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    Gymnázium, Mládežnícka 22, 936 01 Šahy  

 
 

S p r á v a  

 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

za školský rok 2009/2010 

 

 

 

      

    

                Správa bola prerokovaná v pedagogickej 

                                                                      rade školy dňa:  

 

      Vyjadrenie rady školy:  

      Rada školy pri Gymnáziu Šahy odporúča   

                                                                       zriaďovateľovi 

         Nitrianskemu samosprávnemu kraju 

       s c h v á l i ť 

správu o výsledkoch výchovno-    

vzdelávacej činnosti Gymnázia Šahy za      

školský rok  2009/2010. 

Dňa:  

      ...................................... 

       

                 predseda Rady školy pri Gymnáziu   

                                                                       v Šahách 

 

Vyjadrenie  zriaďovateľa:  

 

                                                                       Viď príloha 

 

  

 

                                                                      

 

 

Predkladá: 

       

PhDr. Tatiana Wenclová    

riaditeľka školy 
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Vypracovali: 

 

PhDr. Tatiana Wenclová, riaditeľka školy 

Mgr. Miroslav Žirko,  zástupca riaditeľky školy 

Helena Čákyová, hospodárka školy 

 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení. 

2. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepcie rozvoja kvality školy na roky 2005 - 2010 

4. Plánu práce školy na školský rok 2008/2009. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií. 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri Gymnáziu v Šahách, dotazník maturitných ročníkov 

k alternatívnemu študijnému plánu z mája 2010 
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I.                                                                                                                            

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 

1. Názov školy:         Gymnázium  

2. Adresa školy:        Mládežnícka 22, 936 01 Šahy 

3. telefónne číslo:      036 7410 910                    faxové číslo:         036 741 32 35 

4. Internetová adresa: www.gymsahy.sk          e-mailová adresa: sekretariat@gymsahy.sk 

5. Zriaďovateľ:          Nitriansky samosprávny kraj 

 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

Meno a priezvisko Funkcia 

Mgr. Mária Zolcerová (do 5. 7. 2010) 

PhDr. Tatiana Wenclová (od 6. 7. 2010) 

riaditeľka školy 

Mgr. Miroslav Žirko zástupca riaditeľky školy  

Peter Szedlár vedúci školskej jedálne 

Helena Čákyová  hospodárka 

 

7.  Údaje o rade školy, o predmetových komisiách a metodických združeniach - 

poradných orgánoch riaditeľa školy:         

 

7.1 Rada školy 

Rada školy pri Gymnáziu v Šahách, Mládežnícka 22, 936 01 Šahy  bola ustanovená 

v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie začalo 

dňa  8. 4. 2008  na obdobie 4 rokov t.j. do apríla 2012. 

 

Členovia rady školy (do júna 2010): 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný 
1. PhDr. Tatiana Kizeková Predseda RŠ  

(do mája 2010) 
zástupca pedagógov školy 

2. PhDr. Eva Fajčíková Podpredseda RŠ a 

zapisovateľka 
zástupca pedagógov školy 

3. Peter Szedlár (od IX. 

2009) 

 zástupca nepedag. prac. školy   

4. MUDr. Alena Frtúsová  delegovaný zástupca  NSK 

5. Ing. Jozef Kubala  delegovaný zástupca  NSK 

6. MVDr. Roman Kollár  delegovaný zástupca  NSK 

7.  Ing Dušan Mesároš  delegovaný zástupca  NSK 

8. Mgr. Kristína Zvarová  zástupca rodičov 

9. Ing. Branislav Šebeš                         zástupca rodičov 

10. Ladislav Gáspár  zástupca rodičov 

11. Ján Šteiner 

(do 30. 9. 2009) 

Agneša Sleziaková  

(od 30. 9. 2009) 

 zástupca študentov 



 4 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2009/2010: 

V školskom roku 2009/2010 sa uskutočnili tri zasadnutia RŠ. Na zasadnutiach sa RŠ opätovne 

zaoberala problematikou odberu tepla a financovania prevádzky školy, kritériami na prijímacie pohovory, 

personálnym obsadením.  

23. júna 2010 sa prostredníctvom rady školy v zmysle platnej legislatívy konalo výberové konanie 

na obsadenie funkcie riaditeľa školy, nakoľko uplynulo päťročné funkčné obdobie.  

Po voľbách do VÚC  v novembri 2009 došlo k zmenám v členstve rady školy a v júni 2010 boli 

do rady školy delegovaní noví členovia za NSK. Zmeny v rade školy sa konali aj na úrovni voleného 

zástupcu študentov, nakoľko volený zástupca študentov prestal byť žiakom školy. 

 

Zmeny v zložení členov rady školy (od 11.  júna 2010): 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný 
1. MUDr. Alena Frtúsová  delegovaný zástupca  NSK 

2. MVDr. Roman Kollár  delegovaný zástupca  NSK 

3. Mgr. Ľubomír Nemčok  delegovaný zástupca  NSK 

4. Ing. Mária Jaďuďová                              delegovaný zástupca  NSK 

5. Vladimír Kanta  

(od 26. 5. 2010) 

 zástupca  študentov 

 

 

7.2 Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:         

                                                                                                                 
Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľky školy. 

 

Operatívna rada vedenia školy: (((OORRVVŠŠ))  

  

      členovia: riaditeľka školy:  Mgr. M.Zolcerová 

                      zástupca RŠ:        Mgr. M. Žirko 

                      vedúci PK :               Mgr. J. Budinský, RNDr. A. Korcsoková,  

PhDr. T. Kizeková, Mgr. A. Harna,  Mgr. G. Szikora                    

                      vých.poradkyňa:    Mgr.Černáková 

 
ORVŠ zasadá  podľa úloh, ktoré treba operatívne riešiť. Na zasadnutí ped. rady sa učitelia oboznámia 

s jej  závermi /uzneseniami/, ktoré sa prerokujú a následne zapracujú do uznesení PR. 

 

Pedagogická rada     – všetci pedag. pracovníci, zasadnutie 5 x za rok (príp. podľa  

potreby aj viackrát) 

 

PR pracuje podľa plánu činnosti, ktorý je zakotvený v pláne práce školy na príslušný 

školský rok. Plnenie uznesení sa kontroluje na ďalšom zasadnutí. Členovia, ktorí neboli prítomní 

na zasadnutí, boli povinní prečítať si zápisnicu a podpisom potvrdiť splnenie tejto úlohy. 

Predmetové komisie:  

1. PK prírodovedných predmetov:  FYZ, CHE, INF 

Vedúci PK: RNDr .A.Korcsoková  

Členovia: Mgr. R.Uhlárová,  Mgr. R.Slušný, Mgr. E.Budinská 
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             2. PK matematiky: MAT, GEO, BIO  

Vedúci PK:  Mgr. J. Budinský 

            Členovia: Mgr. R.Uhlárová,  Mgr. R.Slušný, Mgr. G. Szikora, Mgr. M. Zigová,  

     Mgr. A. Hajnalová, Mgr. M. Žirko 

 

3.PK spoločenskovedných predmetov: SJL, DEJ, NOS, EST, ETV,VYV, HUV, UaK 

Vedúci PK:  PhDr. T. Kizeková       

Členovia:   PhDr. E.Fajčíková, Mgr. Ľ. Černáková, Mgr. J. Antalová               

                                        

4. PK cudzích jazykov: ANJ, NEJ  

Vedúci PK: Mgr. A. Harna 

              Členovia: Mgr. I. Kosová, Mgr. Z. Raffay,  Mgr. M. Zolcerová, PhDr. T. Kizeková 

                                                                                                  
       5. PK telesnej výchovy: TEV 

 Vedúci PK:  Mgr. G. Szikora 

       Členovia: Mgr. A. Harna, Mgr. M. Žirko 

 
PK pracujú podľa  plánov práce na príslušný školský rok. Na zasadnutia je pozývané aj vedenie školy. Kontrola 

plnenia plánu sa realizuje každý štvrťrok na zasadnutí PR. 

. 

Hospodárske vedenie školy: (((HHHVVVŠŠŠ))) riaditeľka školy, zást. RŠ, hospodárka, vedúci ŠJ   

                                                     
Na zasadnutiach sa riešia ekonomické otázky chodu školy. Uznesenia sa kontrolujú na ďalšom zasadnutí HVŠ. 

 

Prevádzková porada: THP + hospodárske vedenie školy  
                                            zasadnutia:   1 x štvrťročne 

 

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2009/2010 (§ 2 ods. 1 písm. b)   
 

Gymnázium – 4-ročné  

       

 

Stav k 15. 9. 2009 Stav k 31. 8. 2010 

Počet  
tried 

Počet žiakov 
Z toho 

Integro-
vaných 

Počet  
tried 

Počet žiakov 
Z toho 

Integro-
vaných 

1. 1  11 0 1 8 0 

2. 1  14 0 1 15 0 

3 1  18 0 1 13 0 

4. 1  19 0 1 18 0 

Spolu 4  62 0 4 54 0 
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Gymnázium – 8 ročné 

 

 

Stav k 15. 9. 2009 Stav k 31. 8. 2010 

Počet  
tried 

Počet žiakov 
Z toho 

Integro-
vaných 

Počet  
tried 

Počet žiakov 
Z toho 

Integro-
vaných 

1. 0 0 0 0 0 0 

2. 1 25 1 0 0 0 

3 1 25 0 1 25 1 

4. 1 26 0 1 25 0 

5. 1 22 0 0 25 0 

6. 1 20 0 1 21 0 

7. 1 27 0 1 21 0 

8. 1 24 0 1 25 0 

Spolu 7 169 0 6 142 1 

 

 

c) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje 

o počtoch a úspešnosti uchádzača na prijatie (§ 2 ods. 1 písm. d) 

 
1. Údaje o prijímacom konaní na štúdium na SŠ a počte prijatých  žiakov /jún 2010/:              

 

Do ročníka Počet 

prihlásených 

žiakov 

Počet žiakov, 

ktorí konali 

prijímaciu 

skúšku 

Počet 

úspešných 

žiakov 

v prijímacom 

konaní 

Počet 

prijatých  

žiakov 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

1. ročníka  SŠ 12 0 0 8 8 

SPOLU prijatých žiakov:  8 8 

Do 1.ročníka boli prijatí absolventi 9. ročníkov ZŠ, ktorí splnili kritériá pre prijatie do 1. 

ročníka 4RG pre šk. rok 2009/2010. Kritériá akceptovali vyučovacie výsledky žiakov na ZŠ a  

výsledky v celoplošnom testovaní žiakov ZŠ z MAT a SJ 
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2. Žiaci prijatí do vyšších ročníkov  

 
Zmeny v počtoch žiakov v priebehu školského roka 

Ročník Počet Prestup na inú školu Prerušenie štúdia Zahraničné štúdium Prestúpili z inej 

školy 

príma      
sekunda      
tercia      
kvarta      
kvinta      
sexta      
septima 1 M.Varga – Gymnázium 

A.Kmeťa B.Štiavnica 
   

oktáva 1  A.Kürthy   
1.ročník 2    

 

M.Beňuš – 

Gymn.VJM 

Šahy 

A.Kaziová – 

OA Levice 
2.ročník 1  P.Fullo   
3.ročník      
4.ročník      

 

d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e) 
 

d. 1 Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2009/2010: 

 

1. Klasifikácia tried za 2. polrok     2009/2010    PRÍLOHA č.1                                                                                                     

2. Prehľad prospechu, dochádzky a správania za školský rok 2009/2010                                                  

         PRÍLOHA č.2 

3. Prehľad prospechu, dochádzky a správania za 2. polrok 2009/2010                                                   

PRÍLOHA č.3 

 

 

d. 2 Výchovné opatrenia: 

 

štvrťrok pokarhania Znížená známka zo 

správania 
pochvaly 

triednym riaditeľkou Stupeň 2 Stupeň 3 triednym riaditeľkou 

1. 9 0 0 0 0 0 

2. 9 1 0 0 19 10 

3. 9 2 0 0 0 0 

4. 0 2 2 3 4 11 

 

 



 8 

d. 3  Externá časť MS            

                                                                                       

2009-10 Výsledky MS - EČ, PFIČ, UFIČ     

           

Predmet 
Úrove

ň 
Počet 
žiakov 

PFEČ PFIČ 
ústna skúška 

Priemer 
1 2 3 4 5 

SJL –– 42 73,45 74,30 17 13 9 3 0 1,95 

ANJ B1 24 59,35 57,61 3 6 12 3 0 2,63 

ANJ B2 9 60,72 81,67 6 3 0 0 0 1,33 

NEJ B1 15 54,63 52,78 6 4 4 1 0 2,00 

NEJ B2 1 55,00 95,00 1 0 0 0 0 1,00 

MAT –– 11 47,28 –– 4 4 3 0 0 1,91 

BIO –– 15 –– –– 6 4 4 1 0 2,00 

DEJ –– 14 –– –– 8 4 2 0 0 1,57 

CHE –– 4 –– –– 2 0 2 0 0 2,00 

GEO –– 2 –– –– 1 0 1 0 0 2,0 

NOS –– 31 –– –– 22 8 1 0 0 1,32 

 

 

 

d. 4 Výsledky externých meraní – maturitné skúšky              
 
 Trieda 

4. oktáva spolu 

Počet žiakov prihlásených na MS 19 23 42 

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný 

ročník 
0 0 0 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 19 23 42 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 19 23 42 

Počet žiakov, ktorí majú povolenú opravné 

skúšky 
0 0 0 

Počet žiakov, ktorí majú povolenú 

opakovať celú MS (reprobovaní) 
0 0 0 
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e) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2009/2010  

( §2 ods.1 písm. f)      

                                       
Učebné plány gymnázia: 

 

1. – 2. ročník gymnázia: ŠVP + ŠkVP 

3. a 4. ročník gymnázia: 3597/1990-20 

 

2. ročník osemročného gymnázia: ŠVP + ŠkVP 

3. – 8. ročník osemročného gymnázia: 3625/1994-212 

 

Trieda 
Študijný odbor 

zameranie 

 4RG 7902 5 00-  všeobecné 

8GR 7902 5 73 – cudzie jazyky 

 

f) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie  

(§ 2 ods. 1 písm. g) 

     
f. 1 Údaje o počte zamestnancov 

  
Stredná škola Počet 

zamestnanci  školy 30 

Z toho PZ 19 

Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 18 

- nekvalifikovaní 1 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NZ 5 

- školník 1 

- upratovačky 2 

- THP 2 

ŠJ/kuchárky a pomocnice/ 6 

Z toho - vedúci ŠJ 1 

  
 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 
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f. 2 Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 
Pedagogický zbor  

 
2009/2010 

 

P.č. Meno aprobácia úväzok % 

1. Mgr.Mária Zolcerová SJL - NEJ 7 100 

2. Mgr. Miroslav Žirko MAT - GEO 13 118 

3. Mgr. Marta Zigová od 1.2.2010 BIO - GEO 21 95 

4. 
Mgr. Alžbeta Hajnalová do 

31.1.2010 
BIO  28,5 130 

5. Mgr. Eleonóra Budinská FYZ - CHE 17 77 

6. Mgr. Jozef Budinský 
MAT-GEO-

INF 
25 114 

7. Mgr. Ivona Kosová ANJ 26 118 

8. Mgr. Alexander Harna ANJ - TEV 27 123 

9. PhDr. Tatiana Kizeková SJL - DEJ 24 109 

10. Mgr. Ľubica Černáková 
SJL - NOS - 

ETV 
22 105 

11. PhDr. Eva Fajčíková SJL - ESV 23 105 

12. Bc. Štefánia Kyseľová BIO - GEO 7,5 34 

13. Mgr. Zita Raffay NEJ 29 132 

14. Mgr. Roman Slušný MAT - FYZ 22 100 

15. Mgr. Gabriel Szikora TEV - GEO 25 114 

16. Mgr. Renáta Uhlárová MAT - CHE 23,5 107 

17. Mgr. Jana Antalová SJL-DEJ 23 105 

18. Mgr. Hana Ševečková  NAB  evanj. 1 5 

19. Mgr. Michal Baláž NAB kat. 7 32 

20. RNDr. Alena Korcsoková 
MAT – FYZ - 

INF 
23 105  
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f. 3  Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2009/2010 
 

Predmet Počet uč. neodborne vyuč. 

daný predmet 

Hudobná výchova 1 

Výtvarná výchova 2 

Biológia od 1.2.2010 7,5 
 

g)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy za školský 

rok 2009/2010 (§2 ods. 1 písm. h) 
       

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov bolo zamerané na: 

 individuálne štúdium odbornej literatúry   

 školenia organizované KŠÚ, VÚC, MC 

 školenia o medzinárodných projektoch a spolupráci škôl 

 štúdium popri zamestnaní  

 kariérny rast, kreditné vzdelávanie  

 samostatné vystúpenia na zasadnutiach MZ, PR a ZRŠ 

 

Meno: Druh školenia Termín Miesto Začalo, 

pokračuje 

ukončilo 

PK PVP     

M.Žirko Modernizácia vzdelávacieho 

procesu 

2009 – 2010 Nitra pokračuje 

 R. Uhlárová Modernizácia vzdelávacieho 

procesu 

2009 – 2010 Nitra pokračuje 

 R. Slušný Modernizácia vzdelávacieho 

procesu 

nov. 2009 Nitra pokračuje 

Korcsoková Ďalšie vzdelávanie učiteľov 

informatiky 

IX. – VI. Nitra ukončilo 

Uhlárová Planéta vedomostí 9. 2. 2010 Piešťany samostatný 

seminár 

Slušný Planéta vedomostí 9. 2. 2010 Piešťany samostatný 

seminár 

Korcsoková Planéta vedomostí 9. 2. 2010 Piešťany samostatný 

seminár 

Slušný Seminár k ŠkVP z fyziky a FO 24. mája 2010 Nitra samostatný 

seminár 

Korcsoková Seminár k ŠkVP z fyziky a FO 24. mája 2010 Nitra samostatný 

seminár 

Korcsoková Školenie k inštalácii interaktívnej 

tabule 

5. mája 2010 Levice samostatný 

seminár 

PK SVP     

T. Kizeková Modernizácia vzdeláv. procesu 2009-2013 Nitra pokračuje 
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Vedenie školy:     

M. Zolcerová  Zákon č. 317/2009 o pedag. 

a odbor. zamestnancoch 

okt. 2009 Nitra ukončené 

     

M. Žirko Modernizácia vzdeláv. procesu 2009 - 2010 Nitra pokračuje 

Ekonomický úsek:     

H. Čákyová Zákon č. 317/2009 o pedag. 

a odbor. zamestnancoch 

okt. 2009 Nitra ukončené 

Ľ. Žirková Konsolidačná účtovná uzávierka jún 2010 Bratislava ukončené 

                                                                                                           

                                                                                                                                                              

h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§2 ods. 1 písm. i) 

 
h. 1 Údaje o aktivitách 

 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 

PK SVP PK SVP 

Minitalent show 
PhDr. T. Kizeková, PhDr. E. Fajčíková 

Modelový európsky parlament 
Mgr. Ľ.Černáková 

Návšteva SNG 
PhDr. T. Kizeková, PhDr. E. Fajčíková 

Pochod živých 2010 
Mgr. Ľ.Černáková 

X. reprezentačný ples školy 
PhDr. T. Kizeková, plesový výbor 

Ty a Fair Trade raňajky 
Mgr. Ľ.Černáková 

Výmenný pobyt Šahy – Baza 
Mgr. Ľ.Černáková 

Oslobodenie Levíc 1945 
PhDr. T. Kizeková 

Beseda JUDr. Hronec 
Mgr. Ľ.Černáková 

Záložka do knihy spája školy 
PhDr. E. Fajčíková, Mgr. J. Antalová 

Svetová literatúra 20. storočia 
PhDr. T. Kizeková 

 

Od antiky po realizmus 
PhDr. T. Kizeková 

 

Návšteva DAB Nitra 
Mgr. Ľ.Černáková, Mgr. J. Antalová 

 

Vianočná Viedeň 
PhDr. T. Kizeková 

 

Sviečková manifestácia, november 1989 
PhDr. T. Kizeková 

 

PK MAT PK MAT 

Deň otvorených dverí Deň vtákov – ZŠ E. B. Lukáča 

Reprezentačný ples rodičov a učiteľov Družobné stretnutie s G Krupina 

Ipeľský pohár Mladý vedec – súťaž v časopise 

Deň študentov Klokan – organizoval EXAM 
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Kurz OŽAZ Chorvátsko 

 

EXPERT – organizoval EXAM 

PK PVP PK PVP 

Deň otvorených dverí Volejbal šahanských škôl –dospelí 

Stretnutie s Gym. Krupina Ipeľský pohár 

Zbierka na charitu 
Mgr. E. Budinská 

Zbierka: Nezábudky - liga za duševné zdravie 
Mgr. R. Slušný 

II. ročník  Študentskej vedeckej konferencie 
RNDr. A. Korcsoková 

Projekt MŠ SR: Planéta vedomostí 
RNDr. A. Korcsoková, Mgr. R. Slušný, 

Mgr. R. Uhlárová 

PK TEV PK TEV 

Kurz ochrany života a zdravia septima , 3. roč 

– Petrčane – Chorvátsko 11.6. -20.6. 2010 

Otvorená škola – vypracoval Szikora 

Projekt nebol podporený 

Plavecký kurz: trieda V. OG Petrčane 11.6. – 

20.6.2010 

Stolný tenis do škôl – 

(v rámci projektu škola získala 

 3 stolnotenisové stoly) 

IP 2009 volejbalový turnaj chlapcov a dievčat 
Medzinárodné športové stretnutie 

stredoškolskej mládeže 

Vedecká konferencia  

Prezentácia Olympijských hier 

 Prezentácia : Stolný tenis  

Pohár priateľstva vo Val.- Meze 

Volejbalový turnaj zamestnancov  a priateľov 

Šahanských škôl 
Beh olympijského dňa – organizuje SOV 

Obvodné kolo vo volejbale (chlapci, dievčatá) Vedomostná súťaž o olympizme 

 Olympijsky festival detí a mládeže Slovenska 

PK CJ  

Výmenný pobyt žiakov z Bazy 

Mgr. A. Harna, Mgr. M. Zolcerová 

Comenius – Školské partnerstvá 

(ukončenie projektu) 

 
SAŠŠ – delegát SR v ISF 

Mgr. A. Harna 

 
Všetky uvedené aktivity majú pozitívny dopad na utváranie imidžu školy, ktorý patrí ku 

kľúčovým faktorom úspešnosti a konkurencieschopnosti. Mimoriadny ohlas majú akcie, do ktorých 

sa zapojí väčšie množstvo študentov, rodičov i okolitá komunita. Každoročné akcie sú výnimočné nielen 

tým, že sú z roka na rok lepšie, ale slúžia i na diferenciáciu školy. 
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h. 2 Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

 

PK SVP 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 
Účastníci Regionálne/

okresné 

kolo 

krajské 

kolo 

Celoslov. 

kolo 

Pravopisná olympiáda x   
A. Gatialová, N. Szedlárová, S. 

Mináriková 

Šaliansky Maťko 2. miesto   
J. Hajnal  

 

 3. miesto   R. Štutiková  

Olympiáda ľud. práv  x  R. Židuliaková 

Mladý Európan  x  K. Beňová, T. Tóth, R. Židuliaková  

Hviezdoslavov Kubín 1. miesto 2. miesto  J. Hajnal 

 3. miesto   R. Štutiková 

 x   A. Sleziaková 

 x   J. Guttenová 

Mladý moderátor 

2009 
 

x 

 
 

A. Sleziaková 

Dejepisná olympiáda x   
N. Szedlárová, P. Židuliak, R. 

Bratinka 

Olympiáda zo SJL  x  D. Balážová 

 x   B. Černáková 

Dúha   x 
E. Kosztolányiová (mimor. cena) 

B. Tóthová 

 

 

PK MAT 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 
Účastníci Regionálne/

okresné 

kolo 

krajské 

kolo 

Celoslov. 

kolo 

MO- Z6 5. miesto   N. Szedlárová 

MO – Z7 21. miesto   M. Charvátová 

Pytagoriáda P6 4. miesto   N. Szedlárová 

Pytagoriáda P6 20. miesto   A. Benická 

Pytagoriáda P7 13. miesto   M. Charvátová 

Pytagoriáda P7 17. miesto   P. Židuliak 

Mladý vedec   3. miesto B. Černáková 

EXPERT – Planéta 

Zem 
  19. miesto 

M. Kanta 
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Expert – Ako funguje 

svet 
  22. miesto 

I. Šelinger 

EXPERT – Planéta 

Zem 
  36. miesto 

I. Šelinger 

Expert – Ako funguje 

svet 
  68. miesto 

V. Križanová 

Expert – Ako funguje 

svet 
  69. miesto 

Cs. Zvara 

GO – kategória F 1. miesto   B. Černáková 

GO – kategória F  5. miesto  B. Černáková 

 

 

 

PK CJ 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 
Účastníci Regionálne/

okresné 

kolo 

krajské 

kolo 

Celoslov. 

kolo 

Olympiáda v NEJ 
1. miesto 

2. miesto 
2. miesto  

Marek Korčok 

Peter Gyürky 

 

 

PK TEV 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 
Účastníci Regionálne/

okresné 

kolo 

krajské 

kolo 

Celoslov. 

kolo 

Malý futbal žiaci ZŠ 4.miesto    

Veľký futbal žiaci SŠ 4.miesto    

Volejbal žiačky SŠ 3.miesto    

Volejbal žiaci SŠ 4.miesto    

Stolný  tenis žiačky 

ZŠ        
1. miesto 4.miesto  

N. Gáspárová, L. Jarošíková, 

V.Békésiová 

Stolný tenis žiaci ZŠ 2.meisto    

Stolný  tenis žiačky 

SŠ        
1. miesto 4.miesto  

M. Gáspár,  M. Kanta, D, Srna 

Vedomostná súťaž o 

olympizme 
1.miesto  7.miesto 

M. Hoksa, M.Švarc, J. Páterek, E. 

Holíková, S.Bartáková 
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i) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 

 
Projekty v období : 2001- 2010 
Projekt  

 

Rok podania a realizácie 

Stavprojektu:Podaný, 

Schválený,Realizovaný 

(Vyznačte krížikom ) 

P S R 

 1.Socrates  COM 1./2001/30p-NR-1 2001/2004   x 

 4.Socrates COM 1/PN/2002/32 2002   x 

 5.Socrates AC 1.2/2004/06-K-NR 2004 x   

 6.Socrates Arion ARI/20/2004 2005   x 

 7. ORANGE –Súbor Ipeľ  2005   x 

 8. Otvor.škola -INFOVEK 2004   x 

9. AC1.1/2004/37p-NR-   /jaz.proj/ 2004 x   

10 Otvor.škola -INFOVEK 2006 x   

11.Otvor.škola-šport  SAŠ 2006   x 

12.Ac1.1/2005/48p-NR-1  /jaz.proj/ Socrates 2006 x   

13.Intercultural  Education /Socrates/ 2006   x 

14.Revitalizácia knižníc: “Kultúrne dedičstvo – 

most  medzi generáciami”  MŠSR 

2006 x   

15. ”Roztočte to s nápadom”  Orange 2006 x   

16.Jazyk.lab. ”Znalosti CJ– mosty do Európy”  

KŠÚ 

2006   x 

17.”Moder. IKT k skvalitneniu vyuč. procesu”   

/ SLSP/                        

2006   x 

18. SOP ĽZ”Vzdelávacie programy IKT..ESF/ 2005/2006   x 

19. Mliečna liga –projekt  DANONE 2005-2006   x 

2O.Intercultural Education  /Socrates-

Comenius/ 

2006-2007   x 

21. Otvor.škola-šport   SAŠ 2007   x 

22. Revitalizácia knižníc:    MŠSR 2007   x 

23. Jazyk.lab. ”Znalosti CJ– mosty do Európy”  

KŠÚ 

 x   

24. ”Moder. IKT k skvalitneniu vyuč. procesu” 

/ SLSP/ 

 x   

25. SOP ĽZ”Vzdelávacie programy IKT../ESF/ 2005 - 2007   x 

26. “Zdravie v školách”projekt na elim.  

šikanovania  

   x 

27.Pomoc pre znevýhodnených  / projekt pre 

nevidiaceho  žiaka/   Konto Orange 

2006 - 2007   x 

28. .”Elektron.a revitaliz. zar. šk. stravov.“ 2007 x   

29. ”Rastlinstvo v digi.foto /MŠ SR/ 2007 x   

30. Podporíme veľké nápady  Konto Orange  x   

31. Jazyk.lab. ”Znalosti CJ– mosty do Európy”       

KŠÚ 

2008 x   

32. ”Elektr. a revital. zariad.šk. strav. ” MŠ SR  2008 x   

33. Otvor.škola-šport   SAŠ 2008 x   

34. Intercultural Education  /Socrates-Comenius 2008 - 2009   x 

35. Enviroprojekt        MŠ SR 2008 x   

36. Zdravie v školách   MŠ SR 2008 x   

37. Otvor.škola – IKT    MŠ SR 2008 x   

38. Projekt DC – Planéta vedomostí /MŠ SR/ 2009 - 2011   x 
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j) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 písm. k)  
 

1.   Štátna školská inšpekcia – Školské inšpekčné centrum Nitra 

 inšpekcia vykonaná dňa 13. 3. 2010 

 predmetom inšpekčnej činnosti bola realizácia externej časti a písomnej formy 

internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu 

 na základe zistení a hodnotenia boli vyvodené nasledovné opatrenia: dodržiavať 

pokyn na zabezpečenie pomocného dozoru počas vyhlasovania tém a zadaní 

písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, dodržiavať pokyn na 

zhromaždenie pomocného dozoru spolu s administrátormi. 

 

 

2. Štátna školská inšpekcia – Školské inšpekčné centrum Nitra 

 inšpekcia vykonaná v dňoch 27. 4. – 28. 4. 2010  

 predmetom inšpekčnej činnosti bol stav a úroveň vyučovania a učenia sa vo  

vybraných predmetoch na gymnáziu 

 na základe zistení  boli jednotlivé vyučovacie predmety hodnotené nasledovne: 

 anglický jazyk – priemerná úroveň 

 dejepis – dobrá  úroveň 

 fyzika – veľmi dobrá úroveň 

 matematika – priemerná úroveň 

 ďalším zistením bolo, že na úrovni cudzích jazykov nebola zabezpečená kontinuita 

vo vzdelávaní v nadväznosti na základnú školu 

 medzi silné stránky patrili: kladenie otázok a zadávanie úloh, aplikácia a využitie 

IKT, motivácia žiakov, odborné vyjadrovanie žiakov, priaznivá atmosféra 

 zlepšenie je potrebné dosiahnuť: v diferenciácii úloh a činností vzhľadom na 

rozdielne schopnosti a zručnosti žiakov, rozvíjaní sociálnych kompetencií, 

hodnotiacich a sebahodnotiacich zručnostiach žiakov. 

 

3.  Štátna školská inšpekcia – Školské inšpekčné centrum Nitra 

 inšpekcia vykonaná dňa 17. 5. 2010  

 predmetom inšpekčnej činnosti bola realizácia ústnej formy internej časti 

maturitnej skúšky na gymnáziu 

 na základe inšpekčnej činnosti bolo zistené, že škola bola pripravená na ústnu 

formu internej časti maturitnej skúšky v súlade s platnou legislatívou, priebeh 

a organizácia boli v súlade s platnou legislatívou 

 v rámci inšpekcie bola vykonaná kontrola splnenia opatrení z tematickej inšpekcie 

vykonanej dňa 25. 5. 2009, pričom bolo potvrdené odstránenie zistených 

nedostatok. 

   

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach 

 externý audit systému Správnej výrobnej praxe (GMP) v Školskej jedálni v dňoch 

23. – 25. 3. 2010  

 na základe zistení a hodnotenia bol systém vyhodnotený ako bezpečný 
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s pripomienkami, vyvodené opatrenia bolo potrebné odstrániť do 15. 9. 2010  

 opatrenia sa týkali obsahu sanitačného programu a zabezpečenia zásad systému 

kontroly hygieny potravín 

 

 

k) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy  

(§ 2 ods. 1 písm. l)  

 
k.1 Priestorové podmienky školy 

 

                 Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy sídli v spoločnej budove s gymnáziom 

s vyučovacím jazykom maďarským a je správcom budovy patriacej do majetku NSK. 

 

Škola má 10 tried 4 triedy 4 RG – ŠkVP (1. a 2. ročník), všeobecné zameranie (3. a 4. ročník) 

  6 tried   8 RG -  ŠkVP (2. ročník OG), zameranie cudzie jazyky (3. – 8. OG) 

 

Škola disponuje všetkými priestormi potrebnými na prevádzku školy. Triedy, učebne, 

kabinety, kancelárie sú vybavené pôvodným klasickým nábytkom, preto by si vyžadovali 

obnovu. Škola potrebuje komplexnú rekonštrukciu: zateplenie, zastrešenie, výmenu okien, dverí, 

aby neunikalo teplo, a tak sa znížili finančné náklady na odber tepla. 

V roku 2008 škola dostala finančné prostriedky na vypracovanie projektovej 

dokumentácie na rekonštrukciu budovy, v júli 2009 sa škola uchádzala o získanie finančných 

prostriedkov EÚ ROP prostredníctvom  Ministerstva výstavby SR, avšak projekt nebol schválený 

a rekonštrukcia školy nebola doposiaľ realizovaná.  

 

k. 2 Materiálne vybavenie školy 

 

 Gymnázium v Šahách sa snaží o zlepšovanie materiálneho zabezpečovania najmä 

odborných učební, ktoré slúžia pre potreby kvalitnej výchovno-vzdelávacej činnosti. Prioritou 

školy bolo kvantitatívne i kvalitatívne zabezpečenie IKT. Na škole sa nachádzajú nasledovné 

odborné učebne: 

 Informatika ( 3   učebne) - nový nábytok, očet PC: 45 

 Jazykové učebne ( 5 učební zriadených na vyučovanie jazykov), v ktorých sú stabilne       

k dispozícii magnetofóny, meotar, prípadne TV a video, káblová TV, resp.  PC. Učebne 

sú vybavené aj ekologickými bielymi keramickými tabuľami. 

 Jazykové laboratórium – v roku 2006            ► zriadené z projektu MŠSR 

 Odborné učebne: chémia, fyzika, geografia 

 Učebňa prírodovedných predmetov     ► zriadená z projektu SLSP 

 Učebňa spoločenskovedných  predmetov   ► zriadená z projektu SLSP 

 Fitnescentrum, posilňovňa             ► zariadené z projektu OTV. ŠKOLA 

 Chemické a biologické laboratórium 
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k. 3 Knižnica, audiovizuálne centrum, školská jedáleň 

 

Súčasťou školy je knižnica a audiovizuálne centrum, ktoré slúžia nielen na mimoškolskú 

činnosť, ale i v čase výchovno-vzdelávacej činnosti počas organizovania rôznych besied, súťaží 

či kultúrno-spoločenských podujatí. 

 

 Knižnica :  žiacka aj učiteľská (slúži žiakom i zamestnancom školy) 

- Knižničné jednotky spolu:             11040 titulov (odborná, umelecká  

   cudzojazyčná literatúra)                         

- Priemerný počet výpožičiek za rok:   490 titulov 

 

Modernizácia a elektronizácia knižnice bola zabezpečená z finančných prostriedkov 

projektu MŠ SR Revitalizácia a elektronizácia školských knižníc, v rámci ktorého boli zakúpené 

technika a nový nábytok: počítač, interaktívna tabuľa, dataprojektor, multifunkčné zariadenie, 

pracovný stôl  pre vedúcu knižnice, pracovné stoly a stoličky pre žiakov.  

V knižnici je zabezpečený voľný prístup na internet. V plnej miere plní tak informačnú 

a komunikačnú funkciu. Školská knižnica vykonáva tieto služby: prezenčné výpožičky, 

konzultačné služby, poskytuje priestor pre vyučovanie spoločenskovedných predmetov 

s využitím modernej techniky. Zároveň slúži aj ako čitáreň pre žiakov, pedagogických 

i nepedagogických pracovníkov.  

 

 Audiocentrum -  sa využíva na prednášky, besedy, premietanie filmov, súťaže,  realizáciu 

kultúrno-spoločenských  podujatí,  stretnutia žiakov s vedením školy, príp. na plenárne 

rodičovské schôdze. Počtom 120 miest poskytuje priestor na zapojenie väčšieho počtu 

žiakov do spomínaných aktivít. 

 

 Školský bufet (zriadený v novembri 2000) – slúži ako prostriedok doplnkového 

stravovania a poskytuje široký sortiment potravín i učebných potrieb žiakov v súlade 

s platnou legislatívou. 

 
 Školská jedáleň – je súčasťou Gymnázia, Mládežnícka 22, Šahy a zabezpečuje 

stravovanie pre žiakov oboch gymnázií i zamestnancov oboch škôl. Školská jedáleň 

zabezpečuje stravovanie aj pre internátne odborné učilište. 

Školská jedáleň poskytuje výber dvoch jedál podľa vopred stanoveného jedálneho lístka, 

pričom sa snaží o zavedenie tzv. racionálnej výživy 1x týždenne spravidla v stredu. 

 

 Počet stravníkov v školskom roku 2009/2010 

Stravníci Gymnázium Gymnázium s VJM OUI Šahy Spolu 

deti 141 69 30 240 

dospelí 24 12 30 66 

Spolu 165 81 60 306 
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Počet vydaných   jedál:                                     

1. obedov:   40520                                                                     

2. raňajok:     3062                               

3. večerí:       2912                                             

Stravný limit na nákup potravín a výška stravnej jednotky: 

1. raňajky  0,60,-  Eur 

2. obed   0,90,- Eur (deti do 15 rokov) 

1,00,- Euro (deti nad 15 rokov a dospelí) 

3. večera   0,82,- Eur 

 

Cena stravného lístka pre zamestnanca: 2,32,- Eur 

 

 

l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m) 

 
l.1  Správa o finančnom hospodárení rozpočtovej organizácie za kalendárny rok 2009 

/ekonomická oblasť/ 

 
Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2009  v Eurách 

 

Ekonomická 

klasifikácia 

Názov výdavku Schválený 

rozpočet na 

  rok 2009         

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2009 

Čerpanie 

rozpočtu 

k 31.12.2009 

čerpanie 

rozpočtu 

  

  Eur Eur Eur    v  % 

600 BEŽNÉ VÝDAVKY 

Spolu 

 364.273,-  585.375,-  585.313,-  99,19  

610 Mzdy, platy, OOV  221.047,-   233.088,-  233.088,- 100,00 

620  

 

Poistné a príspevok 

zamestnávateľa  

do poisťovní 

  77.809,-    80.887,-    80.887,- 100,00 

630  Tovary a služby   64.579,-  133.767,-  133.767,- 100,00 

 

640  Bežný transfer        838,-      6.287,-     6.287,- 100,00 

 

717 

 

Kapitálové výdavky         0  131.346,-  131.284,-   95,95  

 

Poznámka: nevyčerpané prostriedky: 62,- Eur z kapitálových výdavkov 

 

 

610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania: 

 Čerpanie mzdových prostriedkov vo výške 233.088,- Eur  predstavuje 100,00% 

 upraveného rozpočtu. Mzdové prostriedky boli čerpané pre 32  zamestnancov vo fyzických 
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osobách Gymnázia v Šahách, z toho 20 pedagogických zamestnancov vo fyzických osobách a 12 

nepedagogických zamestnancov z toho 6 zamestnancov školskej jedálne.  

 

 

Kategória/položka Schválený 

rozpočet  € 

Upravený  

rozpočet  € 

Čerpanie 

rozpočtu € 

%čerpania 

rozpočtu  

631 – cestovné náhrady   1.000,- 1.069,- 1.069,- 100,00 

 

 

 

Kategória/položka Schválený 

rozpočet   € 

Upravený 

rozpočet  € 

Čerpanie 

rozpočtu  € 

% čerpania 

rozpočtu 

632 – energie,  

          vodné a stočné 

 

36.119,- 

 

96.454,- 

 

96.454,- 

 

100,00 

 

  

Vynaložené náklady na  elektrickú a tepelnú energiu,  vodné a stočné predstavujú náklady  

za obidve školy sídliace v komplexe budov, t.j. vrátane Gymnázia s VJM v Šahách. Komplex 

budov, kde sídlia obe gymnáziá je stavaný zo železobetónu, okná sú hliníkové s veľkou 

zasklenou plochou, strecha je plochá. Vykurovanie takéhoto komplexu  je náročné na spotrebu 

energie.  V roku 2009 bola prevedené rekonštrukcia časti strechy. Hliníkové okná netesnia, a tým  

uniká teplo. Je nutná komplexná rekonštrukcia strechy, zateplenie komplexu budov a výmena  

všetkých okien. Tepelná energia je poskytovaná dodávateľsky, čo je nákladný spôsob 

vykurovania. Všetky tieto činitele ovplyvňujú zvýšenú spotrebu energie a  vysoké náklady na ňu. 

 

633 – všeobecný materiál: čerpanie vo výške  7.960,- Eur  zahŕňa náklady na:  

interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný spotrebný materiál, kancelárske potreby, 

čistiace potreby,  knihy a časopisy, prac. odevy,  

 

634 – dopravné:  

Čerpanie vo výške 970,- Eur na: pohonné hmoty, oprava a údržba, poistenie vozidiel,  

parkovacia karta. 

 

635 – rutinná a štandardná  údržba: 

Čerpanie bolo vo výške  541,- Eur 

 

636 – poplatok za prenájom poštového priečinku  31,- Eur 

 

637 – všeobecné služby: 

Čerpanie vo výške 26.742,- Eur zahŕňa náklady na školenia a semináre, všeobecné 

služby, poplatky za vedenie účtu, príspevok zamestnávateľa na stravovanie v sume: 5.048,- € 

povinný prídel do sociálneho fondu v sume: 1.840,- Eur,  odmeny za práce vykonávané na 

základe dohôd o vykonaní práce – krúžky /vzdelávacie poukazy / v sume: 5.634,-Eur, poistenie 

majetku v sume: 4.718,-€. 
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640 – bežné transfery: spolu: 6.287,- Eur  z toho: 480,- € tvorí náhrada príjmu zamestnancov 

pri dočasnej práceneschopnosti, ošetrovné a 5.807,- Eur vyplatené odstupné pri rozviazaní 

pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti. 

 

 

710 – obstarávanie kapitálových  aktív:  

v tom  717 002– Rekonštrukcia a modernizácia:  suma 131.284,- Eur bola vyčerpaná na opravu a 

rekonštrukciu časti strechy  budovy školy . 

 

l.2 Prehľad vlastných príjmov: 

 

Kategória/ 
položka/ekonomická 

klasifikácia 
Príjmy 

212 003 - prenajaté 
priestory 

2523, 28 ,- Eur 

212 004 - prenajaté 
zariadenia 

135 ,- Eur 

223 001 - predaj 
výrobkov 

36, 49 ,- Eur 

243 - z účtov 1,24 ,-Eur 

292 006 - náhrady z 
poistného plnenia 

2228,54 ,- Eur 

312 001 - Dar Mesto 
Šahy 

375,- Eur 

 

l.3 Prehľad finančných prostriedkov prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsob ich 

využitia: 

 

Finančné prostriedky za 
vzdelávacie poukazy 

Odmeny zamestnancov mimo 
pracovného pomeru 

Všeobecný materiál 

7756,- Eur 5634,40 ,-Eur 2121, 60 ,-Eur 
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m) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n) 

  
A. Ťažisko: zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, v snahe zavádzať  do 

vyučovacieho procesu progresívne vyučovacie metódy a metódy súvisiace s používaním 

IKT na vyučovaní. 

Uskutočnené hospitácie:        PK TV       2 

                                                     PK SVP   3 

                                                     PK PVP   2 

     PK MAT  0 

                                                     PK CJ     3 

                                                    Vedenie školy     6 

                                                    Spolu:                 16 

       

Na týchto hodinách sa realizovali inovačné metódy a formy vo vyučovaní: 

1. Projektové vyučovanie  

2. Práca s IKT na vyučovaní  

3. Diferencované, skupinové, kooperatívne vyučovanie 

4. Práca vo dvojiciach 

5. Prezentácie  

6. Práca s časopismi, názorné vyučovanie 

7. Riešenie problému 

8. Heuristický rozhovor, indukcia 

Preferovali sa zásada veku primeranosti  a individuálny prístup. 

 

Opatrenia z hospitácií:  

1. Častejšie využívať kladnú motiváciu, pochvaly 

2. Viac si všímať slabších ž. a aktivovať ich na hodine 

3. Dbať na dosiahnutie splnenia vzdelávacích cieľov 

4. Na konci vyučovacej hodiny využiť utvrdzovanie a spätnú väzbu  

5. Nadväzovať na predchádzajúce dejinné súvislosti 

6. Pravidelne kontrolovať vedomosti žiakov 

7. Nepredlžovať hodinu po zazvonení 

 

B. Zvýšená aktivita pedagógov a žiakov sa prejavila aj v školskej i mimoškolskej práci, 

spojenej s projektom MŠ SR – Vzdelávacie poukazy:  

Vytvorených bolo  18 záujmových krúžkov a navštevovalo ich 206 žiakov.  

Výsledky ich činnosti: 

1. Časopis Gymplák 

2. Výstavky výtvarných prác  

3. Študentská vedecká konferencia – prezentácia odbornej činnosti žiakov spojenej 

s využívaním IKT 

4. Zdokonaľovanie sa v zručnostiach vo vyjadrovaní v cudzích jazykoch, rozvíjanie 

logického myslenia z matematiky ako aj získavanie a rozvíjanie telesnej kondície 

na športových krúžkoch 

5. Prezentácia školy v rámci  Dňa otvorených dverí 
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C. V rámci projektu SOCRATES podporovaného EÚ sa budú vyhľadávať partneri na 

spoluprácu v podprograme Comenius –Školské projekty a jazykové projekty 

Realizované medzinárodné aktivity: 

 V školskom roku 2009/2010 bol ukončený projekt  Comenius 1.3.: “Iterkulturálne   

vzdelávanie...” 

 Na projekte spolupracovali partneri: Slovensko, Lotyšsko, Bulharsko,  Portugalsko 

– Madeira a Azorské ostrovy,  Španielsko. 

 Uskutočnili sa štyri pracovné stretnutia koordinátorov a riaditeľov škôl: 

 Jeseň 2007- Lotyšsko - RIGA /koordinátor, RŠ/ 

 Jar 2008 -   Bulharsko - Sofia  / koordinátor, RŠ, vyučujúca DEJ, 2 študentky/ 

 Jeseň 2008 – Azorské ostrovy /koordinátor, RŠ/ 

 Jar 2009  - Španielsko – Baza /koordinátor, RŠ, vyučujúca NOS/ 

 

 Zrealizovali sa medzinárodné výmeny študentov: 

 september 2007:  naši žiaci / 22/ : týždeň v lotyšských rodinách a v Gymnáziu 

Rige.  

 9.- 14.4.2008 :  sme prijali 30 člennú skupinu žiakov a učiteľov z Rigy 

 22.-26.4.2008:  2 študentky na pobyte v Sofii 

 február 2009 – 15 študentov z Bazy v Šahách 

 jún 2009  - 17 študentov z Gymnázia v Šahách v Baze 

 jún 2010 – 15 študentov z Bazy v Šahách 

 

V rámci  spolupráce s družobnými školami sa pokračovalo v športových aktivitách 

s družobnou školou vo Valašskom Meziříčí – v rámci podujatia „Ipeľský pohár“ na jeseň 

2009 v Šahách a v júni 2010 na športovom podujatí obdobného typu vo Valašskom 

Meziříčí 

 

D. Realizovať alternatívny študijný plán v 2. polroku 2009/2010 pre 4. ročník a oktávu. 

Projekt je rozpracovaný v koncepcii Rozvoj kvality na Gymnáziu Šahy v rokoch 2005 – 

2010. 

Realizácia: 

Tento projekt bol rozpracovaný v koncepcii rozvoja kvality školy a bol určený pre 

maturitné ročníky a zameraný na skvalitnenie prípravy na ústne maturitné skúšky. Projekt 

bol prerokovaný v pedag. rade i s radou rodičov a samozrejme so študentmi. Jeho ťažisko 

spočívalo v tom, že maturanti sa už mesiac pred MS venovali len opakovaniu učiva 

z maturitných premetov. Štúdium sa skladalo z vyučovacích hodín a z hodín samoštúdia. 

Jeho prínos bol kontrolovaný a hodnotený anketou po ukončení projektu 

samotnými študentmi, ktorí sa projektu zúčastnili aj v šk. roku 2008/2009. Pretože bol 

pozitívne hodnotený, pokračovali sme v jeho realizácii aj v šk. roku 2009/2010. Po 

ukončení projektu sa jeho efektívnosť znovu hodnotila študentmi aj učiteľmi formou 

ankety. Väčšina študentov hodnotila alternatívny študijný plán ako prínos, príp. skôr 

prínos, a svoju odpoveď odôvodnili tým, že mali väčší priestor na maturitné predmety, 

nemuseli sa zaťažovať prípravami na ostatné predmety, na hodinách sa zúčastňovali len 

žiaci, ktorí o daný maturitný predmet prejavovali záujem.  

Medzi negatíva patrilo najmä to, že žiaci boli umiestnení v jedálni a počas výdaja 

jedla sa nemohli sústrediť na samoštúdium, ďalej uviedli, že niektorí žiaci sa správali 
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nedisciplinovane a vyrušovali ostatných, niektorí považovali čas v rámci samoštúdia za 

stratu. 

Na základe dotazníka možno konštatovať, že žiaci vnímali alternatívny študijný 

plán skôr pozitívne. 

 

E. Získavať a zapájať žiakov do predmetových olympiád a ďalších súťaží (viď bod h. 2) 

 

F. Oceňovanie pedagogických pracovníkov: koná sa formou morálneho oceňovania v rámci     

  Dňa učiteľov na úrovni školy, mesta a zriaďovateľa. 

Finančne formou odmeny koncom roka 2009 - podľa vnútorného mzdového predpisu. 

 

G. Pokračovať v realizácii cieľov stanovených v koncepcii rozvoja kvality školy. Tento 

školský rok sme sa opäť zamerali na zavádzanie inovatívnych metód do vyučovania. 

 

Výsledky  a závery inovačných metód a foriem: 
/Podrobnejší rozbor výsledkov je podchytený vo vyhodnocovacích správach PK/ 

 

PK MAT 

 

J. Budinský  

Všetky hodiny GEO odučené v učebni geografie s využitím PC a dataprojektora, 

využívaný hlavne portál zborovna. Hodiny MAT využitie PC a dataprojektora raz 

mesačne. Matematický krúžok – práca s internetom, vyhľadávanie a riešenie 

matematických úloh. Využitie PC na vypracovanie prác na študenskú vedeckú 

konferenciu. 

M. Žirko 

Šachový krúžok – hranie partií proti počítaču, resp. proti súperom z celého Slovenska 

GEO, II. OG, V. OG– prezentácie a internet  cez PC a dataprojektor 

MAT, V. OG, VII.OG 

G. Szikora 

GEO Využitie PC a dataprojektora 

R. Uhlárová 

Na hodinách využíva hlavne PC a dataprojektor, na hodinách s delením triedy využíva 

počítačovú učebňu č.3. PC používa na žiacke projekty a priblíženie tém pomocou 

obrázkov a videonahrávok. 

R. Slušný 

 Práca s portálom: Planéta vedomostí: 1.roč. , objem a povrch telies 

M. Zigová 

Skupinové vyučovanie, problémové metódy, diskusia, prezentácie. IKT pravidelne 

využíva na BIO a SEB. 

Š. Kyseľová 

 Práca s PC a dataprojektorom, prezentácie 

 

 

 

 

 



 26 

PK PVP 
 

 Vybavením učebne fyziky novým počítačom a dataprojektorom sa využitie IKT všetkých 

vyučujúcich fyziky značne zlepšilo. Jednotliví vyučujúci používali IKT konkrétne: 

Budinská:  

výklad nového učiva, opakovanie tematických celkov, osobnosti FYZ a CHE, aplety, 

vizualizácie javov, prezentácie žiakov. 

Korcsoková: 

Fyzika – práca s dataprojektorom a PC, prezentácie pri výklade učiva, experimenty, modely 

fyz. javov, prezentácie žiakov, práca s Planétou vedomostí; 

Informatika – okrem samotnej práce štud. s PC – demonštrácie cez dataprojektor, výukové 

prezentácie, modely na PC. 

Slušný:  

Fyzika - práca s dataprojektorom a PC, prezentácie, experimenty ( Java aplety pre fyziku – 

tercia), práca s Planétou vedomostí; 

Uhlárová: 

prezentácia projektov na témy týkajúce sa ŽP a chémie bežného života, prezeranie 

zaujímavých obrázkov a schém, testovanie žiakov pred písomkou, práca s Planétou 

vedomostí; 

 
 

PK SVP 

 

PK spoločenskovedných predmetov sa snažila v čo najväčšej miere využívať prostriedky 

IKT, ktoré slúžili na prezentáciu alternatívnych foriem vo vyučovacom procese. Vyučovanie 

príslušných predmetov prebiehalo prevažne v učebniach s možnosťou využitia počítača, internetu 

či interaktívnej tabule – učebňa dejepisu, spoločenskovedná učebňa, knižnica. V tomto školskom 

roku bol zaznamenaný zvýšený počet realizovaných hodín  v knižnici. 

 Alternatívne vyučovacie metódy a formy boli používané v reformovaných ročníkoch 

v súlade so Školským vzdelávacím programom. Výsledkom alternatívnych foriem bolo množstvo 

projektov a prezentácií – ppt. prezentácie na DEJ, NOS, projekty na SJL. 

 

PK CJ:  

 

Členovia PK CJ na svojich hodinách využívali dostupnú IKT  na našej škole podľa 

možnosti prístupu k nej. Ďalej to boli videonahrávky, stiahnuté súbory z Internetu, ktoré slúžili 

ako východzí materiál na realizáciu cieľov, uplatnenie metód / interaktívna, kooperatívna, 

problémová, brainstormingová/,  foriem / skupinová,kruhová/.  

 

PK TV 

 

Harna – Integrované tematické vyučovanie tej istej pohybovej štruktúry pre skok flopom/ 

flopové prehnutie ( a smeč vo volejbale / smečiarsky luk ) 

Szikora –  do vyučovania boli zaradené netradičné športy ako tenis, športová streľba zo 

vzduchovky,  
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n) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (§ 2 ods. 1 písm. o) 

 
n. 1 SWOT analýza 

SWOT analýzu  možno považovať za otvorené sebahodnotenie školy ako organizácie, 

zúčastnili sa jej všetci pedagógovia školy a bola východiskom pre stanovenie vízie školu do 

budúcnosti. Posledná SWOT analýza školy bola zrealizovaná koncom júna 2009 a jej výsledky 

sú uvedené v tabuľke. 

JÚN 2009 

SILNÉ STRÁNKY 

 znalosť pomerov, prostredia žiakov 

 dobrý, úzky kontakt s rodičmi žiakov 2x, 

ochota rodičov spolupracovať  

 možnosť individuálneho prístupu 

k žiakom  

 konštruktívne porady 

 korektné prac. vzťahy, spolupr. 

s kolegami, tvorivý prístup uč. k svojej 

práci, dobrý, súdržní kolektív 4x  

 dobrá komunikácia 

 dobré vekové zloženie kolektívu, 

 vedenie umožňuje realizovať vlastné 

nápady uč. 

 výber študentov na 8 RG 

 rodinné prostredie pre žiakov – udržať 

 ďalšie vzdelávanie uč. 

 kvalifikov. odbornosť uč., zodpovední, 

tvoriví, nadšení pre prácu so žiakmi 10x 

 kvalitné vedenie školy, otvorená 

spolupráca s uč. 

 kvalitná jedáleň 3x ,kvalitná telocvičňa 

2x, vybavenosť knižnice 2x 

 materiálne vybavenie školy, odborné 

učebne 14x 

 dobré meno školy 

 študentské zájazdy, mimošk. akcie , 

plesy, spoločenské aktivity, kvalita vyuč. 

aj krúžkov 3x 

 výsledky MS v rámci kraja, úspešné 

písomné MS a prijímacie sk. 

 ŠVK – prezentácia  smerom von, 

úspechy študentov na súťažiach  

 80 % dobrí a snaživí žiaci 

 dobré vzťahy uč. a detí  2x 

 jazykové pobyty 2x, projekty 4x, IKT 4x 

SLABÉ STRÁNKY 

 slabý prospech ž. 8x, nízky počet ž. 4x 

 malý záujem o uč.  a prír. vedy7x 

 slabá dochádzka  aj na akcie 

 nedôslednosť pg. prac. pri riešení 

problémov 

 nedodržiavanie dohodnutých pravidiel, 

termínov, pracovnej disciplíny 

 nevyrovnaná ekonomická situácia školy 

 absencia znižovania žiakov  

 niektoré volit. predm. nemožno otvor. 3x  

 slabá spolupráca so ZŠ, s rodičmi 

 nezáujem  ž.o súťaže, stále tí istí žiaci 

 málo spoloč. podujatí kolektívu  PP 

 prezentácia na verejnosti  

 0 motivácia-finančná pre uč. 4x  

 málo využ. IKT 2x 

 energeticky náročná budova –

prevádzkové problémy 6x 

 nie vždy jasná komunikácia – vedenie 

školy a uč. 

 direktívne riešenie problémov, tvorenie 

sa skupín 

 vnútro. napätie–negat. meno smerom von 

 nekonštruktívne, časté a dlhé porady  4x  

a na poslednú chvíľu  

 náučné výlety- niektoré  - ulievanie  zo 

školy pre niektorých ž. 

 kopírovanie nekultivovanosti spoločnosti 

 znižovanie nárokov na žiakov 

 preťaženie pedag. mimoškols. Akciami, 

rovnomerné rozdelenie úloh pre uč. 

 striedanie vyuč. CJ, nedelené triedy na CJ 

 spolupráca uč. klesá – kabinetný systém, 

často len v rámci porád, rozbitý kolektív 
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 IŽK  3x 

 

 

 zapájať sa do šport. aktivít, nie súťaží 

 slabá medializácia školy 

 nepresnosť informácií (zmena 

rozhodnutí) 

 postoj štud. ku škole–veľa dovoľujeme 

 veľký dôraz na mimošk. aktivity 

 uč. vo vlastnej  práci  málo aktívni (čo za 

to?) 

PRÍLEŽITOSTI 

 

 zmenená ponuka CJ /aj iné/ 

 projekty  6x, kurzy v zahraničí 

 web .-inovovať 2x, medializácia školy, 

výsledkov 

 zlepšiť spoluprácu so ZŠ 4x, s mestom, s 

rodičmi 

 prezentácia na verejnosti 2x 

 spolupráca s družobnými školami 

 športové súťaže, rozvíjať  a skvalitniť 

krúžky ( vyhovieť záujmu) 

 DOD skvalitniť 

 zlepšiť stav budovy 

 bilingválne –  počas celého roku 

 do všetkých tried PC + DP 

 vyzdvihnúť vzdelávacie aktivity – 

úspechy 2x 

 intenzívnejšie pracovať s nadanými 

žiakmi 

 zlepšiť návyky žiakov k učeniu 

 mladý kolektív 

 e-agenda 

 vytvoriť zaujímavejšie štúdium 

 viac sa venovať učeniu, nie akciám 

 vybavenosť školy je dobrá, žiaci, ktorí 

chcú pracovať, môžu  

 jediné gymnazium s VJS 

 použ. moderné trendy vo vyučovaní 

 poskytnúť taký odbor vzdelávania, ktorý 

pomôže uplatniť sa na trhu práce 

RIZIKÁ 

 

 nezáujem rodičov o prospech žiakov, 

málo aktívni žiaci, nezáujem o učenie 

 jednostranná kritika rodičov na uč. 

 veľké očakávania rodičov od detí 

 nepremyslená školská reforma 

 spájanie rôznych tried na TEV 

 škola v snahe byť populárna prestane 

ponúkať všeobec. vzdelanie potrebné 

pre VŠ 

 iné aktivity školy prevážili  nad 

hlavnou – vzdelávanie (narúšanie 

vyuč. procesu účasťou detí na 

projektoch) 

 nízky počet žiakov 6x (likvidácia 

školy) 

 nedostatok financií-málo motivácie 

2x 

 prijímanie slabých žiakov 2x 

 šikanovanie 

 komunikácia, drobenie kolektívu 

 slabé financie-odchod pedag. 2x 

 zníženie pedag.- zníženie kvality 

 obavy z klesania počtu žiakov 

 konkurenčné školy 

 odchod žiakov na iné školy 

 zlé meno školy 3x, ( odchod d žiakov, 

osočovanie školy žiakmi, ), slabí žiaci 

 preťaženie učiteľov administratívou 

 

 

 

 

 

 



 29 

n. 2 Opatrenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu: 

 

1. Zodpovedne pristupovať k plneniu ŠkVP 

2. Zdokonaliť kontrolný systém v škole a dôsledne ho uplatňovať 

3. Skvalitniť hospitácie – sledovať splnenie cieľov na vyuč. hodine a zavádzať inovačné 

metódy a formy. Realizovať otvorené hodiny – úloha PK 

4. Zapájať sa do výziev na podávanie projektov 

5. Rozvíjať medzinárodnú spoluprácu študentov 

6. Prijať opatrenia na prehĺbenie spolupráce s rodičmi 

7. Eliminovať začínajúce prejavy šikanovania a iných soc.-patologických javov 

8. Prijať opatrenia zo SWOT analýzy školy /anketa: rodičia, učitelia, žiaci/  

 

o) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

(§ 2 ods. 1 písmeno p) 

 
 V školskom roku  2009/2010 končili 2 triedy   –  VIII. OG  a  4. ročník             

 

 

trieda zmaturovali Prerušili štúdium Študujú na VŠ Sú v zamestnaní 

VIII. OG 23    

4.ročník 19    

Spolu: 42    

 

 

II. Ďalšie informácie o škole:  

     

a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania na škole  

(§ 2 ods. 2 písm. a):  

 
Priestorové podmienky školy sú pre žiakov aj pre plnenie  výchovno-vzdelávacieho 

procesu plne vyhovujúce. Triedy sú funkčne zariadené, v budúcnosti bude potrebné postupne 

vymeniť zastaraný nábytok.  

Žiaci sa po vstupe do budovy školy prezúvajú v šatniach. 

Po hodine telesnej výchovy majú k dispozícii sprchu. 

Na bezpečnosť žiakov  počas prestávok a počas stravovania v ŠJ dohliada pedagogický 

dozor. 

 

b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)                             

 

 Zoznam krúžkov v školskom roku 2009/2010     PRÍLOHA č. 4  
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c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

(§ 2 ods. 2 písm. c) 
 

Spolupráca školy a rodičov sa v školskom roku 2009/2010 realizovala:  

1. formou celoškolských a triednych ZRŠ 

2. formou spoločných kultúrny a športových podujatí, napr. Reprezentačný ples rodičov, 

učiteľov a priateľov školy,  návštevy divadelných predstavení, športových podujatí... 

3. vedením krúžkov 

 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími 

fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní 

v škole podieľajú (§ 2 ods. 2 písm. d) 
 

Spolupráca so základnými školami: 

Výchovná poradkyňa bola predstaviť profil školy a jej výsledky na ZŠ v Dudinciach a na 

oboch ZŠ v Šahách v spolupráci s riaditeľkou školy. Žiaci boli požiadaní o vyplnenie dotazníka – 

faktory ovplyvňujúce výber strednej školy. 

 Deň otvorených dverí sa na našej škole uskutočnil 8. 12. 2009. 

 

Spolupráca s vysokými školami: 

Prezentácie VŠ: 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie  STU.  

 

Spolupráca s Úradom práce, Šahy: 

UPSVaR v Leviciach zorganizoval v tomto školskom roku opäť Burzu informácií pre 

žiakov základných škôl o možnostiach štúdia na stredných školách a pre žiakov odborných škôl 

o pracovných možnostiach v okrese Levice. Prezentáciu na burzu pripravila výchovná poradkyňa 

a prezentovali ju Mgr. M. Žirko, Mgr. A. Hajnalová  a  V. Kanta, B. Šebešová, P. Zolcer. 

Prezentovali sme sa opäť výsledkami v súťažiach, projektami, fotografiami a prezentáciou 

v PowerPointe. 

 

Spolupráca s mestom 

Mesto finančne prispelo: 

1. na medzinárodné študentské športové podujatie Ipeľský pohár 

2. na športovú činnosť učiteľov : volejbalový turnaj učiteľov šahanských škôl a prispelo 

i postavením vlastného družstva do tejto aktivity 

Podporuje medzinárodné aktivity študentov.  

 

Škola ďalej spolupracuje  
s Radou školy, Radou rodičov, Občianskym združením  Alma Mater, založeným na 

rozvoj  a podporu študentskej činnosti. 

 

Spolupráca so ZRŠ 

 Zasadnutia ZRŠ: 1x plenárne celoškolské ZRŠ, 3x triedne ZRŠ 

            Spolupráca je na dobrej úrovni, ZRŠ podporuje výchovnovzdelávací proces, mimoškolské 

aktivity, študentov, medzinárodné projekty i záujmovú činnosť žiakov. 



 31 

 Spolu s učiteľmi zorganizovali reprezentačný ples rodičov, učiteľov a sponzorov školy 

jubilejný desiatykrát. 

  

Spolupráca učiteľ – žiak 

 V snahe zaktivizovať žiakov počas vyučovacieho procesu zavádzajú sa inovačné formy 

vo vyučovacom procese. 

Od učiteľa sa vyžaduje, aby neustále na sebe pracoval, permanentne sa vzdelával, 

intenzívne pracoval na zmene kvality vzťahu žiak – učiteľ a to všetko bez výraznejšieho 

finančného ocenenia. 

Prvoradou úlohou učiteľa v tomto vzťahu je pomáhať žiakovi pri organizovaní jeho 

študijnej činnosti – vytvárať mu vhodné podmienky, radiť mu, vysvetľovať súvislosti, pracovné 

postupy a pravidlá a hodnotiť jeho prácu, čiže pracovať s ním tak, aby sa v škole dobre cítil, lebo 

v nej trávi väčšinu svojho života a sú  pre neho dôležité nielen koncoročné či celoštudijné 

výstupy – vysvedčenia, ale aj procesy v škole. 

 

 

 

 

 

Šahy 12. 10. 2010                                                                 PhDr. Tatiana Wenclová 

                                                                                                     riaditeľka školy 
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PRÍLOHY 

 

 
 

 

1. Priemerný prospech  tried podľa predmetov v koncoroč. klasif.   PRÍLOHA č.1 

                                                                                                     

2. Priemerný prospech podľa tried:                                                  PRÍLOHA č.2 

 

3. Dochádzka:                                                                                      PRÍLOHA č.3 

 

4. Prehľad o správaní žiakov:                                                            PRÍLOHA č.4 

 

5. Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)                            PRÍLOHA č.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


