB workshop, 

category 1 

IB Language B 

Category 1 

1 

IB workshop, 

category 1 

IB Visual Arts  

Category 1 

1 

IB workshop, 

category 1 

IB Language A: Literature  

(generic) C 

1 

IB workshop, 

category 1 

IB German B 

Category 1 

1 

IB workshop, 

category 1 

IB CAS  

Category 1 

1 

2. atestačná skúška  MPC KE Osvedčenie o druhej 

atestácii 

1 

1. atestačná skúška  MPC KE Osvedčenie o prvej 

atestácii 

1 

1. atestačná skúška Katolícka 

univerzita v 

Ružomberku 

Osvedčenie o prvej 

atestácii 

1 

 

 

Vyhodnotenie plánu profesijného rozvoja za školský rok 2020/2021 

 

Profesijný rozvoj predstavuje kľúčovú súčasť procesu celoživotného vzdelávania. Skúsený učiteľ 

priebežne reflektuje, posudzuje a hodnotí efektivitu svojej práce.  

Na konci školského roka prebehlo hodnotenie osobných plánov profesijného rozvoja 

pedagogických zamestnancov. Pri vyhodnotení sme hľadali odpovede na otázky: 

Ako sa vám darilo pri plnení vašich rozvojových cieľov? Čo vám pri ich plnení pomáhalo? Čo pri 

ich plnení prekážalo? Čo bolo možné robiť inak? Na čom chcete ďalej pracovať? Aké sú ďalšie 

vaše možnosti/potreby rozvoja? Akú pomoc/podporu potrebujete od vedenia školy? 

 

Výstupy sú nasledovné: 

• výraznejšie posilnenie motivácie pedagóga aplikovať nové postupy do dennej praxe, 

• pedagóg vie, na čo sa má zamerať, čo má urobiť v nasledujúcom období z pohľadu zlepšenia 

svojich vedomostí, zručností a osobných kvalít, 

• pedagóg vie, akú podporu mu môže vedenie poskytnúť pri jeho rozvoji, 

• pedagóg dostáva spätnú väzbu na úspešnosť aplikovania naučených postupov do svojej 

práce a má možnosť prediskutovať možné zlepšenia, 
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• väčšina pedagogického zboru absolvovala vzdelávanie v rámci projektu Inovácia 

vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej 

gramotnosti s cieľom využitia inovatívnych metód, foriem vyučovania so špeciálnym 

dôrazom na čitateľskú a matematickú gramotnosť. 

• rozširujúce moduly funkčného vzdelávania úspešne absolvovali  2 pedagógovia, 

• kvôli pandémii sa nerealizovali pohybové aktivity pre žiakov a to zimný lyžiarsky kurz pre 

1. ročník a KOŽAZ pre 3. ročník,  

• kvôli pandémii sa nerealizovali spoločenské udalosti pre žiakov a to stužková pre 4. ročník, 

imatrikulačný ples pre 1. ročník, kalamajky a kalamajkový ples pre celú školu, 

• väčšina vzdelávaní prebiehala v online prostredí, pričom do takýchto webinárov sa 

intenzívne zapojili 3 pedagógovia. 

 

XI. údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase 

- vzdelávacie poukazy (vydané, prijaté, názvy krúžkov s počtami žiakov),  

- kultúrne poukazy (počet, využitie kultúrnych poukazov), 

 
Vzdelávacie poukazy:  

- počet vydaných vzdelávacích poukazov 546,  

- počet prijatých vzdelávacích poukazov 349,  

- počet zriadených krúžkov 15.  

 

Kultúrne poukazy: 

- počet vydaných kultúrnych poukazov pre žiakov 550 

- počet vydaných kultúrnych poukazov pre učiteľov 38 

- využitie kultúrnych poukazov: kultúrne poukazy mohli žiaci a pedagógovia uplatniť 

v rôznych kultúrnych inštitúciách individuálne podľa aktuálnych protiepidemických 

opatrení a odporúčaní. 

  

Záujmové vzdelávanie - krúžky sa riadili až do odvolania Rozhodnutím ministra  

číslo: 2020/17294:1-A1810 zo dňa 23. októbra 2020. V dôsledku mimoriadne prerušenej prevádzky  

škôl, škola zabezpečila podľa aktuálnych podmienok a možností činnosť niektorých krúžkov 

dištančnou formou.  

V zozname krúžkov sú tučným písmom označené tie krúžky, ktoré boli v školskom roku 2020/2021 

realizované prezenčne alebo dištančne. 

 

Ponuka krúžkov v školskom roku 2020/2021 

 

 

P.č. Názov krúžku Meno vedúceho krúžku 

 

Počet 

poukazov 

1. Akční Šrobárčania PaedDr. Novotná 50 

2. Žurnalistický krúžok Mgr. Šolcová 12 

3. Príprava na DSD skúšku Mgr. Bugorčíková,  13 

4. Kalamajkový krúžok RNDr. Spišiak 61 

5. Krúžok prípravy na VŠ 

z matematiky a logiky 

RNDr. Spišiak 5 
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6. Debatný krúžok Mgr. Kurcinová 25 

7. Volejbalový krúžok Mgr. Bugorčíková 27 

8. Účtovníctvo  Ing. Lagosz MBA 6 

9. Turistický krúžok Mgr. Siváková 25 

10. DOFE Mgr. Kňazovická 54 

11. Informatický krúžok Ing. Poradský, CSc. 13 

12. Vtedy na Šrobárke Ing. Vrábel 35 

13. Šachový krúžok Ing. Pejko 2 

14. Kultúrny krúžok Mgr. Šolcová  16 

15. TMF RNDr. Baranová PhD. 5 

 

 

 

 

 XII. údaje o aktivitách školy spojených s prezentáciou školy/ ŠZ na verejnosti 

 
Aktivity spojené s prezentáciou školy na verejnosti v školskom roku 2020/2021 

 

Vzhľadom na obdobie, ktoré bolo ovplyvnené pandémiou COVID-19, sa aktivity školy zamerané 

na prezentáciu školy preniesli do online prostredia. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené videá a iné propagačné aktivity, ktoré boli realizované za 

účelom prezentácie školy. 

 

P.č. Názov prezentácie Dátum Stručný popis 

 Propagačné videá   

1. Vianočný pozdrav 17.12.2020 Vianočný pozdrav venovaný súčasným ale aj 

minulým Šrobárčanom. 

2. Poď so mnou na 

Šrobárku! 

12.2.2021 Školské a mimoškolské aktivity realizované 

na Šrobárke. 

3. Prírodné vedy na 

Šrobárke 

13.2.2021 Dištančné vzdelávanie prírodných predmetov 

z pohľadu žiakov . 

4. Názory našich žiakov 15.2.2021 Názory súčasných žiakov na otázky 

týkajúcich sa štúdia na Šrobárke. 

5. Naši absolventi 

(1.časť) 

17.2.2021 Názory našich bývalých absolventov na 

otázky týkajúcich sa štúdia na Šrobárke a ich 

uplatnenie v praxi. 

6. Naši absolventi 

(2.časť) 

18.2.2021 Názory našich bývalých absolventov na 

otázky týkajúcich sa štúdia na Šrobárke a ich 

uplatnenie v praxi. 

7. Šrobárka Vám 

virtuálne otvára svoje 

brány... 

24.2.2021 Zostrih prezentácie školy na verejnosti pred 

pandémiou. 

8. Šrobarka- the lesson 

of English 

25.2.2021 Prezentácia anglického jazyka na Šrobárke. 

9. Deň otvorených dverí 

2021 

15.3.2021 Virtuálny Deň otvorených dverí 2021 

10. DofE na Šrobárke 8.5.2021 Prezentácia DofE na Šrobárke. 
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11. Debatný klub na 

Šrobárke 

9.5.2021 Prezentácia debatného klubu na Šrobárke. 

12. Naši absolventi 

(3.časť) 

10.5.2021 Názory našich bývalých absolventov na 

otázky týkajúcich sa štúdia na Šrobárke a ich 

uplatnenie v praxi. 

13. DOD 2021 - 

megamix 

11.5.2021 Čo sa nám (ne)podarilo no pobavilo počas 

natáčania DOD. 

14. Naši absolventi 

(4.časť) 

11.5.2021 Názory našich bývalých absolventov na 

otázky týkajúcich sa štúdia na Šrobárke a ich 

uplatnenie v praxi. 

 Iné propagačné 

aktivity  

  

15. Spot o škole v rádiu 

Košice 

02. - 03.2021 Prezentácia štúdia na našej škole 

16. KSK brožúra – „Kam 

na strednú? „ 

Od 01/2021 Prezentácia štúdia na našej škole 

17. Jeden deň 

„Šrobárčanom“   

06/2021 Prezentácia školy a IT vzdelávania pre žiakov 

ZŠ Krosnianska 4 

18.  Tvorba dažďovej 

záhrady v areáli školy  

09/2020 Prezentácia aktivít školy v oblasti Eko 

projektov  

19.  Školský časopis – 

Študentské slovo aj 

online verzia 

11/2020 Prezentácia školy a jej aktivít v podobe 

printového a online časopisu  

20.  Spomienka na 

významné historické 

udalosti  - v online 

prostredí  

Od 09/2020 

do 08/2021 

Prezentácia školy , ako inštitúcie, ktorá 

s úctou pripomína udalosti ako SNP, 

Holokaust, Koniec 2. svetovej vojny a pod.   

 

 

XIII.  Informácie  o spolupráci školy/ŠZ s rodičmi detí alebo žiakov alebo s 

inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej 

starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so 

zástupcom zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak umiestnený na účely výkonu 

ústavnej starostlivosti, výchovného opatrenia, neodkladného opatrenia alebo 

ochrannej výchovy, výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody 

 

Téma   Dátum 

realizácie 

Miesto Obsah 

spolupráce 

Počet 

dotknutých 

žiakov 

Výstup  

- - - - - - 
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XIV. Informácia o spolupráci školy/ŠZ s právnickými osobami pri 

zabezpečovaní výchovy a vzdelávania (napr. s VŠ, firmami, OZ, NO, ...)  

 
Názov 

aktivity  

Dátum 

realizácie 

Miesto Cieľ a zámer Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos  

Príprava na 

TMF 

priebežne UPJŠ 

Prírodovedecká 

fakulta 

Príprava na súťaž 

TMF na 

celoslovenské 

a medzinárodné 

kolo. 

6 Úspešná 

reprezentácia 

školy 

a slovenskej 

republiky. 

IT akadémia 

v praxi 

05/2021 UPJŠ 

Prírodovedecká 

fakulta,  

Vytvorenie smart 

akvária 

3 Prepojenie teórie 

s praxou 

využitím IT 

znalostí. 

IT akadémia 

v praxi 

05/2021 Global Logic  Vytvorenie smart 

akvária 

3 Prepojenie teórie 

s praxou 

využitím IT 

znalostí. 

Projekt 

NICE 

05/2021 EF TUKE Kooperácia 

s univerzitou pri 

prehlbovaní 

finančnej 

gramotnosti 

žiakov. 

20 Sieťovanie 

s univerzitou – 

prepojenie 

vysokoškolských 

učiteľov so 

stredoškolským 

prostredím. 

Projekt: 

Erasmus+ 

KA2 

1.projektové 

stretnutie 

05/2021 Online priestor  

- Gymnasium 

Heinrich Böll, 

Saalfeld, 

Gymnáziá 

v Poľsku, 

Taliansku a 

Litve 

Spolupráca so 

školami 

v zahraničí 

prostredníctvom 

projektu Erasmus 

+ 

15 Žiaci získali 

nové poznatky, 

zlepšili si 

jazykové 

kompetencie a 

spoznali žiakov z 

partnerských 

krajín. 

  

DSD 1,2 priebežne ZfA Príprava na DSD 

skúšku 

40 Kvalitná príprava 

žiakov DSD tried 

na skúšky. 

Kulturweit priebežne ZfA Nemeckí 

dobrovoľníci 

40 Rozvíjanie 

nemeckých 

kompetencií pre 

žiakov DSD tried 

Deň Zeme 

s Michaelov 

Musilovou 

22.4.2021 Online priestor  Spolupráca 

NASA a ESA pri 

besede so žiakmi  

20 Motivácia 

dievčat študovať 

prírodné vedy- 

ako sa stať  

úspešnými 

astrofyzičkami  

Dofe Priebežne  Košice / online Komplexný 35  
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priestor  rozvoj osobnosti 

žiaka  

IUVENTA Priebežne  Online priestor  Zapojenie školy 

do projektu Škola 

bez nenávisti  

546 Pozitívna klíma 

školy  

Goetheho 

inštitút  

09 - 

11/2020 

Online priestor  Tvorba 

enviromentálneho 

projektu v nem. 

jazyku  

20 Tvorba  

udržateľných 

ekologických 

opatrení na škole 

– dar vo výške 

5000 €  

 

 

 

 

XV. Informácie o oblastiach, v ktorých škola /ŠZ dosahuje dobré výsledky 

a o oblastiach, v ktorých má škola/ŠZ nedostatky 

 

Dobré výsledky:  

Súťaže vyhlasované MŠVV a Š SR 

P.

Č. 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 

žiaka a trieda súťaž konaná dňa 
krajská 

úroveň 
Celoslovenská 

úroveň medzinárodná úroveň 
1. Dejepisná 

olympiáda 

kat. A 

Zuzana Lovászová 3.D 9.9.2020 2. miesto 12. miesto 

 

2. Olympiáda 

z nemeckého 

jazyka kat.2A 

Tímea Kaliariková, 2.D 9.2.2021 1. miesto   

3. Olympiáda 

z nemeckého 

jazyka kat. 

2C 

Viktória Šimková, 3.C  9.2.2021 1. miesto   

4. Olympiáda 

zo 

slovenského  

jazyka kat. A 

Miroslav Mayer, 4.D 12.2.2021 2. miesto   

5. Olympiáda 

v ruskom 

jazyku 

Nina Szilágyiová, 1.C 12.3.2021 3.miesto   

6. Olympiáda 

z nemeckého 

jazyka kat. 

2A 

Tímea Kaliariková, 2.D 22.3.2021  4.miesto  

7. Olympiáda 

z nemeckého 

jazyka kat. 

2C 

Viktória Šimková, 3.C  22.3.2021  7. miesto  

8. Dejepisná 

olympiáda 

kat. A 

Katarína Nagyová 2.D 24. 3. 2021 3. miesto  
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9. Geografická 

olympiáda 

kat. B 

Kristína Korytková 4.B 26.3.2021 3. miesto  

 

10

. 
Geografická 

olympiáda 

kat. A 

Denisa Čontošová 2.A 26.3.2021 5. miesto  

 

11

. 
Olympiáda 

vo 

francúzskom 

jazyku 

Anastázia Kuffová, 1.D 29.3.2021 1. miesto 
 

 

 

12

. 
Olympiáda 

vo 

francúzskom 

jazyku 

Miroslav Mayer 4.D 29.3.2021 4. miesto  

 

13

. 
TMF družstvo I 29.3.2021 

 

1. miesto   

14

. 
TMF družstvo II 29.3.2021 6. miesto 

    
15

. 
TMF družstvo I 30.3.2021  2. miesto  

16

. 
Chemická 

olympiáda 

kat. B 

Richard Spišák, 2.D 8.4. 2021 4.miesto   

17

. 
Chemická 

olympiáda 

kat. B 

Soňa Suchá, 2.E 8.4.2021 8. miesto 

   
18

. 
Geografická 

olympiáda 

kat. Z 

Patrik Kišeda 3.C 23.4.2021 10.miesto   

19

. 
Chemická 

olympiáda 

kat. C 

Boris Pasterňak, 1.E 13.5.2021 16. miesto  

  
20

. 
SOČ Diana Šaffová,  3.C 03/05 2021  1.miesto  

21

. 
PALMA 

Junior 
Jozef Sabo 3.C 
Erik Baksay 3.C 

26.5.2021 3.miesto    

22

. 
RBA Erik Macháček 3.C 

Martin Marcinčák 3.C 
Martin Mičuch 2.C 

10.6.2021  1.miesto  

23

. 
RBA Erik Baksay3.C 

Klára Hirmanová 3.C 
Jozef Sabo 3.C 

10.6.2021  2. miesto  

24

. 
Olympiáda 

vo 

francúzskom 

jazyku 

Anastázia Kuffová, 1.D 7.6.2021  4.miesto   

25

. TMF Veronika Ucekajová 4.D 8. – 13. 7. 2021   2.miesto 
 

 

Iné súťaže  

P.

Č. 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 

žiaka a trieda súťaž konaná dňa 
krajská 

úroveň 
Celoslovenská 

úroveň medzinárodná úroveň 
1. Jugend 

debattiert 

international 

Viktória Šimková, 4.C 18.09.2020  3.miesto  

2. Debatný 

turnaj 
Laura Priatková 4.C 3. – 4.10.2020  2.miesto 
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3. Logo pre 

Červené 

stužky 

Daniel Kalakay, I.C 5.11.2020 1.miesto    

4. Create and 

Govern 
družstvo 06/2021  3.miesto  

5. 

Majstrovstvá 

Košického 

kraja 

študentov a 

študentiek SŠ 

v ONLINE 

šachu 2020  Veronika Ucekajová 4.D  21.11.2020 

2. miesto 

v kategórii 

dievčat a 

5. miesto 

v kategórii 

dievčat a 

chlapcov     

 6. 

Majstrovstvá 

Košického 

kraja 

študentov a 

študentiek SŠ 

v ONLINE 

šachu 2020  Jana Saksunová I.B   21.11.2020 

3. miesto 

v kategórii 

dievčat                                                                               

7. 

Majstrovstvá 

Košického 

kraja 

študentov a 

študentiek SŠ 

v ONLINE 

šachu 2020 Simona Ivančáková I.C 21.11.2020 

4. miesto 

v kategórii 

dievčat    

 8. 

Majstrovstvá 

Košického 

kraja 

študentov a 

študentiek SŠ 

v ONLINE 

šachu 2020  Eva Bérešová I.B 21.11.2020 

5. miesto 

v kategórii 

dievčat                                                       

 9. 

 Majstrovstvá 

Slovenskej 

republiky 

študentov a 

študentiek SŠ 

v ONLINE 

šachu 2020 Veronika Ucekajová IV.D  13.12.2020   10. miesto   

10

. 

Majstrovstvá 

Slovenskej 

republiky 

študentov a 

študentiek SŠ 

v ONLINE 

šachu 2020 Eva Bérešová I.B 13.12.2020  31.miesto  

10

.  

 Majstrovstvá 

Slovenskej 

republiky 

študentov a 

študentiek SŠ 

v ONLINE 

šachu 2020 Jana Saksunová I.B  13.12.2020   32. miesto   
11

. 
ROZLET Adam Kubiš, I.D 1.štvrťrok 2021  1. miesto  

12

. 
Debatný 

turnaj 
Laura Priatková 4.C 5. – 7.2. 2021 1. a 3. 

miesto 
  

13

. 

Palma Martin Marcinčák a Martin 

Mičuch, 1.C 

  18.miesto 
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Jozef Sabo a Erik Baksay, 3.C 

Bianka Šimková, 4.C 

25.miesto 

33.miesto 

14

. 
Seminár 

ekonomickýc

h mozkú  

Tomáš Kováč 4.C 25.3.2021   5.miesto 

15

. 
Frankofónny 

kvíz 
Emanuel Kňazovický, 3.D 26.3.2021 1. miesto   

16

. 
Frankofónny 

kvíz 
Sophie Spišáková, 3.D 26.03.2021 2. miesto   

17

. 
Majstrovstvá 

Slovenskej 

republiky 

študentov a 

študentiek SŠ 

v zrýchlenom 

ONLINE 

šachu 2020 družstvo 17.4.2021   34. miesto    
18

. 
Mladý 

Európan 
družstvo 27.4.2021 2. miesto   

19

. 
Podnikový 

hospodár 
Kristína Baloghová 05/2021  1. miesto  

20

. 
Podnikový 

hospodár 
Henrieta Odlerová 05/2021  3. miesto  

21

. 
Dejepisná 

súťaž 

gymnázií 

českých 

a slovenskýc

h gymnázií 

družstvo 17. 6.2021 6. miesto   

22

. 
Spievam po 

francúzsky 
Miroslava Lovászová, 3.E 21.06.2021  1.miesto  

23

. 
Finančná 

príloha 

školského 

časopisu  

Redakčná rada  06/2021  1. miesto  

25

.  
Školský 

časopis 
Redakčná rada  06/2021  Špeciálne 

ocenenie  - 1. 

miesto  

 

 

 

 Nedostatky:  

 

• nízka zapojenosť žiakov a slabé výsledky v individuálnych súťažiach, predovšetkým v 

olympiádach z MAT, BIO a CHE, 

• zapojenie sa do nižšieho počtu aktivít v predmete anglický jazyk, 

• zapájanie väčšieho počtu žiakov do SOČ, 

• efektívnejšie využívať meteorologickú stanicu, 

• intenzívnejšie implementovať bádateľské metódy pri sprístupňovaní nového učiva. 

 

 

XVI. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,  
 

Názov projektu Operačný program  
Celkové oprávnené 

výdavky  
Spolufinancovanie Poznámka 

Erasmus+ Európske 

identity v minulosti, 

2019-1-DE03-

KA229-059529_4 

 
         0€   
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prítomnosti 

a budúcnosti 

25.083 €  

Erasmus+ 

Európska projektová 

práca na gymnáziu 

Program 

Erasmus+ 

2019-1-SK01-

KA101-060087 

 

 

38.250 € 

 0€   

INTEREG Slovenská 

republika - Maďarsko 

INTEREG V-A 

Slovenská 

republika - 

Maďarsko 

1.500€ 

0€ výpožička 

Inovácia vzdelávania 

za účelom zlepšenia 

čitateľskej, 

matematickej, 

finančnej 

a prírodovednej 

gramotnosti 

Ľudské zdroje 235.473, 74 € 

11 773,69 €  

IT Akademia – 

vzdelávanie pre 21. 

storočie 

 Ľudské zdroje  -  - 
Partnerská 

škola 

 

XVII. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2020/2021  
 

V školskom roku 2020/2021 bola na škole vykonaná inšpekčná činnosť v podobe prešetrenia 

sťažnosti.      

 

XVIII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy/ŠZ  
 

V školskom roku 2020/2021 sme pokračovali v rekonštrukcii budovy školy.  

 

Realizované opravy priestorov školy: 

• oprava triedy č.73 a triedy č.77,  

• oprava učebne č.20,  

• oprava multimediálnej učebne č.23, 

• oprava knižnice, 

• oprava kabinetov NEJ, ANJ č.22, oprava priestorov ŠP a ekonomického o. 

• vymaľovanie časti chodby na prízemí, 

• revízia elektriny, elektrospotrebičov a bleskozvodov, 

• vypratanie pivničných priestorov, 

• presťahovanie archívu z nevyhovujúcich pivničných priestorov.  
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Rekonštrukcia budovy školy: 

Od 03/2021 prebieha investičná akcia financovaná KSK - Reštaurovanie uličných a dvorových 

fasád gymnázia, vrátane všetkých atikových štítov, nad korunnou rímsou a drevených konštrukcií  

výplní – I.ETAPA v celkovej cene 1. 138 000 € -  v súlade s rozhodnutím KPÚ.  

 

Modernizácia- elektronizácia: 

V školskom roku 2020/2021: 

• sme realizovali kompletnú evidenciu kníh školskej knižnice a učebníc v ASC agende – 

knihy sa vypožičiavajú na základe ISIC karty žiaka. 

• Bola vytvorená Multimediálna učebňa  - vybavenie multimediálnej učebne bolo financované 

z  projektu „Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a 

prírodovednej gramotnosti“ v celkovej cene    39 297,00 € -  PC ,interaktívna tabuľa,  

reproduktory, vizualizér, hlasovacie zariadenie, 3D tlačiareň, tlačiareň.  

• Zabezpečené učebné pomôcky k projektu  „Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia 

čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“ v celkovej cene    27 

515,28 €  - pomôcky BIO, FYZ, CHE, INF – modernizácia vyučovacieho procesu  

• Nákup grafických tabletov a notebookov pre učiteľov – dištančné vzdelávanie  

• Nákup dataprojektorov  - OZ Priatelia Šrobárky  

 

 

 

XIX. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy, a to: 

 
 

Čerpanie rozpočtu  -  gymnázium:         

  

 

Rozpočet 

k 31.12.2020 

Čerpanie 

k 31.12.2020  

 

Čerpanie v 

% 

Bežné výdavky 1 232 184,00 € 1 228 234,00 € 99,68 

z toho 

mzdy, platy 

a OOV 
732 759,67 € 732 759,67 € 100 

poistné 

a príspevky 

zam. 

276 789,20 € 276 789,20 € 100 

tovary 

a služby 
222 635,13 € 218 685,13 € 

3 950,00 € 

PRENESENÉ 

do r. 2021 

Kapitálové výdavky 0 0 0 

 

 

 

Jednotlivé zdroje rozpočtu:  

- nenormatívne fin. prostriedky (111 003) – 33 673,00 € (vzdelávacie poukazy vo výške 

11 168 €  – finančné prostriedky sú delené v pomere 60% odmena pre učiteľa, ktorý krúžok 

vedie a 40%  - pomôcky a materiálne zabezpečenie činnosti krúžku.  Z dôvodu pandémie 

boli nevyčerpané finančné prostriedky použité na nákup dezinfekcie a ochranných 

prostriedkov v súlade s usmernením MŠ.    
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- fin. prostriedky z príjmov KSK (41 001) – 9 377,00 €   ( Projekt IB School – ročný 

poplatok, workshopy pre učiteľov, nákup učebníc, beletrie a podobne – podľa podmienok 

a požiadaviek určených v procese autorizácie v programe IB School ) 

- fin. prostriedky z vlastných príjmov – prenájom (72g) -   4 772,25 €  - použité na materiálno 

technické vybavenie   

- fin. prostriedky nadobudnuté na OZ Priatelia Šrobárky od rodičov alebo zákonných 

zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb predstavovali v roku 2020 sumu 

4621,68€  -  boli použité na nákup softwerových licencií na výučbu IT, kníh, 

dataprojektorov, zariadenia do chemického laboratória  

- finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov – Zmluva o NFP vo výške Inovácia 

vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej 

gramotnosti - 235.473, 74 €.  Obstarané:  

o učebné pomôcky BIO, FYZ, CHE, INF  v hodnote cca 27515,28 €, 

o učebné pomôcky IKT – vybavenie multimediálnej učebne  - 39297 €   

   

          

 
 

XX. Informácie o aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo strategických 

a koncepčných materiálov KSK  
 

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK (v zmysle platného 

dodatku)  

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos  

Projekt autonómny 

zberač lístia 

 

28.10.2020 Online 

konferencia 

IT v praxi  

 

IT akadémia 4 Práca na projekte, 

v ktorom hlavnú 

úlohu hrá 

informatika, IKT 

a a ich prepojenie 

s praxou. 

Dištančné 

vzdelávanie fyziky 

30.11.2020 Online -

video 

PK fyzika 30  Tvorba populárno-

vedecko-

amatérskeho videa 

s ukážkou 

experimentov 

v domácom 

prostredí. 

Európska noc 

výskumníkov 

27.11.2020 Online 

webinár 

SOVVA, 

SAV,CVTI SR 

4 Inšpirácia 

a motivácia žiakov 

o vedu a aktívne 

skúmanie. 

Euroscola 2020 07/2021 Online Európsky 

parlament v 

Štrasburg 

60 Príprava krátkeho 

videa o 17. 

novembri 1989 v 

Československu.  

Žiaci získali nové 

poznatky a zlepšili si 



 30 

jazykové 

kompetencie. 

PASCH-net-

Adventskalender  

12/2020 online Goethe Institut 

Bratislava 

60 Zlepšenie 

jazykových 

kompetencií na 

základe tvorby textu 

o advente, 

Vianociam, zvykom 

a tradíciám 

v Nemecku. 

Projekt iGeo Here 19.12.2020 online The 

International 

geografphy 

olympiad 

(iGeo) 

4 Vzdelávanie 

smerom k IT vďaka 

tvorbe máp 

v softvéri HERE. 

Aj Ty v IT 22.1.2021 Online 

workshop 

Veľvyslanectvo 

USA, 

občianske 

združenie Aj 

Ty v IT 

16 Vzdelávanie 

smerom k IT vďaka 

3D modelovaniu pre 

3D tlač. 

Projekt:  

Eko - nemčina 

04/06/2021 online PK NEJ 20 Zlepšenie 

jazykových 

a environmentálnych 

schopností.  

Oslavy dňa Pí  04/2021 online  PK MAT 200 Zlepšenie 

matematických 

kompetencií  

„Šport v 

budúcnosti“ 

(„Sport der 

Zukunft – 

schneller, höher, 

grenzenlos“)  

04/2021 online Goethe Institut 

Bratislava 

60 Zlepšenie 

jazykových 

kompetencií. 

Projekt: 

Stadtrundgang 

06/2021 online PK NEJ 20 Zlepšenie 

jazykových 

kompetencií 

a vzdelávanie 

mladých ľudí 

v histórii mesta 

Košice. 

 

 

 

Koncepcia rozvoja pohybových aktivít -  športové aktivity boli v dôsledku pandémie výrazne 

obmedzené  

 

Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos  
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Dobrodružná 

expedícia 

DofE,  

 

24. 

a 25.6.2021 

Košice- 

Sivec- 

Ružínska 

priehrada 

DofE 

(Medzinárodná 

cena vojvodu 

z Edinburghu) 

28 Rozvoj v oblasti 

športu, talentu 

a dobrovoľníctva, 

oceňovanie 

prírodného 

dedičstva 

a ochrana prírody 

Projekt 

„Šport 

v budúcnosti“  

04/2021 Online 

priestor  

Goetheho 

institut 

15 Vytvoriť projekt 

o tom ako bude 

vyzerať šport o 

niekoľko rokov a 

svoje nápady 

predstaviť vo 

forme videa 

alebo obrázku 

Splav 

Hornádu na 

KOŽAZe 

29.6.2021 Rieka 

Hornád 

Gymnázium 

Šrobárova 1 

a Spavujeme.sk 

20 Podpora 

pohybových 

aktivít a rozvoj 

telesnej zdatnosti 

 

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 
Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos  

Dobrodružná 

expedícia 

DofE,  

 

24. 

a 25.6.2020 

Košice- 

Sivec- 

Ružínska 

priehrada 

DofE 

(Medzinárodná 

cena vojvodu 

z Edinburghu) 

28 Záujem žiakov 

o turistiku, 

sebarealizáciu 

Dažďová 

záhrada 

20.9.2020 Gymnázium 

Šrobárova 1 

Košický 

samosprávny 

kraj 

Celá škola Starostlivosť 

o flóru, zvýšenie 

zásob vodných 

zdrojov a tým 

prepojenie 

environmentálnej 

témy 

Jesenný zber 

papiera 

28.9.2020 Gymnázium 

Šrobárova 1 

Žiacka školská 

rada 

 Rozšírená 

zodpovednosť za 

separovanie a 

zvyšovanie 

miery recyklácie. 

Pevnosť 

Šrobárka 

30.9.2020 Gymnázium 

Šrobárova 1 

Žiacka školská 

rada 

160 Zrealizovanie 

aktivity pre 

prvákov, ktorá je 

zameraná na 

uľahčenie 

adaptácie 

novoprijatých 

žiakov školy. 
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Múzeum 

učebných 

pomôcok na 

Šrobárke 

8.10.2020 Gymnázium 

Šrobárova 1 

PK dejepis Celá škola Zozbieranie 

dobových 

učebných 

pomôcok na 

Šrobárke 

a prepojenie 

vzdelávania 

v téme 

dobrovoľníctva 

a kooperácie  pri 

ich vyhľadávaní. 

Kampaň 

Červené 

stužky 

4.11.2020, 

21.11.2020, 

1.12.2020 

Gymnázium 

Šrobárova 1 

Koordinátor 

prevencie 

závislostí 

a sociálno-

patologických 

javov 

Celá škola Solidarita v boji 

proti chorobe 

AIDS 

Spomienka na 

Nežnú 

revolúciu 

17.11.2020 Gymnázium 

Šrobárova 

PK dejepis Celá škola Podpora 

ľudských práv 

a kultúry 

tolerancie medzi 

mladými ľuďmi. 

 

Živé knihy 20.11.2020 webminár Centrum 

mládeže 

Iuventa a 

organizácia 

Saaic 

 

6 Rozvíjanie 

svojho 

vnútorného ja 

a zamýšľanie sa  

nad podstatou 

našej existencie. 

Fotografie s 

príbehom 

4.12.2020  Ústav etnológie 

a sociálnej 

antropológie 

SAV 

5 Eliminácia 

negatívnych 

dopadov korona 

krízy vďaka 

intenzívnejšej 

komunikácie 

v rodinách 

spojenej so 

skúmaním 

rodinných 

fotografií 

z obdobia 

socializmu. 

Zem spieva 19.12.2021 RTVS RTVS  3 Pripomenutie 

tradícií našich 

predkov, 

pestrosť a 

hodnota 

slovenského 

folklóru i 

slovenskej 
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krajiny. 

 

Šrobárska 

tehla 

22.12.2020 Gymnázium 

Šrobárova  

Žiacka školská 

rada 

všetci Prehlbovanie 

u žiakov -  

sociálna pomoc a 

dobrovoľníctvo. 

Deň svätého 

Valentína 

13.2.2021 Online 

Gymnázium 

Šrobárova  

Žiacka školská 

rada 

všetci Zameranie sa na 

pozitívnu klímu 

v triede 

a v škole. 

Projekt 

Študenti po 

stopách 

totality 

13.2.2021 Online 

Gymnázium 

Šrobárova 

Nadácia Milana 

Šimečku 

 

4 Prehĺbenie 

znalosti mladých 

ľudí o období 

komunistického 

režimu v 

Československu.  

Hoaxy a ich 

odlíšenie od 

hodnoverných 

informácií 

11.3.2021 Online 

Gymnázium 

Šrobárova 

Novinár 

Vladimír Šnídl 

60 Doplnenie 

vzdelávania 

v oblasti 

mediálnej 

výchovy 

Projekt 

Upracte si 

skriňu 

12.6.2021 Gymnázium 

Šrobárova 

PK geografie 120 Environmentálna 

problematika na 

príklade 

pozitívach 

a negatívach 

textilného 

priemyslu 

prostredníctvom 

bádania v našich 

šatníkoch. 

Spomienka na 

Obete  

Holocaustu  

09/2021 Gymnázium 

Šrobárova 

PK dejepis Celá škola Podpora 

ľudských práv 

a kultúry 

tolerancie medzi 

mladými ľuďmi. 

 

Zážitkový 

týždeň  na 

Šrobárke  

06/2021 Gymnázium 

Šrobárova 

ŽRŠ Žiaci 1. a 2. 

roč.  

Zrealizovanie 

aktivity pre 

prvákov 

a druhákov , 

ktorá je 

zameraná na 

uľahčenie návrat 

žiakov po 

dištančnom 

vzdelávaní.   

Spomienka na 

výročie SNP 

08/2021 Gymnázium 

Šrobárova 

PK dejepis Celá škola Podpora 

ľudských práv 

a kultúry 
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tolerancie medzi 

mladými ľuďmi. 

 

Spomienka 

Deň víťazstva 

nad fašizmom  

05/2021 Gymnázium 

Šrobárova 

PK dejepis Celá škola Podpora 

ľudských práv 

a kultúry 

tolerancie medzi 

mladými ľuďmi. 

 

 
 

Žiacka školská rada  

 

Žiacka školská rada je reprezentatívnym orgánom žiakom školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu 

k vedeniu školy. ŽRŠ je na našej škole veľmi aktívna. Zapája sa do rôznych oblastí života na 

Šrobárke.  

Podieľajú sa na aktivitách, ktoré sú zamerané na budovanie tímov a pozitívnej klímy v triede, 

prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania v téme dobrovoľníctva alebo environmentálnej 

téme, podporujú sociálnu inklúziu, zvyšujú informovanosť o pohybových aktivitách a športovom 

dianí, zameriavajú sa na zdravý životný štýl a v neposlednom rade motivujú spolužiakov 

k  aktívnemu tráveniu voľného času. 

 

Medzi jej hlavné aktivity v školskom roku 2020/2021 patria: 

Jesenný zber papiera, Pevnosť Šrobárka, Šrobárska tehla, Deň svätého Valentína, Zážitkový týždeň 

na Šrobárke  

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval:       Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová 

            riaditeľka školy  

 

 

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy:  

 

Pedagogická rada prerokovala Hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

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

6.7.2021 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy: dňa 6.7.2021. 
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Vyjadrenie rady školy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica  
zo zasadnutia Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1 Košice  

 

 

 

 

Rada školy dňa 15. 10. 2021 prerokovala per rollam Hodnotiacu správu o výchovnovzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 bez pripomienok.  

Rada školy vyjadruje poďakovanie vedeniu školy a celému pedagogickému zboru za výsledky 

dosiahnuté v hodnotenom období za školský rok 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

         v.r. 

Košice, 15.10.2021       Ing. Ján Poradský, CSc.  

          Predseda Rady školy  

 

 

 

 

 

 

Schválenie KSK: 3.12.2021 
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Prílohy: 

 

1. Správa koordinátora prevencií 2020-2021 

2. Správa kariérového poradenstva 2020-2021 

3. Správa výchovného poradenstva 2020-2021 

 

Príloha č.1 Správa o plnení úloh koordinátora prevencie závislostí a sociálno-patologických javov 

 

 

V oblasti prevencie závislostí a sociálno-patologických javov boli v školskom roku 2020/2021  

realizované tieto aktivity v čase aktívneho učenia pred pandémiou: 

 

V spolupráci s výchovnou poradkyňou Mgr. M. Radaljovou výber a koordinácia aktivít zameraných 

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

psychologického poradenstva a prevencie na Karpatskej 8 v Košiciach. 

 

Ako povedať droge nie – riešenie praktických úloh s protidrogovou tematikou na hodinách ETV 

a TH 

Zapojenie sa do kampane Červená stužka, s týmito aktivitami: 

• Pohľadnica pre Červené stužky – výtvarná súťaž I. miesto,  

• Literárna súťaž,  

• Tvorba a nosenie ČS 

• Živá reťaz – 30.11.2021 – vytvorenie – učitelia 

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

zdravie 

• Projekt „Škola bez nenávisti“, ktorý bol počas pandémie prerušený 

• Porady pre výchovných poradcov a koordinátorov online 

 

Od januára 2021 spolupráca so školskou psychologičkou Mgr. M. Pokrivčákovou – triednické 

hodiny, pohovory so žiakmi 

 

Online aktivity: 

• Zriadenie schránky dôvery 

• Živé knižnice – príbehy jedinečných ľudí 

• Aktivity na každý deň s Iuventou 

• Storytelling – využívanie príbehov v online vzdelávaní 

• TH zamerané na šikanu a kyberšikanu 

 

 

Príloha č.2 Správa kariérového poradenstva 2020-2021 

 

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: DOD. 

• spolupracovať  so školskou psychologičkou v smere profesionálnej orientácie žiakov.  

• spolupracovať so zástupcami vysokých škôl na príprave besied a prezentácií. 
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SEPTEMBER 

• vypracovala som plán KP 

• priebežne som aktualizovala informačnú nástenku KP  

• informovala som žiakov maturitných ročníkov o online DOD na vysokých školách 

a o online veľtrhu vysokých škôl.  

 

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

• informácie pre žiakov maturitných ročníkov o možnostiach štúdia na vysokých školách 

 

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

• informácie pre žiakov maturitných ročníkov o možnostiach štúdia na vysokých školách 

 

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

• triednické hodiny v maturitných ročníkoch o vypĺňaní prihlášok na vysoké školy 

• pomoc pri vypĺňaní prihlášok 

 

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

• kompletizácia prihlášok na vysoké školy  

 

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

• spolupráca na príprave DOD 

• pomoc pri vypĺňaní prihlášok na vysoké školy 

 

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

• prezentácia štúdia na zahraničných vysokých školách 

 

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 

• pomoc pri písaní odvolania  

 

JÚN  

• príprava plánu na nový školský rok 

• prezentácia štúdia na Masarykovej univerzite v Brne 

• porada kariérových poradcov organizovaná CPPPaP 

 

Návrhy na školský rok 2021/2022 

• absolvovať školenie KP 

• 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.3 Správa výchovného poradenstva 2020-2021 

 

 

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 Mgr. Natália 

Krokavcová), so školskou psychologičkou  Mgr. Michaelou Pokrivčákovou, s triednymi 

profesormi, jednotlivými vyučujúcimi a rodičmi žiakov. Žiaci majú aj 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 ďalších ročníkoch boli triednym učiteľom ponúknuté najčastejšie žiadané 

témy (pozri ponukový list), o ktoré bol zo strany žiakov záujem. Témy mali byť realizované 

v spolupráci so školskou psychologičkou. Z dôvodu dištančného vzdelávania sa od nich upustilo, 

pretože výnimočná situácia si vyžadovala aktuálne témy. Pani Mgr. Pokrivčáková zrealizovala 

v každom ročníku triednické hodiny dištančnou formou. 

 V spolupráci so špeciálnymi pedagógmi a psychológmi z CPPPaP sme individuálne riešili 

úpravu podmienok  štúdia štyrom  integrovaným žiakom.   

 

Účasť výchovnej poradkyne na seminároch a vzdelávaniach: 

Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie všetky semináre prebehli online formou. 

• 8.10.2020 – úvodný seminár s aktuálnymi informáciami pre šk. rok 2020/21/ CPPPaP KE 

• 18.03.2021 – celoslovenské multidisciplinárne vzdelávanie Kyberšikana II.č. – Ministerstvo 

SPaR 

• 9.6.2021 – Duševné zdravie a psychohygiena; Možnosti vzdelávania v oblasti vých. 

poradenstva - CPPPaP KE 

 

 

2. Oblasť poradenstva v osobnostnom a sociálnom vývine 

 

 Na prvom spoločnom rodičovskom združení boli rodičia žiakov informovaní o možnostiach 

spolupráce so školskou psychologičkou – Mgr. Pokrivčákovou a o kontaktoch na Centrum 

pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach – Mgr. N. Krokavcovou. 

 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. Pokrivčákovou. Objednané aktivity boli zrealizované len čiastočne z dôvodu 

pandemickej situácie.   

 

3. Oblasť kariérového poradenstva 

 

 Psychologická diagnostika a poradenstvo pri profesijnej orientácii bola zameraná na 

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

a 2.E triedy. Spolupracovali sme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

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

najmä s kontaktnou psychologičkou Mgr. Krokavcovou. 

 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. 

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. Michaela Pokrivčáková, ktorá je zamestnané od októbra 2020 na plný úväzok. 

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. Pokrivčáková je veľkým prínosom pre školu. 

 

 

 

Košice 30.6.2021     Milada Radaljová, výchovná poradkyňa 

 

 


