SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A
ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK
2008/2009
Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov školy:

Gymnázium

Adresa školy:

Hlinská 29, 011 80 Žilina

Telefónne čísla školy:

041/7637700, 041/7634350

Faxové čísla školy:

041/7634350

Internetová stránka školy:

www.gymza.sk

Elektronická adresa školy:

gymnazium@gymza.sk

Zriaďovateľ:

Žilinský samosprávny kraj,
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Riaditeľ

Jaroslav Pištek, Mgr.

Zástupca
pre technicko-ekonomickú činnosť
Zástupca
pre výchovu a vzdelávanie
Zástupca
pre výchovu a vzdelávanie
Výchovný poradca

Alena Strýčková, Mgr.

Koordinátor prevencie

Katarína Kitašová, PaedDr.

Školský psychológ

Jana Mácová, Mgr.

Zuzana Durná, Mgr.
Soňa Šošková, Mgr.
Jarmila Turoňová, Ing.
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3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY
P.č.

Meno, priezvisko členov rady školy:

Volený/ delegovaný za...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ing. Anton Ďurnek - predseda
Ing. Ladislav Beháň
Darina Bugáňová
Mgr. Vladimír Guldan
MUDr. Ivan Chaban
Zuzana Macháčová
PaedDr. Peter Majer
Jaroslava Matulová
Zuzana Szováková
Mgr. Lenka Štalmachová
RNDr. Ivana Žureková

volený zástupca rodičov
volený zástupca rodičov
delegovaný zástupca ŽSK
volený zástupca ped.zamest.
delegovaný zástupca ŽSK
volený zástupca rodičov
delegovaný zástupca ŽSK
volený zástupca neped.zamest.
volený zástupca žiakov
volený zástupca ped.zamest.
delegovaný zástupca ŽSK

Dátum ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:

19.04. 2004

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY
Poradné orgány školy a ich funkcia:

4.1 Pedagogická rada školy
Členmi sú všetci pedagogickí pracovníci. Počas školského roka zasadala v termínoch určených mesačnými
plánmi školy. Vyjadrovala sa ku všetkým úlohám školy, rokovala o výsledkoch v prospechu, správaní
a dochádzke žiakov, riešila odporúčané výchovné opatrenia, vyjadrovala sa k návrhom riaditeľa školy.

4.2 Gremiálna porada
V zložení riaditeľ školy a zástupcovia školy rokovala v týždenných intervaloch, sledovala, kontrolovala
a vyhodnocovala plnenie mesačných plánov školy, pripravovala materiály na zasadnutia pedagogickej rady
a operatívne riešila všetky nevyhnutné úlohy na zabezpečenie chodu školy a splnenie jej ročného plánu.

4.3 Pracovno-prevádzková porada
Členmi sú všetci pracovníci školy. Porada sa schádzala v termínoch určených mesačnými plánmi školy a riešila
prevádzkové úlohy školy.

4.4 Predmetové komisie
Organizovali prácu v predmetových komisiách a schádzali sa spravidla štyrikrát ročne prípadne podľa potreby
komisie aj viackrát.

4.5 Metodické združenie triednych učiteľov
Zvolával ho zástupca riaditeľa školy, resp. vedúci metodického združenia príslušného ročníka. Združenie
koordinovalo prácu triednych učiteľov v danom ročníku predovšetkým vo výchovnej oblasti.

5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY
Forma štúdia

Denné štúdium

Stav k 15. 09. 2008

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Stav k 31. 08. 2009

počet tried

celkový
počet žiakov

z toho počet
začlenených
žiakov

počet tried

celkový
počet žiakov

z toho počet
začlenených
žiakov

6
6
6
7

175
184
182
206

0
1
0
6

6
6
6
7

175
184
181
206

0
1
0
6

2

5. ročník
6. ročník
1. ročník
2. ročník

Nadstavbové
a pomaturitné
štúdium
Externé a kombinované štúdium
Spolu:

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
25

0
747

0
7

0
25

0
746

0
7

6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE
Názov študijného odboru/
učebného odboru

Návrh školy
Stupeň
počet počet vzdelania
tried žiakov (ISCED)

gymnázium 7902 5
gymnázium – cudzie jazyky 7902 5 73

5
1

150
28

Dĺžka
štúdia

3A
3A

Počet žiakov
prihlásení úspešní prijatí

4
4

395
50

355
43

143
26

7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
Ukazovateľ

1. polrok

Celkový počet žiakov
Prospech
prospeli s vyznamenaním

Správanie

Vymeškané
hodiny

prospeli s priemerom 1,00
prospeli veľmi dobre
prospeli
neprospeli
neklasifikovaní
celkový prospech za školu
veľmi dobré
uspokojivé
menej uspokojivé
neuspokojivé
celkový počet vymeškaných hodín
počet ospravedlnených hodín
počet neospravedlnených hodín

počet

%

747
79
15
217
417
29
0
2,22
739
8
0
0
40 204
39 831
373

X
10,58
2,01
29,05
55,82
3,89
0
X
98,93
1,07
0
0
X
99,07
0,93

2. polrok
počet
%

746
113
20
247
379
2
0
2,13
723
19
4
0
43 619
43 080
539

X
15,15
2,68
33,11
50,80
0,27
0
X
96,92
2,55
0,54
0
X
98,76
1,24

Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:
P.č. Názov vyučovacieho predmetu

anglický jazyk
biológia
cvičenia z matematiky
dejiny umenia
dejepis
deskriptívna geometria
ekonomika

Priemerný prospech
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník

1,76
1,56
0
0
1,96
0
0

1,95
1,94
0
0
2,30
0
0
3

2,21
2,15
0
0
2,19
0
0

2,56
2,13
2,63
2,40
2,04
2,60
1,59

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Spolu

8,48
7,78
2,63
2,40
8,49
2,60
1,59

francúzsky jazyk
geografia
chémia
konverzácia v anglickom jazyku
konverzácia vo francúzskom jaz.
konverzácia v nemeckom jazyku
informatika
matematika
náuka o spoločnosti
telesná a športová výchova
slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazyk
cvičenia z chémie
fyzika
ruský jazyk
seminár zo slovenského jazyka
umenie a kultúra
literárny seminár
Spolu:

1,89
2,03
2,29
0
0
0
1,72
2,63
0
1,12
2,24
2,05
0
2,39
1,94
0
1,07
0
26,65

2,23
2,24
2,51
0
0
0
0
2,70
2,40
1,04
2,33
2,23
0
2,75
2,71
0
0
0
29,33

2,15
2,33
2,47
0
0
0
0
2,93
2,43
1,09
2,37
2,45
0
2,60
2,2
0
0
0
29,57

2,06
2,62
2,07
2,02
1,50
2,92
2,34
2,42
2,62
1,04
2,11
2,30
1,00
2,30
1,88
2,44
0
2,27
51,86

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8,33
9,22
9,34
2,02
1,50
2,92
4,06
10,68
7,45
4,29
9,05
9,03
1,00
10,04
8,73
2,44
1,07
2,27
137,41

8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA
Údaje o maturitnej skúške
Externá časť maturitnej skúšky:
Predmet

anglický jazyk
francúzsky jazyk
nemecký jazyk
slovenský jazyk a literatúra
matematika

Úroveň

B1
B2
B1
B1
B2
-

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

149
12
4
0
28
13
206
0
74
0

60,69 %
63,13 %
37,48 %
0
64,94 %
69 %
75,46 %
0
46,89 %
0

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

149
12
4
0
28
13
206
0

66,74 %
80,00 %
62,50 %
0
64,64 %
77,50 %
59,25 %
0

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:
Predmet

anglický jazyk
francúzsky jazyk
nemecký jazyk
slovenský jazyk a literatúra

Úroveň

B1
B2
B1
B1
B2
-
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Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:
Predmet

anglický jazyk
biológia
dejepis
dejiny umenia
deskriptívna geometria
ekonomika
francúzsky jazyk
fyzika
geografia
chémia
informatika
náuka o spoločnosti
nemecký jazyk
slovenský jazyk a literatúra

Úroveň

Počet žiakov

Priemerná známka

156
12
63
0
36
0
9
0
1
0
50
0
4
0
14
0
39
0
24
0
73
0
64
0
29
13
205
0

2,23
1,33
1,86
0
2,28
0
2,33
0
3
0
1,62
0
2,25
0
2,50
0
1,44
0
2,50
0
2,19
0
1,97
0
2,38
1,23
2,05
0

B1
B2
B1
B1
B2
-

9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ
P.č.

Názov študijného a učebného
odboru

Forma štúdia

Stupeň
vzdelania
(ISCED)

Aktívny –
neaktívny odbor

1.
2.

gymnázium
gymnázium – cudzie jazyky

denná
denná

3A
3A

aktívny
aktívny

Experimentálne
overovanie
(doba experimentu)

––––
––––

10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Ukazovateľ

Ženy
Muži
Spolu (kontrolný súčet):
Absolventi

kvalifikovaní

Počet
nekvalifikovaní

59
10
69
5

1
0
1
0
5

dopĺňajúci
si kvalifikáciu

0
0
0
0

Veková štruktúra

do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
dôchodcovia
Spolu (veková štruktúra):

14
20
8
15
5
62

1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0

11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Ukazovateľ
Ženy
Muži
Spolu (kontrolný súčet):
Veková štruktúra

Počet

14
2
16
0
1
2
11
2
16

do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
dôchodcovia

Spolu (veková štruktúra):

12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
ŠKOLY
Ukazovateľ

Počet

Absolventi
vysokých škôl
do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
dôchodcovia
Spolu:

ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži

0
0
5
0
5
3
2
0
3
1
0
2
21

Forma štúdia

Garant štúdia
(napr. MPC, VŠ a iné)

NÚCEM, ŽSK, NSR – úrad pre zahr.školstvo
MPC, ŽSK, NÚCEM
NÚCEM, MPC
MPC
MPC, AsC agenda
ŽSK
ŽSK, NSR – úrad pre zahr. školstvo
-

-

13. ODBORNOSŤ A KVALIFIKOVANOSŤ VYUČOVANIA PODĽA
JEDNOTLIVÝCH VYUČOVACÍCH PREDMETOV
P.č.

Zoznam vyučovacích predmetov

1.
2.
3.

Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Francúzsky jazyk

Percentuálne vyjadrenie
Odbornosť
Kvalifikovanosť

100%
90%
100%
6

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Dejepis
Náuka o spoločnosti
Matematika
Informatika
Fyzika
Chémia
Biológia
Geografia
Telesná výchova
Estetická výchova
Etická výchova
Náboženská výchova
Ekonomika
Deskriptívna geometria
Dejiny umenia
Umenie a kultúra

Celkový priemer (%):

100%
100%
100%
100%
100%
83,3%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
97,53 %

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII
14.1 Zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:
Výchovný poradca : Ing. Jarmila Turoňová
Cieľom práce výchovného poradcu bolo vzdelávať sa v oblasti výchovného poradenstva a poznatky využívať
pri práci so študentmi, rodičmi a kolegami. Pracovať na zaradení študentov so zdravotnými a vývinovými
poruchami, venovať pozornosť hodnotovej orientácii mladých ľudí, ktorá úzko súvisí s medziľudskými vzťahmi
v spoločnosti, poskytovať konzultácie v oblasti kariérneho poradenstva pre študentov a ich rodičov, pracovať na
skvalitňovaní a rozvíjaní pracovných vzťahov, intenzívne spolupracovať s triednymi učiteľmi a koordinátorom
PP a s centrami poradenstva.
Výsledky činnosti výchovného poradcu
• Výchovno – vzdelávacia činnosť
- príprava a realizácia celoškolského programu : Prevenčný plán šikanovania,
- spolupráca so KPDP, ŠP,
- realizácia triednických hodín vo vybraných triedach 1. – 4. ročníka,
- prednášky s odbornými lektormi s KPPP; S tebou o tebe,
- realizácia triednických hodín v centre Náruč,
- stretnutia s triednym učiteľom,
- prezentácie vysokých škôl domácich i zahraničných na pôde školy,
- stretnutia so študentmi s výchovno-vzdelávacími problémami (1.-3.roč.), s adaptačnými
problémami (1.roč.), s osobnostnými problémami (1.-4.roč.), so socializačnými problémami (1.2.roč.), zamerané na výber predmetov v rámci AUP (3.roč.), zamerané na profesionálnu
orientáciu (3.-4.roč.), s integrovanými študentmi a ich rodičmi (1. a 3.roč.),
- prehľad problémových študentov,
- spracovanie prehľadu o umiestnení absolventov na VŠ,
- zapojenie školy do realizácie charitatívnych akcií
- výborná spolupráca s CPPPaP Žilina, so súkromnou PPP v Žiline, so Špeciálnopedagogickou
poradňou v Čadci, s NHK, s centrom Náruč,
- individuálne konzultácie s problémovými, individuálne integrovanými a ŠVVP študentmi,
- stretnutia s vyučujúcimi v triedach s problémovými a individuálne integrovanými študentmi,
- realizácia kariérneho testovania študentov 2.-3.ročníka,
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•
•

•

- spolupráca so zriaďovateľom – Župný deň,
Súťaže
- učebná pomôcka
Nesúťažné akcie
- prehliadka výtvarných prác a posterov poukazujúcich na problém zvaný AIDS,
- účasť na deň otvorených dverí,
- príprava akcií a programu so študentmi na tradičný Eurodeň,
- príprava študentov na festival nadácie krajina Harmónie – Jašidielňa,
- organizácia skupín študentov na charitatívne akcie podporujúce chorých, znevýhodnených
a týraných ľudí – Biela pastelka, Úsmev ako dar, Zbierka
Zapojenie do projektovej činnosti
- Partneřství ve vzdělávaní – garant Masarykova univerzita Brno. Garant projektu poskytuje
vzdelávania v rámci vzdelávacích možností fakúlt pre študentov i učiteľov. Cieľom
poskytnutého vzdelávania v tomto školskom roku bolo prezentovanie možností štúdia na MU
študentmi. Naši žiaci veľmi pozitívne hodnotili stretnutie i informácie, ktoré sa k nim dostali.
V rámci projektu plánujeme na budúci školský rok vzdelávanie fakultou sociálnych štúdií
zamerané na prvú pomoc a resuscitáciu. Predbežná dohoda je 2.-4. septembrový týždeň.
Odporúčanie pre ďalší školský rok pokračovať a prehlbovať spoluprácu.
- Elektronizácia VŠ prihlášky – Garant ŽU, UKF Nitra, UIPŠ Košice. Pilotný projekt, ktorým sa
zjednoduší prihlasovanie žiakov na štúdium na VŠ.
- Jeden svet na školách – Garant : o.z. Človek v ohrození. Druhý rok spolupráce s o.z. sa nesie
vo veľmi pozitívnej atmosfére. Z možností, ktoré projekt ponúka sme využili získanie materiálov
s tematikou využiteľnou pri triednických hodinách, hodinách etiky a náboženstva. V rámci
projektu sme mali záujem o školenie pre výchovného poradcu – Duševné zdravie, ale pre veľký
záujem sa nepodarilo dostať do školiacej skupiny.
Odporúčame pre ďalší školský rok pokračovať a prehlbovať spoluprácu.
- Názov projektu : Šikanovanie v školskom prostredí
Zodp. pedagóg : p.Kitašová, p.Turoňová
Vyhlasovateľ : ŽSK
Charakteristika projektu : Projekt z grantového programu Odboru školstva Žilinského
samosprávneho kraja s názvom : „Učiteľ v procese humanizácie školstva“.
Cieľom projektu bolo postupne eliminovať výskyt šikanovania na škole.
Fáza projektu : Projekt bol školou odsúhlasený a podaný na ŽSK. Nebol ŽSK akceptovaný.

14.2 Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie
Koordinátor prevencie : PaedDr. Kitašová Katarína
Cieľom práce KPDP bolo usmerňovať činnosť a šíriť osvetu v oblasti primárnej prevencie, monitorovať aktuálny
stav zneužívania návykových látok u študentov, poukázať na negatívne dôsledky nezdravého životného štýlu,
rozvíjať spoluprácu s triednymi profesormi a výchovným poradcom na škole. Vytýčený cieľ sa plnil
prostredníctvom úloh zadefinovaných na začiatku školského roka.
Výsledky činnosti koordinátora prevencie
• Výchovno – vzdelávacia činnosť
- spracovanie manuálu triednických hodín pre žiakov a triednych profesorov na tému „Závislosti
formou zážitkových aktivít“,
- individuálne konzultácie s peer aktivistami – realizátormi triednických hodín (rovesník
rovesníka poučoval o negatívnom dopade nezdravého životného štýlu) – realizácia
preventívneho projektu, Stánku zdravia,
- individuálne pohovory s problémovými žiakmi (fajčenie),
- zapojenie sa do preventívneho projektu v decembri a v januári 2009
- realizácia prednášok pre žiakov v spolupráci s Mestskou políciou,
- spolupráca s VP a vedením školy: riešenie problému s porušením VPŠ vzťahujúci sa k fajčeniu
tabakových výrobkov na lyžiarskom výcviku,
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-

-

-

•

•

spolupráca s vyučujúcimi jednotlivých PK pri realizácii kampane „November – mesiac boja proti
drogám“, „AIDS“,
realizácia Stánku zdravia na deň otvorených dverí,
realizácia preventívnych súťaží – najzaujímavejšia nástenka s protidrogovou tematikou,
najzaujímavejší informačný panel, preventívna prezentácia v Power-point, učebná pomôcka,
plavecké a výtvarné súťaže v rámci XIV. Ročníka Dni nádeje,
zrealizovaná charitatívna zbierka „Úsmev ako dar“ určená pre deti z detských domovov na
Slovensku,
získanie DVD zdarma s problematikou AIDS za zapojenie sa do celoslovenskej kampane
„Červená stužka“, rovnako získanie súboru DVD „Deti a drogy“ a realizácia prednášky
s odborníkmi z oblasti prevencie z Bratislavy (p.Rebecca Justh) a ich následná distribúcia
medzi žiakov, rodičov, triednych profesorov a do knižnice školy – DVD škola získala
z celoslovenského projektu „Deti a drogy“ v počte 200 kusov. Boli odobrené
a spolufinancované Protidrogiovým fondom MŠ SR.
aktualizácia www stránky školy
zmonitorovanie, vyhodnotenie a analýza dotazníka u žiakov, ktorý sledoval postoje našich
študentov k užívaniu návykových látok,
vytvorenie súboru učebných pomôcok a prezentácií v Power-point preventívneho charakteru,
spracovanie materiálu pre učiteľov, žiakov a ich rodičov k problematike šikanovania

Súťaže
- celoslovenská súťaž tried o najzaujímavejšiu nástenku s protidrogovou tematikou
Zodp. pedagóg : KPDP p.Kitašová.
Hodnotila sa predovšetkým kreativita, vystihnutie problematiky a vlastnoručne zhotovený
materiál použitý pri tvorbe nástenky. V budúcom školskom roku bude snaha zo strany KPDP
i samotných triednych učiteľov o efektívnejšiu propagáciu súťaže, keďže sa do nej nezapojili
všetky triedy.
- v rámci projektového vyučovania sa uskutočnila súťaž „Najzaujímavejšia prezentácia
s tematikou závislostí“ a súťaž „Najzaujímavejší informačný panel“
Zodp. pedagóg : P.Kitašová, p.Turoňová
- zapojenie sa do celoslovenskej verejnej zbierky „Úsmev ako dar“.
Zapojenie do projektovej činnosti
Názov projektu : Klíma triedy a látkové závislosti
Zodp. pedagóg : p.Kitašová, p.Turoňová
Vyhlasovateľ : ŽSK
Charakteristika projektu : Jednalo sa o projekt z grantového programu Odboru školstva
Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“.
Cieľom projektu bolo úmerným zvyšovaním priaznivej klímy triedy postupne eliminovať výskyt
sociálno-patologických javov vrátane užívania legálnych, či nelegálnych drog.
Fáza projektu : Projekt bol školou odsúhlasený a podaný na ŽSK. Nebol ŽSK akceptovaný.

14.3 Spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie
14.3.1 Stručné zhodnotenie plnenia plánu školského psychológa
Školský psychológ : Mgr. Jana Mácová
Cieľom práce školského psychológa bolo dbať na zdravý, komplexný vývin osobnosti študentov
a ich psychickú vyrovnanosť. Poskytovať odbornú psychologickú pomoc nielen študentom ale
aj zákonným zástupcom a pedagogickým pracovníkom pri riešení výchovných a vzdelávacích
problémov. Rozvíjať a podporovať spoluprácu v tíme s VP a KPDP.
• Výchovno – vzdelávacia činnosť
- Na začiatku školského roka triedni učitelia prvého ročníka dostali techniky na zoznamovanie sa
v nových kolektívoch, aby ich využili pre lepšie vzájomné spoznávanie so svojimi študentmi
v prvý deň kontaktu s nimi.
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Pred 1.rodičovským združením dostal každý triedny učiteľ informačný leták o náplni práce ŠP,
VP, KPDP a tlačivo s menným zoznamom pre súhlas rodičov na spoluprácu s ich deťmi. VP
a ŠP sa osobne predstavili na RZ prvého ročníka.
Zostavenie ankety o spokojnosti študentov prvých troch ročníkov, depistáž, analýza.
Vyhodnotenie a odporúčanie školského psychológa dostal každý triedny učiteľ osobitne.
Zovšeobecňujúci prehľad výsledkov bol uverejnený na nástenkách v zborovni a na chodbe.
Zostavenie prevenčného programu šikanovania PPŠ, prehodnocovanie s výchovným
poradcom a KPDP, rozdelenie úloh pre jeho realizáciu. Samostatná pedagogická porada
venovaná priebehu PPŠ. Účasť školského psychológa na vedení úvodnej triednickej hodiny
programu.
Doplnenie ponuky pre obsah triednických hodín o nové zážitkové aktivity na báze sociálnopsychologického výcviku.
V spolupráci s výchovným poradcom zmapovanie študentov s problémami v správaní, učení na
základe spätnej väzby od triedneho učiteľa formou vyplnenia ankety. Výsledný zoznam bol
zverejnený na nástenke v zborovni aj s odporúčaniami školského psychológa a návrhmi pre
spoluprácu.
Vedenie individuálneho poradenstva so študentmi s problémami v učení, správaní.
Vedenie TH na tému „Ako sa správne učiť“.
Administrácia sociometricko-ratingového dotazníka, analýza vyhodnotenia, prekonzultovanie
s TU a odporúčania.
Infoservis pre učiteľov na nástenke v zborovni : o metódach predchádzania problémov
v správaní - ako sa vyhnúť syndrómu vyhorenia s možnosťou otestovania sa.

14.3.2 Stručné zhodotenie plnenia plánu koordinátora environmentálnej výchovy
Koordinátor : Mgr. Jana Leibiczerová
Cieľom práce koordinátora bolo realizovať akcie podporujúce environmentálne cítenie
a správanie sa žiakov.
• Realizácia exkurzií
I.ročník – Agrofarma Papradno – máj 2009, zodp.p. Laštíková
II. ročník – Národný park Malá Fatra, Šútovský vodopád – máj 2009, zodp. p.Šimigová
IV. ročník – Národný park Malá Fatra, náučný chodník Jánošikove diery a ENV aktivity
v Informačnom stredisku v Štefanovej, lektorka zo Školy ochrany prírody Mgr. Lovritšová –
október 2008, zodp. p.Leibiczerová
• Realizácia školských súťaží
Environmentálna vedomostná súťaž družstiev
Termín : marec 2009
Priebeh : 48 študentov rozdelených do družstiev súťažilo v poznávaní rastlín a živočíchov,
riešilo hlavolamy s ENV tematikou, problémové a testové úlohy.
Víťazi : kategória I. a II. ročník
1. I.D Dunajová, Hodásová, Jaššová
2.- 3. I.F Jamečná, Štefániková, Žabková
2.- 3. II.B Dvorská, Kubicová, Riecka
Kategória III. a IV. Ročník
1. IV.B Kriváň, Pechová, Trnková
2. IV.B Mažgútová, Priatková, Priatková
3. IV.F,B Sekerková, Staroňová, Polievková
Fotografická súťaž Príroda okolo nás – pri príležitosti Dňa Zeme
Termín : marec – máj 2009
Priebeh : študenti hlasovaním vybrali najkrajšie spomedzi 19 fotografií prihlásených študentov.
Všetky zaujímavé fotografie ešte stále skrášľujú priestor chodby pri učebni biológie.
Víťazi : 1. Martina Mäsiarová II.E, 2. Kristína Oravcová III.E, 3. Zuzana Frassová I.C
O triedu s najevironmentálnejším cítením
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pre viaceré príčiny sa nepokračovalo v tejto celoškolskej súťaži (napr. zníženie záujmu
o zberové aktivity zo strany organizácií, či štátu kvôli kríze, nezapojenie sa študentov do
projektu OZ Tatry, ktorý mal byť jej súčasťou, bodovanie vianočnej výzdoby tried bolo aj
súčasťou akcií počas Vianočných trhov)
Realizácia zbierok
- Deň zvierat – 3.10.2008
28 študentov našej školy (1.B, 1.F, 2.A, 2.B, 2.C, 2.F, 3.A, 4. B ) vyzbierali v uliciach mesta pre
Slobodu zvierat 8 016 .- Sk
- Deň narcisov – 17.4. 2009
17 študentov našej školy (1.A, 1.B, 1.F, 2.B, 3.D ) vyzbieralo v Žiline 1 005,02 € pre ligu proti
rakovine
Zapojenie do projektovej činnosti
- Škola priateľská k deťom
Vyhlasovateľ : UNICEF Slovensko
Charakteristika : realizácia v troch úrovniach
- predaj vianočných pohľadníc – 40 % z 14 616 .- Sk získaných financií podarovaných
škole na zakúpenie učebných pomôcok – knihy, tlakomery, vo svojom voľnom čase sa
do predaja zapojilo 43 študentov z 1.B, 1.C, 1.D, 1.F, 2.B, 2.C, 2.E, 3.A, 3.B, 3.E, 4.G
- práca s publikáciami UNICEF, prezentácie – realizované v rámci vyučovania etiky
a náuky o spoločnosti (spolupráca s p.Kubincovou, medzipredmetové vzťahy)
- Modrý gombík – zbierka na zabezpečenie očkovania proti tetanu pre rodičky
a novorodencov v Laose, 47 študenti našej školy vyzbierali 1 794,45 €
Predpokladám, že naša škola opäť získala ocenenie Škola priateľská k deťom.
- Baterky na správnom mieste
Vyhlasovateľ Strom života, spoločnosť PREBAT
Charakteristika : zber prenosných batérií a akumulátorov, ich recyklácia a následné znižovanie
množstva odpadov.
- Zber tetrapakov
Vyhlasovateľ Slovenská agentúra životného prostredia pod záštitou Ministerstva životného
prostredia SR.
Pokračovanie v zberových aktivitách, získané financie využité na vyvolanie fotografií študentov
– súťaž Príroda okolo nás a nákup učebných pomôcok
- Projekt Stockholm Junior Water Prize
Vyhlasovateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, Mladí vedci Slovenska a Agentúra na
podporu výskumu a vývoja.
Charakteristika : 13.ročník celosvetovej súťaže, cieľom projektu je podporiť vedecko –
výskumnú činnosť žiakov, viesť ich ku trvalo udržateľnému rozvoju, podporiť hospodárenie
s vodou, ochranu vodných zdrojov, čistenie vôd.
Fáza projektu – prihlásili sme 1 projekt : Účinnosť čistiacich prostriedkov na ničenie baktérií
(Chrenková 3.F, Rožai 2.B), ktorý bol vybratý do národného finále (Bratislava 31.5.-2.6. 2009).
Podporíme zapojenie sa študentov do projektu aj v budúcom školskom roku.
- Projekt Ulice pre ľudí
Vyhlasovateľ Stanica Záriečie v rámci Európskeho týždňa mobility a Svetového dňa bez áut.
Charakteristika : 5 študentiek (2.B, 2.D) našej školy pomáhalo pri realizácii projektu, ktorý bol
zameraný na lepšiu verejnú dopravu, na čistejšie a tichšie mestá, na menej áut, na bezpečie
chodcov.
Termín : 15.- 22.september 2008
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15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY
15.1 Spolupráca školy s rodičmi
Spolupráca školy s rodičmi sa realizuje cez osobné stretnutia, konzultácie k výchovno –
vzdelávacím výsledkom žiakov, informovanie rodičov o koncepčných zámeroch rozvoja školy
a spoluprácu s rodičmi pri riešení finančno-materiálnej pomoci škole.
V školskom roku 2008/2009 predmetové komisie spolupracovali s výborom Rodičovského
združenia a) v oblasti rozvoja materiálnej základne nasledovne :
Predmetovej komisi SJL, EsV, UmK, DeU rodičovské združenie poskytlo finančné prostriedky
na nákup učebných pomôcok – beletrie z mimočítankového čítania, odbornej literatúry a jazykovedných
slovníkov, DVD a VHS s nahrávkami televíznych inscenácií a filmových spracovaní významných diel
slovenskej literatúry.
Predmetová komisia AJ z prostriedkov získaných od Rodičovského združenia doplnila učebné
pomôcky pre skvalitnenie vyučovania predmetu. Išlo o doplnkové materiály k vyučovaniu konverzácií,
gramatické príručky, mapy a magnetofóny.
Z rozpočtu Rodičovského združenia PK NJ, RJ dostala finančný príspevok na zakúpenie
odbornej literatúry.
Spolupráca PK F s rodičmi v oblasti modernizácie učebných pomôcok pre vyučovanie fyziky je
na veľmi dobrej úrovni. Rodičia finančne podporili všetky požiadavky PK.
V spolupráci s Rodičovským združením PK Geo obohatila zbierku DVD a VHS nahrávok.
Zakúpili spolu 6 nových nahrávok – Kuba, Španielsko, Kanada, Austrália, Čína, Turecko.
Spolupráca PK INF s rodičmi v oblasti informatizácie a zavádzania novej výpočtovej techniky
na škole je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia finančne a sponzorsky prispievajú na vybavenosť učební
informatiky novými výkonnými počítačmi, nového softvéru „Agenda školy“, pri zakúpení odborných kníh
a pri servise počítačov.
Aktívna spolupráca PK TV s Rodičovským združením, od ktorého dostáva každoročne
z rozpočtu RZ finančný príspevok na zakúpenie didaktických pomôcok, materiálno-technického
zabezpečenia na skvalitnenie vyučovacích hodín telesnej výchovy. Rodičovské združenie je taktiež
hlavným sponzorom všetkých súťaží organizovaných počas roka PK TV.
b) v oblasti komunikácie :
Spolupráca s rodičmi v rámci PK M, DG prebiehala na niekoľkých úrovniach. Základnou
úrovňou boli triedne rodičovské združenia. Každý rodič mal možnosť stretnúť sa s vyučujúcim matematiky
a osobne sa informovať o vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. Priebežné informácie o známkach
mohli rodičia sledovať pomocou internetovej žiackej knižky. V prípade výrazného zhoršenia prospechu
boli rodičia písomne upozornení.
Projekt Comenius v rámci spolupráce PK FrJ s rodičmi, rodičia prijali do svojich rodín žiakov
z Francúzska a zúčastnili sa na tzv. Slovenskom večeri usporiadanom žiakmi, rovnako v rámci tohto
projektu.
S pravidelnosťou 4x do roka organizované rodičovské združenia a mimoriadne stretnutia na
základe zváženia triednych učiteľov a rodičov

15.2 Formy prezentácie školy na verejnosti

• Deň otvorených dverí (garant p. Šošková, ZRŠ)
Táto celoškolská akcia sa uskutočnila dňa 19.11.2008. Bola určená najmä pre žiakov základných škôl, ich
učiteľov a rodičov. Na dopoľudňajšej časti akcie sa zaregistrovalo 261 žiakov z 31 základných škôl v meste
a okrese. Cieľom akcie bolo poskytnúť záujemcom aktuálne informácie o učebnom programe školy
a možnostiach prijatia na štúdium. Jednotlivé predmetové komisie sa na akcii prezentovali svojim
nasledovnými aktivitami.
Aktivity PK SJL, Est.v.-UaK-DeU
Literárna súťaž (garant p.M.Erniholdová, p.M.Valášiková)
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Vedomostná aj zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, ktorá sa stretla s veľkým záujmom. Žiaci pracovali
systematicky a so záujmom, naučili sa orientovať v školskej knižnici a získali nové poznatky z dejín literatúry.
Výtvarná tvorivá dielňa (garant p.L.Vargová)
Tvorivá dielňa, zameraná na výtvarné spracovanie dojmov z novej školy.
Testovanie žiakov ZŠ zo slovenského jazyka a literatúry (garant p.H.Krajčovičová)
Žiaci ZŠ mali možnosť otestovať svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom testov na
prijímacie skúšky z predošlého roka. Táto aktivita sa stretla s veľkým záujmom.
Aktivity PK AJ pripravili činnosti, ktoré zaujali verejnosť – testovanie študentov, prezentácie projektov –
plagáty, DVD, výstava učebníc a materiálov, ktoré sa u nás používajú pri výučbe AJ. P.Milo a p.Odleváková
pripravili prezentáciu o meste Canterbury.
Aktivity PK FrJ (garant p.Mikulíková)
Celoškolská akcia zameraná na oslovenie potencionálnych budúcich žiakov. Žiaci 1.-4. ročníka počas neho
predstavili aktivity zastrešované PK FrJ, ukázali svoje vedomosti a talenty prostredníctvom krátkeho
hraného predstavenia a oboznámili záujemcov s výmennými pobytmi, ktoré PK poriada.
Aktivity PK SVP (garant p.Kubincová, p.Stráska)
P.Stráska pripravila so študentami 1.D triedy „Európsky dom očami historických postáv (scénky, fiktívny
rozhovor historitckých postáv o zjednotenej Európe“. P.Kubincová pripravila dejepisnú súťaž zameranú na
historické osobnosti, kultúrne pamiatky, historické bitky.
Aktivity PK F (garant p.Pavlus, p.Červený)
Prezentácia jednotlivých pokusov z fyziky a využitia počítačových simulácií fyzikálnych javov vo vyučovaní.
Aktivity PK Bio – Ch
Chémia hrou (garant p.Laštíková)
Prostredníctvom tajničiek, hlavolamov, rébusov, chemického binga si žiaci ZŠ mohli hravou formou overiť svoje
vedomosti z chémie.
Zaujímavé pokusy (garant p.Bačíková)
Prostredníctvom efektných pokusov sa žiaci mohli oboznámiť s prácou študentov gymnázia v laboratóriu
a zároveň si aj vyskúšať manipuláciu s chemickými látkami.
Tvorivá biológia (garant p.Leibiczerová)
Žiaci ZŠ mohli hravou formou prostredníctvom prešmyčiek, tajničiek, pexesa otestovať svoje vedomosti
z biológie a svoje manuálne zručnosti pri práci so svetelným mikroskopom taktiež s videomikroskopom.
Zdravý životný štýl (garant p.Kitašová, p.Turoňová)
Pre žiakov ZŠ pripravili zaujímavé merania fyziologických hodnôt, ktoré by mal poznať každý z nás. Takisto
mali možnosť zistiť, aký vplyv na ich organizmus má prijímanie základných zložiek potravy, ale i prijímanie
návykových látok.
Aktivity PK Geo
Mapa a umenie (garant p.Hiková)
Súťažná výstava prác žiakov školy realizovaná, v rámci ktorej študenti prezentovali svoje výtvarné umenie
a kreativitu pri tvorbe máp.
Aktivity PK INF (garant p.Kucháreková, p. Gerthofferová)
Prezentácia žiackych prác, súťažných prác SOČ pre žiakov zo základných škôl, základné informácie
o vyučovaní predmetu informatika.
Aktivity PK Tv (garant PK Tv)
Prezentácia PK prebehla formou ukážok motorických testov z volejbalu a basketbalu, ako aj možnosťou
zapojenia sa návštevníkov do netradičných športov- ringo, švédsky tenis, petangue a aeróbnych cvičení –
aerobiku a taeba.
• Umenie po novom (garant p.Erniholdová, p.Kiliková)
Tento ročník Umenia po novom bol úspešné realizovaný 24.4.2009 v priestoroch bývalej kaviarne kníhkupectva
Artfórum, zapojilo sa do neho mnoho študentov zo všetkých ročníkov – prezentovali vlastné literárne i výtvarné
aktivity, vyvrcholením bolo predstavenie Divadielka malých javiskových foriem a krst básnickej zbierky nádejnej
poetky B.Hodasovej, žiačky 4.B.
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• www stránka školy (garant p.Červený)
Celoškolská internetová stránka školy je integrovaná z príspevkov vedenia školy a predmetových komisií,
koordinátorov školy a žiakov školy, fotodokumentáciu stránky spolu so žiakmi školy pripravuje p.Šutek,
spracovanie príspevkov na stránku školy p.Červený.
PK AJ
Pravidelné informácie o práci PK na www stránke školy – úspechy našich študentov
PK NJ,RJ (garant p.Petrovská)
Články na stránke : Olympiáda v NJ – školské kolo, okresné kolo, krajské kolo, celoslovenské kolo
Sprachdiplom – informácie o písomnej a ústnej časti a o slávnostnom odovzdávaní certifikátov p.Richterom.
Jazykový tábor (p.Stančeková) – informácie o akcii
Partnerská iniciatíva (p.Stančeková) – informácie o sadení stromu v tzv. Zelenej vlne (Green wave)
Článok v Žilinskom večerníku (garant p.Petrovská)
Náš supernemčinár – článok o úspechu nášho žiaka Tomáša Mocíka.
PK INF (garant p.Červený)
Na stránke je stále aktualizovaná databáza fyzikálnych simulácií, ktoré používame vo vyučovaní. Fyzikálne
simulácie uverejňované na tejto stránke sú prekladané z anglického jazyka p. Červeným. Táto databáza
simulácií vzniká v spolupráci s University of Colorado. Okrem nich sa tu nachádzajú taktiež upravené fyzikálne
applety. Túto databázu využívajú žiaci na domáce štúdium, ale zaznamenali sme aj množstvo prístupov
z celého Slovenska.
• Elektronická žiacka knižka (garant p.Šutek)
Elektronická žiacka knižka je súčasťou internetovej stránky školy, stránka má informatívny charakter
o známkach, dochádzke a správaní žiakov, o spracovanie známok a dochádzky a koordináciu s vyučujúcimi
a vedením školy sa staral p.Šutek.
• Vianočné trhy (garant p. Strýčková, ZRŠ)
Touto akciou 11.12.2008 sme do priestorov školy vniesli vianočnú atmosféru. Tvorba vianočných dekorácií
a tvorivé dielne vyvrcholili v podvečerných hodinách krátkym programom za účasti rodičov.
Aktivity PK SJL (garant p.Valášiková, p.Vargová)
Predaj vianočných pohľadníc, vytvorených na tvorivých hodinách predmetu Umenie a kultúra a Estetická
výchova .
• Európsky deň rodičov a škôl (garant p.Strýčková, ZRŠ)
Realizáciou 7. ročníka akcie sme podporili rozvoj neformálnej spolupráce rodičov, žiakov a učiteľov. Akcia sa
uskutočnila 28.10.2008 v priestoroch školy. Jednotlivé triedy si vylosovaním vybrali jednu krajinu EÚ a ich
úlohou bolo prezentovať ju osobnosťou alebo významnou historickou udalosťou. O najlepšej prezentácii
hlasovali žiaci, rodičia aj zúčastnení hostia.
• Imatrikulácia a Deň študentov (garant p. Strýčková, ZRŠ)
Dňa 12.11.2008 sa uskutočnili Imatrikulácie žiakov 1.ročníka nášho gymnázia. Ich náplňou bol zábavný
program, ktorý pripravili 2.ročníky. Akciu ukončila slávnostná prísaha prvákov.
• Novoročný koncert (garant p. Strýčková, ZRŠ)
Dom umenia Fatra sa 19.01.2009 stal miestom organizácie tejto akcie, ktorá už má osemročnú tradíciu.
Nádherné tóny hudby klasikov rozohriali srdcia rodičov, žiakov i učiteľov školy.
• Absolventská slávnosť (garant p.Strýčková, ZRŠ)
Počas tejto akcie dňa 22.5.2009 odovzdal riaditeľ školy v koncertnej miestnosti Konzervatória v Žiline
študentom 4.ročníka maturitné vysvedčenia. Slávnostnú atmosféru umocnila hudba, kvety, príhovory, ale
i účasť rodičov a pozvaných hostí.
• Program cabri a obraz plný matematických funkcií (garant p.Hiková, p.Potočáková)
Dlhodobý projekt, ktorý prebiehal v rámci tematického celku funkcie odprezentovala na 40. konferencii
slovenských matematikov 27.11. – 30.11. 2008 v Jasnej pod Chopkom – p.Potočáková.
• Týždeň vedy a techniky na Slovensku
Celoslovenská akcia prebehla v dňoch 24.-26.11.2008, študenti prezentovali svoje práce zo školskej súťaže
Mapa a umenie.
• Pravidelné príspevky do printových médií
• Pozývanie médií na aktivity realizované školou
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15.3 Školský časopis
Koordinátor : p. Kiliková
Cieľom časopisu bolo prezentovať práce študentov, ich názory, problémy, ktoré ich zaujímajú, informovať
o dianí v škole. Slúžil zároveň na prípravu žiakov na štúdium žurnalistiky a masmediálnej komunikácie.

15.4 Činnosť žiackej školskej rady
Koordinátor ŽŠR : Mgr. Imrich Milo
15.4.1 Zloženie ŽŠR
Volení členovia :
Jozef Mužík – predseda ŽŠR
Jaroslav Navrkal
Michaela Mintálová
Michal Vanek
Zuzana Szováková
Nevolení členovia :
Juraj Hlaváč
Michal Tinka
15.4.2 Aktivity ŽŠR
Aktivity, ktoré organizovala ŽŠR :
- projekt „ŽŠR pre žiaka a spolu s ním“ podporený Žilinským samosprávnym krajom, pri
ktorom bola žiakom školy ŽŠR prezentovaná ako hlavný prostriedok participácie mládeže
a žiaci sa učili vytvárať vlastné projekty (príprava projektu, konzultácie, príprava materiálov,
realizácia hodín),
- projekt Ročenka – členovia ŽŠR vytvorili ročenku 2008/2009, ktorá mapovala triedy a hlavné
akcie školy (príprava návrhu, fotenie, spracovanie fotiek, grafické spracovanie, tlač, distribúcia),
- projekt Amos – súťaž o najobľúbenejších profesorov a triedy, ktorý slúžil na výmenu informácií
medzi študentami a profesormi školy, ktorého súčasťou bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov
s programom (príprava projektu, hlasovanie, príprava programu, slávnostné vyhlásenie),
- projekt Rozhlasové vysielanie - projekt, ktorý využíval školský rozhlas na šírenie rôznorodých
informácií, rozhovory, ankety (príprava ozvučenia, príprava jednotlivých vysielaní (moderátori,
technická spolupráca, hostia, realizácia)
Aktivity, ktoré ŽŠR podporila :
- Eurodeň – pomoc pri ozvučení, organizácií aktivít a hlasovaní
- Deň otvorených dverí – informačný infostánok pre budúcich žiakov školy, pomoc pri ozvučení
- Imatrikulácie – tvorba DVD – natáčanie, strih, fotografovanie
- Vianočné trhy – vlastný stánok s vlastnoručne vyrobenými pochúťkami pre žiakov, rozhlasové
vysielanie
- Olympijský deň – pomoc pri ozvučení

15.5 Iné aktivity
15.5.1 Účasť žiakov v ďalších súťažiach
• Hviezdoslavov Kubín – recitátorská súťaž – organizátor KKS Žilina
Okresné kolo :
1. miesto – Jana Maťková (kat. poézia)
3. miesto – Jozef Mužík (kat. próza)
1. miesto – Divadielko malých javiskových foriem
• Vansovej Lomnička – recitátorská súťaž- organizátor Únia žien Slovenska
Okresné kolo :
1. miesto – Jana Maťková
3. miesto – Lenka Romančíková
15

• Paulínyho Turiec – literárna súťaž- organizátor Gymnázium V.Paulínyho –Tótha v Martine
2. miesto – Beáta Hodasová (kat. poézia)
• M.R.Štefánik – 90.výročie tragického úmrtia- literárna súťaž – organizátor Žilinský samosprávny kraj,
KKS v Žiline
1. miesto – Zdenka Tacková
• Priateľské kraje v zjednotenej Európe – krajské kolo (garant p.Sklenárová)
J.Franko, J. Mičieta (3.B) – bez umiestnenia
• Projekt Competition – súťaž, kde študenti mali možnosť prezentovať svoje práce, vedomosti a jazykové
schopnosti. Študenti súťažili v dvoch kategóriách. Najlepšie práce študentov sú vystavené v jazykových
učebniach.
• Olympiáda AJ – v decembri 2008 sme uskutočnili školské kolo
Víťazi školského kola : kat. 2A – Tomáš Rožai (2.B)
kat. 2B – Michaela Kováčová (4.A)
kat. 2C – Rudolf Glasnák (3.D)
Okresné kolo OAJ – umiestnenie študentov
1. miesto – Michaela Kováčová
Táto súťaž prispieva k tomu, aby študenti, ktorí vynikajú v triedach svojimi jazykovými schpnosťami, si zmerali
sily v konkurencii tých najlepších a zároveň pri postupe do ďalšieho kola reprezentovali našu školu.
• Matematická olympiáda – školské kolo (garant p.Kucháreková, p.Guldan, p.Frčková)
Kategória A : 1. Z. Szováková
2. B. Kyseľová
3. T.Hrubý
Kategória B : 1. M.Mieresová
2. L.Cigánik
3. D.Tóthová
Kategória C :

1. M.Liška
2. M.Sluka
3. P. Seidl
• Klokan – celoslovenská súťaž (garant p.Gerthofferová)
Kategória STUDENT : 1. A.Czebeová
2. A.Barčiaková
3. M. Kostolná
Kategória JUNIOR :
1. M.Šustek, J.Tarabík
2. V.Dikošová, M.Obložinský
3. A. Onduš
• Súťaž o najkrajší diplom Eurodňa (garant p.M.Vaňko)
1. miesto – M.Baránková, A. Lehotská
• Súťaž o najkrajšie logo Eurodňa
1.miesto – M.Beháň, A.Chodelková
• Fyzika na stene (garant p.Bednárová)
1. miesto M.Arendáriková
• Fyzika – korešpondenčný seminár (garant p.Vaňko)
8. miesto – Dikošová, Jurčová
• Mapa a umenie – celoškolská súťaž výtvarných prác (garant p.Hiková)
1. miesto – J.Jaroščiaková, S. Jaroščiaková
2. miesto – A.Erdélyiová
3. miesto – B.Štefundová, V.Očková
• Dni nádeje v plávaní – organizátor ŽSK (garant p.Belúch)
1. miesto - Tomašovičová
2. miesto – Oravec
3. miesto – Pika, Piková
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• sCool cup chlapci – organizátor O.z. VÍZIA (garant p.Pisarovičová)
Žiaci : Mravec, Jun, Kamenický, Lamoš, Hauer, Kavecký, Kriváň, Jelšík, Kostka, Valenta
• Župná liga vo futbale – organizátor ŽSK, Stredná odborná škola Rosinská cesta Žilina (garant
p.Gajdošík)
3. miesto – Thiel, Moravský, Behančin, Beháň, Mravec, Knapec, Čvartinský, Machovský, Funtík
• Majstrovstvá okresu v šachu – organizátor KŠÚ v Žiline, OR SAŠŠ Žilina (garant p.Gajdošík)
4. miesto - Oravec
5. miesto – Vavro
8. miesto – Janus
10. miesto – Glett
• Majstrovstvá okresu v halovom futbale – organizátor KŚÚ v Žiline, OR SAŠŠ Žilina (garant p.Gajdošík)
3. miesto – Thiel, Moravský, Kavecký, Beháň, Majtán, Knapec, Čvartinský, Machovský, Matula, Maršala
• Okresné kolo vo futbale na umelej tráve – organizátor Ministerstvo školstva SR a SAŠŠ Bratislava
(garant p.Gajdošík)
4. miesto – Thiel, Cesnek, Beháň, Knapec, Krajník, Behančin, Šálek, Machovský, Funtík, Maršala, Krško,
Drexler, Matejko, Kanis, Tarábek
• Majstrovstvá okresu v basketbale dievčat – organizátor ŽSK (garant p.Šimigová)
3. miesto – Fučeková, Fraňová, Milová, Kyselová, Zaparaníková, Šimurdová, Cesneková, Majtánová,
Ďurneková, Hornáčková, Majeránková
• Majstrovstvá okresu v basketbale chlapcov – organizátor ŽSK (garant p.Šimigová)
• miesto – Gašpierik, Zbýňovec, Holiš, Mestický, Babík, Kubiš, Kovaľ, Sládek
• Šachový turnaj o cenu riaditeľa ŽSK – organizátor ŽSK (garant p.Gajdošík)
8. miesto – Vavro
9. miesto – Janus
13. miesto – Oravec
16. miesto – Glett
• Maratón v step aerobiku – organizátor Stredná odborná zdravotnícka škola Žilina (garant p.Barčáková)
Dikošová, Janusová, Jurčová, Milcová, Kubincová
• Okresná súťaž družstiev prvej pompci mladých – organizátor Národná transfúzna stanica (garant
p.Fašková)
3. miesto – Mačugová, Holániková, Plicová, Jelšíková, Jaroščiaková, Beňušová, Zacková, Mičudová
• Župná kalokagatia – organizátor ŽSK (garant p.Gajdošík)
3. miesto – Chlebina, Mestický, Bárdy, Žideková, Furmánková, Tichý
• Majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat – organizátor ŽSK (garant p.Pisarovičová)
3. miesto – Fučeková, Fraňová, Milová, Kyselová, Zaparaníková, Šimurdová, Cesneková, Majtánová,
Ďurneková, Hornáčková, Majeránková
• sCool cup dievčatá – organizátor O.z. VÍZIA (garant p.Pisarovičová)
Kullová, Skorková, Jančurová, Barčiaková, Sikorová, Kicková, Jelšíková, Obertová, Obšivanová, Bednárovská,
Nová, Nogová
15.5.2 Iné aktivity organizované v škole
• Besedy so súčasnými slovenskými spisovateľmi
Besedy spojené s čítačkou z najnovšej literárnej tvorby, zúčastnili sa ich najmä študenti 4.ročníka.
5.11. 2008 – beseda s Michalom Hvoreckým (garant p.Vargová)
9.2. 2009 – beseda s Evitou Urbaníkovou (garant p.Erniholdová)
• Literárna exkurzia do Martina (garant p.Kiliková, p.Štalmachová)
Literárno – historická exkurzia určená pre študentov 2.ročníka. V rámci exkurzie študenti navštívili
Menorandové námestie, Národný cintorín, Slovenské národné múzeum a Literárne múzeum v Martine.
• Franco-francais – súťaž tried (garant PK FrJ)
Súťaž družstiev zastupujúcich každú triedu. Žiaci prezentovali svoje vedomosti o Francúzsku aj z francúzštiny.
• Ukážky hodín NJ (garant p.Richter)
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Prof. Richter a prof. Zajacová prezentovali výučbu nemeckého jazyka v triedach pripravujúcich sa na skúšku
DSD II. stupňa na niektorých základných školách v Žiline a okolí. Žiaci základných škôl aj so svojimi
vyučujúcimi nemeckého jazyka sa zúčastnili niekoľkých ukážok hodín nemeckého jazyka s p.Richterom na
našej škole.
• Dejepisná exkurzia do Osvienčimu (garant p.Krajčovičová)
Účasť žiakov 3.ročníka v súlade s tematickým plánom pre 3.ročník.
• Dejepisná exkurzia do Trenčína (garant p.Štalmachová)
Účasť žiakov 1.ročníka v súlade s plánom pre 1.ročník.
• Exkurzia do Múzea židovskej kultúry v Žiline (garant p.Krajčovičová)
Účasť žiakov 4.ročníka navštevujúcich seminár NoS.
• Sudoku- (garant p. Potočáková, Bartošová)
1. T.Šálek
2. B.Janurová
3. M. Bednár
• Moja papierová eurokalkulačka (garant p.Potočáková, p.Bartošová)
Projekt celoškolskej súťažnej výstavy.
• Knižnica pre vzdelanie i potešenie (garant p.Strýčková)
Pri príležitosti 27.októbra 2008 sa všetky PK zúčastnili akcie „Knižnica pre vzdelanie i potešenie“, žiaci
v školskej knižnici vyhľadávali informácie a následne ich ďalej spracovali rep. odprezentovali v triede.
• Učebná pomôcka (garant PK Bio-CH)
Rozvíjanie kreativity a schopnosti vytvoriť učebnú pomôcku a obhájiť jej použitie na vyučovacích hodinách
chémie a biológie.
• Hra „Riskuj“ (garant p.Kucháreková)
Celoškolská akcia realizovaná pri príležitosti Eurodňa, v rámci ktorej študenti prezentovali svoj umelecký talent
ako výtvarníci. Z vybraných prác bola zrealizovaná trvalá expozícia v areáli školskej budovy.
• Najzdatnejšia trieda školy (garant p.Šimigová)
Celoročná súťaž pre všetkých študentov školy, ktorí majú záujem zašportovať si v duchu fair play,
reprezentovať nielen seba a triedu, ale v prípade možnosti aj inú školu na školských a mimoškolských
športových podujatiach, niektoré čiastkové súťaže NTŠ boli realizované v mimovyučovacom čase v priebehu
školského roka, celé vyvrcholenie tejto súťaže prebiehalo počas Olympijského dňa s následným vyhodnotením.
• sCool Cup (garant p.Pisarovičová)
Celoslovenský projekt, ktorý poukazuje na dôležitosť športu v živote mladých ľudí, podporuje mladé talenty
a snaží sa viesť mládež k plnohodnotnému využitiu voľného času. Škola sa zapojila do projektu vo vybraných
kolektívnych a individuálnych športoch. Škola zorganizovala turnaj chlapcov a dievčat vo volejbale.
• Veľkonočný turnaj vo futbale (garant p.Gajdošík)
Medzitriedny turnaj organizovaný pre študentov školy na zvýšenie telesnej zdatnosti, spríjemnenie a efektívne
využitie voľného času.
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16. ÚDAJE O PROJEKTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 2008/2009

P.č.

Názov projektu

Vyhlasovateľ

1.

Život mladých
(p. Mikulíková/ p.Panáková)

Comenius
Partnerstvo škôl

2.

Elektronizácia a revitalizácia školskej
knižnice

MŠ SR

3.

Multimediálne jazykové laboratóriu

MŠ SR

4.

Zdravie na školách „Žime zdravo“

MŠ SR

5.

Národný projekt – Modernizácia
vzdelávacieho procesu na stredných
školách

MŠ SR

6.

Speedminton – nová dimenzia raketového
športu

ŽSK

7.

Otvorená škola 2009 – Inovácia vyučovania
fyziky s podporou IKT

MŠ SR

8.

Otvorená škola 2009 – oblasť športu

MŠ SR

9.

Jazykové laboratória 2009
Učme sa moderne

MŠ SR

Stručná charakteristika
projektu
Spoznávanie odlišných kultúr
na základe spoločných aktivít
a výmenného pobytu našich
a francúzskych
žiakov
z
Bretónska
Doplnenie techniky zamerané
na elektronizáciou školskej
knižnice,
ktorá
podporí
skvalitnenie služieb a aktivít
Realizovaných
v danom
priestore
Skvalitnenie vyučovacieho
procesu vybudovaním
moderného jazykového
laboratória s mediálnou
podporou
Skvalitnenie životného štýlu ako
prevenciu pred civilizačnými
a inými ochoreniami u žiakov
1.-3.ročníka
Projekt je zameraný na
inovovanie a zmodernizovanie
obsahu vzdelávania a metód
vo
vyučovaní
a príprave
učiteľov pre prácu v modernej
škole 21.storočia
Rozšíriť materiálno-technické
vybavenie školy o atraktívne
a netradičné a tým súčasne
skvalitniť podmienky pre
telovýchovný proces, ktorý
rešpektuje záujmy a potreby
žiakov.
Podporiť záujem
o prírodovedné vzdelávanie
zefektívnením a modernizáciou
výučby fyziky prostredníctvom
implementácie IKT a ďalších
inovatívnych vzdelávacích
metód do vyučovacieho
procesu.
Poskytnutie priestorov
a odborného vedenia pri
športových aktivitách
realizovaných v rámci
„sobôt športu „ na Gymnáziu
Hlinská Žilina
Zefektívniť a modernizovať
výučbu cudzích jazykov
prostredníctvom implementácie
IKT a ďalších inovovaných
vzdelávacích metód do
vyučovacieho procesu –mobilné
jazykové laboratórium
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Fáza projektu
ukončený

schválený

nepodporený

nepodporený

prihlásenie
projektu

podaný
schválený

podaný
schválený

podaný
nepodporený

podaný
nepodporený

do

10.

Žiacka školská rada pre žiaka a spolu s ním

ŽSK

11.

Hráme sa a učíme sa – využitie didaktickej
hry v matematike

ŽSK

12.

Moderná škola v praxi

MŠ SR operačný
program
vzdelávanie

13.

Klíma triedy a látkové závislosti

ŽSK

14.

Elektronizácia prihlasovania na vysoké
Školy prostredníctvom Portalu VŠ

MŠRR, ÚIPŠ

15.

Medzinárodný projekt
Diagnostika stavu znalostí a dovedností
žáku v česko-slovenské přihraniční
Oblastí se zaměřením na jejich rozvoj

MVaRR SR

16.

Šikanovanie v školskom prostredí
Projekt z grantového programu Odboru
školstva Žilinského samosprávneho kraja
s názvom „Učiteľ v procese humanizácie
školstva“

ŽSK

Zvýšiť záujem žiakov školy,
o činnosť žiackej samosprávy
a zvýšiť ich angažovanosť
a spoluprácu pri rozhodovaní
v školskom a mimoškolskom
prostredí
Žiak bude vedieť vytvoriť
vlastné didaktické hry na tému
„Mocniny s racionálnym
exponentom, exponenciálne
a logaritmické funkcie a rovnice
Inovácia a modernizácia ŠkVP

Vytvárať a rozvíjať pozitívnu
klímu v triedach 1.ročníka
a tým eliminovať výskyt
látkových závislostí v triedach
Elektronické spracovanie
prihlášok uchádzačov
o štúdium na pilotné VŠ
Inovatívnymi formami
testovania žiakov získať
správu o úrovni základných
vedomostí a zručností žiakov
a ich prírastku v dvojročnom
cykle
Cieľom projektu bolo postupne
eliminovať výskyt šikanovania
na škole.

podaný
prijatý
realizovaný
ukončený

podaný
nepodporený

škola je
súčasťou
schváleného
projektu
podaného ŽSK
podaný
nepodporený

prihlásenie do
projektu
realizácia
prihlásenie
do projektu
začatie realizácie

podaný
nepodporený

17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU
V školskom roku 2008/2009 na škole nebola vykonaná inšpekčná činnosť štátnou školskou inšpekciou.
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18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH
PODMIENKACH ŠKOLY
Kapacita
školy:

Skutočný počet žiakov:

1088

stav
vlastní
nevlastní
Odborné
učebne:

telocvičňa

ihrisko

x

x

tenisové
kurty

Naplnenosť
školy (%):

747

Iné súčasti školy:
plaváreň
posilňovňa

sauna

x
x

x

68,66 % (31,34 %
v prenájme spojená
škola)

šatne

dielne

jazyková
učebňa

x
x

x
x

informatiky
biológie, chémie, fyziky
multimediálna miestnosť
knižnica

19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY
19.1 Definícia cieľa
-

-

cez kvalitu výchovno – vzdelávacej práce udržať vysoké percento úspešnosti absolventov,
v prijímaní na vysokoškolskéštúdium
preventívno – výchovné programy realizovať na základe spolupráce všetkých výchovných
činiteľov (vyučujúci, triedni učitelia, výchovná poradkyňa, školský psychológ, koordinátor
protidrogovej prevencie, koordinátor environmentálnej výchovy ),
pokračovať v tvorbe projektov a v rozširovaní ich zamerania na rôzne oblasti v rámci
výchovno-vzdelávacích potrieb školy,
priebežne kontrolovať, vyhodnocovať a upravovať školský vzdelávací program pre 1.ročník,
pripraviť školský vzdelávací program pre 2.ročník
kontrolnú činnosť zamerať na plnenie hlavných úloh školy a opatrenia konkretizovať

19.2 Vyhodnotenie plnenia cieľa
Plnenie základných cieľov sme zabezpečili cez konkrétne úlohy a v časovom harmonograme počas
celého školského roka. Pozornosť sme sústredili najmä na realizáciu školského vzdelávacieho programu
v 1.ročníku a prípravu programu pre 2.ročník. Priebežná kontrola kvality programu v 1.ročníku ukázala, že ciele
a úlohy programu sú nastavené tak, že podporujú inovatívne postupy k rozvoju osobnosti žiakov cez výchovno
– vzdelávací proces.

20. SWOT ANALÝZA
Silné stránky školy:

- vypracovaný školský vzdelávací program (ŠkVP)
podporujúci inovatívne procesy vo vzdelávaní
- v ŠkVP výrazne posilnená hodinová dotácia na
druhý cudzí jazyk (4 hodiny v týždni)
- v ŠkVP posilnená hodinová dotácia v informatike,
matematike, fyzike
- v ŠkVP priestor na voliteľné predmety v 3. a 4. roč.
štúdia
- dobrá kvalifikovanosť učiteľov

Slabé stránky školy:

- zlý stav školskej budovy (zatekajúca strecha,
úniky tepla cez okná a nezateplené steny budovy)
- absencia vlastnej školskej jedálne
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- vysoké percento umiestnenia absolventov školy
na vysokých školách
- trieda s rozšíreným štúdiom nemeckého jazyka
- udržanie tradícií školy – Eurodeň, Deň otvorených
dverí, Vianočné trhy, Novoročný koncert,
Absolventská slávnosť
- multifunkčný priestor knižnice
Príležitosti:

Riziká:

- získanie grantov
- propagácia školy

- pokles populácie žiakov
- zvýšenie výdavkov na prevádzku vzhľadom na zlý
stav budovy
- slabá motivácia z hľadiska finančného ohodnotenia
učiteľov

- dostatočné priestory na výchovu a vzdelávanie
- univerzita v mieste školy
- potreba vzdelaných ľudí v spoločnosti

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania
1. Vnútroškolskú kontrolu zamerať na realizáciu Školského vzdelávacieho programu v 1. a 2. ročníku ako
nástroja na zabezpečenie dlhodobej kvality vo výchove a vzdelávaní.
2. Na vyučovaní posilniť aktivity, ktoré v čo najväčšom rozsahu podporujú efektívnu prácu s informáciami,
čitateľskú gramotnosť a schopnosť argumentovať.
3. Pokračovať v tvorbe a realizácii projektov na zlepšenie podmienok a kvality edukačného procesu.
4. Viesť žiakov k dodržiavaniu pravidiel slušnosti, tolerancii, rešpektovaniu ľudských práv, zdravému
životnému štýlu a starostlivosti o životné prostredie.

21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA
A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU
Integrovaná skupina študijných a učebných
odborov

Všeobecné (gymnaziálne) vzdelávanie

celkový počet
absolventov

Ukazovateľ
počet žiakov
počet
ďalšieho
zamestnaných
štúdia
žiakov

počet
evidovaných
nezamestnaných
žiakov k 31. 08.
2009

205

196

5

4

Hutníctvo, strojárstvo a ostatná kovospracúvacia
výroba
Elektrotechnika a informačné systémy

0

3

0

0

0
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0

0

Technická chémia a potravinárstvo

0

9

0

0

Spracúvanie kože, plastov, gumy a výroba obuvi

0

0

0

0

Textil a odevníctvo

0

0

0

0

Doprava, pošty a telekomunikácie

0

6

0

0

Stavebníctvo, geodézia a kartografia, baníctvo
a banícka geológia
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo,
vodohospodárstvo
Ekonomika a organizácia, obchod a služby

0

18

0

0

0

2

0

0

0
22

37

0

0

Pedagogika, sociálna starostlivosť a knihovníctvo
Spracúvanie dreva, výroba hudobných nástrojov,
polygrafia
Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba
Ekológia a ochrana prostredia, zdravotníctvo
Spolu:

0
0

69
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

30

0

0

205

392

5

4

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA
Škola zabezpečuje žiakom otvorený prístup k informáciám o zmenách v rozvrhu hodín nielen výveskou
na chodbe školy, ale tiež ich zverejňovaním na webovej stránke školy.
Pri tvorbe rozvrhu hodín a prestávok, napriek veľkému počtu žiakov a zložitým priestorovým
podmienkam, boli dodržané základné psychohygienické zásady, tak aby nedošlo k preťažovaniu žiakov.
Vyučujúci pri zostavovaní termínovníka písomných prác predpísaných osnovami koordinovali svoje
postupy, aby nedošlo k hromadeniu písomného testovania žiakov v jednotlivé dni.
V čase obedňajšej prestávky žiaci využívajú možnosť stravovať sa v jedálni základnej školy na Hlinách
V.,VI., VII., kde je upravený rozvrh vydávania stravy tak, aby žiak mal možnosť vybrať si obed až do 14.45 hod.
Škola dbá na dodržiavanie zásad slušného správania a etických noriem tak, aby bola zabezpečená
dobrá pracovná atmosféra nielen počas vyučovacích hodín, ale aj pri mimovyučovacích aktivitách.

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY
23.1 Záujmová činnosť
• Dramatický krúžok, vedúca p.Erniholdová – rozvíjanie záujmu študentov o dramatické umenie a jeho
disciplíny (literárna predloha, dramaturgia, scenáristika, réžia, kostýmové a javiskové výtvarníctvo, herectvo,
technické zázemie, manažment kultúry a ďalšie). Podpora rozvoja tvorivých schopností študentov. Pomoc
študentom pri prezentácii výsledkov vlastnej umeleckej činnosti, podpora ich zdravého sebavedomia
prostredníctvom vystúpení na súťažiach.
• Literárny krúžok, vedúca p.Erniholdová – rozvíjanie záujmu študentov o klasické diela slovenskej
a svetovej literatúry. S využitím zlatého fondu slovenskej a svetovej literatúry poznávanie pozitívnych hodnôt,
modelov správania. Pomoc študentom aj prostredníctvom mimoškolskej činnosti pri príprave na maturitnú
skúšku a pri príprave na vysokoškolské štúdium (školy umeleckého zamerania, žurnalistika, masmediálna
komunikácia, slovenský jazyk a literatúra a pod.)
• English Club 1 a 2, ktoré viedli p.Lamošová a p. Milo. Svoju prácu zamerali na zlepšenie komunikácie
študentov. K tomu využívali rôzne jazykové hry a aktivity na motiváciu študentov. Pre študentov nižších
ročníkov to bola komunikácia v AJ zábavnou formou a pre 4. ročník príprava na maturitné skúšky a prijímacie
skúšky na vysokú školu.
• Allô France, vedúci p.Mikulíková – umožniť žiakom so záujmom o francúzštinu zdokonaľovať sa
v tomto jazyku aj prostredníctvom spoznávania francúzskych reálií a francúzskej kultúry.
• Klub jazykov – vedúca p.Petrovská – upevniť a prehĺbiť vedomosti v nemeckom a ruskom jazyku
• Zo živých prameňov , vedúca p.Stráska – naučiť žiakov pracovať s historickými prameňmi, odbornou
literatúrou a pripraviť ich na vypracovanie SOČ v odbore história.
• Človek a príroda, vedúci p.Červeňanová, p.Beňadiková - zamerané na prípravu a realizáciu biologickej
olympiády a na zaujímavé voľnočasové aktivity (napr.turistika).
• Informatický krúžok 1, vedúca p.Kucháreková
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Práca v textovom editore, tvorba prezentácií, práca v tabuľkovom procesore, práca s internetom, tvorba
projektov v uvedených užívateľských programoch.
• Informatický krúžok 2, vedúca p.Gerthofferová
Práca v textovom editore, tvorba prezentácií, práca v tabuľkovom procesore, práca s internetom, tvorba
projektov v uvedených užívateľských programoch.
• Basketbalový krúžok, vedúci p.Šimigová – rozvíjanie pohybových schopností a výkonnosti študentov,
zdokonalenie v herných činnostiach jednotlivca i celého družstva, vedenie študentov ku kolektívnosti –
zodpovednosti za výkon svojho družstva, príprava družstva na reprezentáciu.
• Sálový futbal, vedúci p.Gajdošík – zlepšenie fyzickej kondície, zdokonalenie sa v technike a teórii
futbalu, zmysluplné využívanie voľného času, príprava družstva pre postupové futbalové turnaje v rámci školy
i okresu.
• Volejbalový krúžok, vedúci p.Pisarovičová- rozvíjanie pohybových reakcií, odrazovej sily dolných
končatín, švihovej sily a rýchlosti paží, špeciálnej obratnosti, príprava družstva na reprezentáciu školy.
• Plavecký krúžok, vedúci p.Barčáková- športovou činnosťou kompenzovať sedavý spôsob
života,rozvíjať pohybové schpnosti a morálno-vôľové vlastnosti, umožniť študentom aktívne strávenie voľného
času, neplavcom umožniť získanie základných plaveckých zručností.
• Mladý zdravotník, vedúci p.Fašková – rozširovať a zdokonaľovať teoretické a najmä praktické zručnosti
žiakov v oblasti poskytovania prvej pomoci, príprava družstiev prvej pomoci na úspešnú reprezentáciu školy
v postupových súťažiach.

23.2 Prehľad umiestnenia žiakov v predmetových olympiádach a postupových súťažiach
23.2.1 Krajské kolo
• Hviezdoslavov Kubín (garant p.Erniholdová)
2. miesto Divadielko malých javiskových foriem
• Vansovej Lomnička – organizátor Únia žien Slovenska
1. miesto Jana Maťková
• Olympiáda vo francúzskom jazyku – (garant p.Mališ)
9.miesto kategória 2A – T.Zajacová (2.B)
9. miesto kategória 2B – P.Skorková (3.B)
• Olympiáda v nemeckom jazyku (garant p.Petrovská)
1. miesto kat. 2C2 T.Mocík
• Olympiáda ľudských práv (garant p.Kubincová)
Účasť bez umiestnenia – J.Mužík (3.F)
• SOČ (garant p.Stráska)
4. miesto – Salajová L. (3.A) názov práce „Boj slobodných“
Bez umiestnenia – Vojteková G. (4.A) názov práce „Milánsky edikt“
• Matematická olympiáda (garant p.Kucháreková, p.Guldan, p.Frčková)
5. miesto B. Kyseľová
6. miesto Z. Szováková
• Chemická olympiáda (garant p.Kitašová)
2. miesto v kategórii A – Z.Brezániová (3.A)
Úspešný riešiteľ v kategórii C – R.Valenta (1.F)
• SOČ (garant p.Leibiczerová)
1. miesto - odbor chémia
Názov práce : Účinnosť čistiacich prostriedkov na ničenie baktérii.
Riešitelia : L.Chrenková (3.F), T.Rožai (2.B)
• Geografická olympiáda (garant p.Hiková)
Kat. A 4. miesto D.Gažáková (2.B)
5. miesto Z.Szováková (3.D)
• Geografická olympiáda (garant p.Hiková)
Kat. B 5. miesto B.Kyseľová (3.D)
6. miesto K.Drdáková (4.C)
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• SOČ, odbor informatika (garant p.Kucháreková)
2. miesto A.Krupa (4.C)
23.2.2 Celoslovenské kolo
• Olympiáda v nemeckom jazyku (garant p.Petrovská)
2. miesto kat. 2C2 T. Mocík
• Matboj – celoslovenská súťaž družstiev (garant p.Potočáková)
27. miesto Juniorský tím
31. miesto Seniorský tím
• Chemická olympiáda (garant p.Kitašová)
Úspešná riešiteľka v kategórii A – Z.Brezániová (3.A)
• SOČ (garant p.Kucháreková)
5. miesto A.Krupa (4.C)

23.3 Prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách
športových súťaží
23.3.1 Krajské kolo
• Plávanie SŠ (garant p.Fašková)
1. miesto 50m voľný spôsob - Pavlíková (4.F)
1. miesto 100m voľný spôsob – Oravec (4.F)
1. miesto 100m voľný spôsob – Tomašovičová (3.F)
2. miesto 50m voľný spôsob – Pika. (4.F)
23.3.2 Celoslovenské kolo
• Plávanie SŠ (garant p.Fašková)
2. miesto 100m voľný spôsob – Pavlíková (4.F)
2. miesto 50m voľný spôsob – Pavlíková (4.F)
3. miesto 100m voľný spôsob – Tomašovičová (3.F)

24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY
Škola nemá žiadne súčasti ani školské výchovno-vzdelávacie zariadenia (školský internát, centrum voľného
času, školské hospodárstvo, stredisko odbornej praxe) ani školské účelové zariadenia (školská jedáleň, výdajná
školská jedáleň):

Dátum : 12.10.2009

Podpis riaditeľa a pečiatka školy:
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