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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2014/2015 

(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z.  o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-

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

Kontaktné údaje školy 

 

Názov školy  Gymnázium P. J. Šafárika – P. J. Šafárik Gimnázium Rožňava 

Telefónne číslo 058 7324503 

Faxové číslo 058 7323564 

Elektronická adresa skola@gymrv.sk 

Webová stránka www.gymrv.edupage.org 

Zriaďovateľ 

 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

 

Riaditeľ školy Mgr. Jozef Matis 058 7323564 

Zástupca riaditeľa 
Mgr. Árpád Laco 058 7324503 

  

Rada  školy Predseda  PaedDr. Eva Szanyiová 

   

Poradný orgán školy  Pedagogická rada, Rada školy   

 

 

Certifikát kvality: ISO 90001:2008, 0, získaný dňa 22.5.2007, potvrdený certifikačným 

auditom 6. 11. 2014, č. Q331113, č. protokolu C2Q-311/13 platný do 14.11.2016 

 

 

 

I. poslanie  a vízia  

 
SWOT analýza školy: 

 

Silné stránky: 

 kvalifikovaný pedagógovia, zabezpečená 

odbornosť vyučovania 

 dostatok učebných priestorov 

 kvalitné vybavenie školy – 2 počítačové 

učebne, 2 jazykové učebne, učebňa 

materinského jazyka , učebňa dejepisu 

a geografie a ďalšie odborné učebne  

 výborné výchovno-vzdelávacie výsledky 

(v rámci kraja a SR) 

 úspešnosť absolventov pri pohovoroch 

na VŠ 

 bohatá záujmová činnosť 

 záujem o štúdium na VŠ 

Slabé stránky: 

 klesajúca vedomostná úroveň 

prijímaných žiakov 

 upadajúci záujem žiakov o štúdium 

v maďarskom jazyku 

 malý záujem o štúdium na osemročnom 

gymnáziu 

 slabá motivácia žiakov ohrozených 

sociálnou inklúziou k vzdelávaniu 

 neochota niektorých učiteľov využívať 

informačné a komunikačné technológie 

na vyučovaní 

 nedostatok aktívneho učenia sa žiaka 

 nepreviazanie vzdelávacích aktivít 

mailto:skola@gymrv.sk
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 záujem pedagogických pracovníkov 

o ďalšie vzdelávania vzhľadom na 

nároky a potreby žiakov a študentov 

 poznávacie zájazdy 

 pravidelné lyžiarske a plavecké zájazdy 

 zapojenie žiakov do projektov 

cezhraničnej spolupráce 

 prítomnosť národnostných menšín 

v meste a širšom okolí 

 

 

s potrebami trhu práce 

 slabá finančná motivácia pedagógov  

 

Príležitosti: 

 povinná školská dochádzka 

 atraktívnosť štúdia i pokračovania 

v štúdiu 

 využívanie prostriedkov EÚ – podporné 

fondy, nadácie a možnosti využitia 

grantov 

 participácia na medzinárodných 

projektoch 

 zapojenie sa do projektov zameraných 

na nové formy vzdelávania 

 efektívne využívanie skúseností už 

zaškolených pedagogických 

pracovníkov (IKT, interpersonálne 

zručnosti) 

 možnosti odborného rastu 

pedagogických pracovníkov – 

spolupráca s VŠ a MC 

 aktivizácia okolia školy – rada školy 

 zvýšiť úroveň riadenia školy realizáciou 

SMK ISO 9001:2008 

 pravidelne preškoľovať všetkých 

vyučujúcich na využívanie IKT vo 

svojom predmete, predovšetkým 

využívanie interaktívnej tabule 

 záujem o štúdium na strednej škole 

a osemročnom gymnáziu 

 získať študentov do triedy s vyučovacím 

jazykom maďarským z Plešivca, 

Tornale, a Turne nad Bodvou. 

 

Ohrozenie: 

 klesajúci počet žiakov ZŠ – 

demografické ukazovatele 

 demotivácia pedagogických pracovníkov 

slabým osobným ohodnotením 

 rutinný prístup niektorých učiteľov 

 únik pedagogických pracovníkov do 

finančne lukratívnejších oblastí, hlavne 

vyučujúcich cudzích jazykov 

 demotivácia žiakov slabou možnosťou 

uplatniť sa na trhu práce po skončení VŠ 

 obmedzenie možnosti riaditeľa vhodne 

finančne stimulovať učiteľov 

 znižovanie kreditu pedagogických 

pracovníkov 

 nezvládnutie riadenia zmien – 

neproduktívnosť (neochota k zmenám) 

 nedostatočná spolupráca medzi školami 

 výmena odborných skúseností 

 slabá účasť MPC v ďalšom vzdelávaní 

učiteľov priamo v regióne, okrese. 
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Vízia školy : 

 

Našou víziou  je STAŤ SA MODERNOU GLOBÁLNOU ŠKOLOU TRETIEHO 

TISÍCROČIA. 

 

Školou, ktorá: 

 pripravuje žiaka na úspešné pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu a vychováva človeka, 

ktorý bude žiť v harmónii so svojím okolím 

 vďaka neustálym inováciám vo vyučovacom procese sa usiluje vytvoriť čo najlepšie 

podmienky na rozvoj vedomostí a schopností každého žiaka 

 maximálne približuje informačné technológie žiakom 

 efektívne  uplatňuje potenciál pedagogických odborníkov, ktorí permanentne a z vlastnej 

iniciatívy skvalitňujú svoju prácu 

 je centrom celoživotného vzdelávania pedagogických pracovníkov, ale aj členov lokálnej 

komunity všetkých generácií 

 

Naším cieľom je zákazník – žiak – múdry, dobrý, aktívny, úspešný, zdravý. 

CHCEME, aby naše meno bolo spájané s KVALITOU VZDELÁVANIA. 

 

Vyhodnotenie: 

V školskom roku 2014/2015 sme pri napĺňaní vízie dosiahli nasledovné výsledky: 

 90% žiakov ( 99 % r.2013/2014)  - absolventov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu, 10% 

absolventov sa zamestnalo. 

 väčšina učiteľov inovovala vyučovacie metódy a vytvárala tak lepšie vyučovacie 

podmienky. Škola pokračovala v implementácii projektu v rámci OP Vzdelávanie s názvom 

„Gymnázium P. J. Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia“. 

 informačné technológie sa neustále približovali žiakom - v rámci vyučovania učitelia vo 

zvýšenej miere využívali interaktívne tabule a e-learningový portál EDUPAGE. Väčšina 

vyučujúcich využívala elektronické prezentácie ako jeden z prostriedkov sprostredkovania 

obsahu vzdelávania žiakom. 

 naďalej rástol záujem pedagogických pracovníkov o ďalšie vzdelávanie v záujme 

skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu. 19 učiteľov absolvovalo   školenie zamerané 

na tvorbu didaktických testov, 8 učiteľov sa zapojilo do národného prijektu“Zvýšenie 
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kvalifikácie učiteľa telesnej a športovej výchovy – projekt realizuje NŠC v spolupráci 

s FTVŠ UK Bratislava, 18 poslucháčov sa zúčastnilo školenia „Myšlienkové mapy vo 

výučbe“.  Školenie E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese ZŠ a SŠ absolvovalo 18 

poslucháčov. Školenie – Práca so systémom zberu a spracovania dát pomocou laboratória 

podporovaného počítačom absolvovalo 8 poslucháčov. Školenie – Metodika tvorby 

školských experimentov v prírodovedných predmetoch s použitím laboratória 

podporovaného počítačom absolvovalo 8 poslucháčov. 

 v novembri 2014 prebehol úspešne kontrolný audit systému manažérstva kvality ISO 

9001:2000, ktorý potvrdil kvalitu prebiehajúcich procesov. 

 

 

Poslanie školy: 

 

Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná 

škola, ktorá pripravuje predovšetkým na štúdium na vysokej škole. Nadväzujeme na dlhoročnú 

tradíciu gymnaziálneho vzdelávania na našej škole v prírodovedných predmetoch a v oblasti 

jazykov. 

Zákazníkmi školy sú: 

 žiaci základných škôl – budúci uchádzači o štúdium 

 žiaci školy 

 rodičia žiakov školy  

 pedagogickí a nepedagogickí pracovníci školy 

 vysoké školy, na ktoré odchádzajú naši absolventi 

 

Sme školou, ktorá 

 vychováva všestranne rozvinutú osobnosť, aktívnu, samostatnú a tvorivú 

 pripravuje študentov na reálny život – ako pracovný tak aj osobný, na aktívne riešenie 

problémov 

 pripravuje študentov na využívanie všetkých informačných zdrojov rozvíjaním ich 

schopnosti vyhľadávať, hodnotiť a využívať rôzne zdroje informácií proklamovaním 

konceptu individuálnej slobody a prístupu k informáciám 
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 utvára a formuje plne rozvinutú osobnosť mladého človeka aplikáciou tvorivo-humánnej 

výučby žiakov a otváranie cesty ku kvalitnému životu, ich motivácia k vlastnému rozvoju, 

utváraniu vlastného ego, a k celoživotnému vzdelávaniu. 

 okrem množstva aktivít a projektov ponúka predovšetkým výchovne vyvážené prostredie, 

v ktorom žiak je pre učiteľa partnerom. 

 učí deti vysloviť slobodne svoj názor, prezentovať ho v spoločnosti. Svoje názory, 

požiadavky a problémy žiaci podávajú prostredníctvom študentského parlamentu priamo 

riaditeľovi školy. 

 robí všetko pre to, aby sebavedomie našich žiakov bolo zdravé, podložené schopnosťami, 

zručnosťami a vedomosťami potrebnými pre bežný každodenný život. 

 na jednotlivých kurzoch učí žiakov ako dedukovať, argumentovať, pracovať v tíme, viesť 

tím. Zároveň to žiakom umožňuje teoretické poznatky z jednotlivých predmetov vyskúšať 

a overiť v praxi. 

 v rámci jazykovej prípravy umožní absolventom plynule sa dorozumieť v dvoch cudzích 

jazykoch. 

 popri  vysokej úrovni vzdelávania a rozvoji poznávacích funkcií zdôrazňuje emocionálnu 

stránku jedinca, čo spolu vytvára ľudskú dimenziu edukácie. 

 

Vyhodnotenie: 

V školskom roku 2014/2015 škola dosiahla výborné výsledky vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti, o čom svedčí dosiahnutý celkový prospech školy 1,55   (2014 – 1,5 2013 – 1,57  2012 – 

1,59), celkový prospech na maturitnej skúške 1,28 (2014 – 1,29  2013 – 1,32  2012 – 1,32 ) a tiež 

predovšetkým výsledky dosiahnuté v externej časti maturitnej skúšky. 

V školskom roku 2014/2015 sa siedmy rok realizoval školský vzdelávací program „Brána 

vysokej školy otvorená“. Škola sa snaží školský vzdelávací program prispôsobovať potrebám 

žiakov aj požiadavkám doby. Vzhľadom na úsporné opatrenia súvisiace s poklesom počtu žiakov, 

bol podobne ako v predchádzajúcom školskom roku aj v školskom roku 2014/2015 zrušený 

ekonomický blok. Pedagogická rada ponechala naďalej ako súčasť Školského vzdelávacieho 

programu predmety Manažment osobných financií (1.ročník) . Tento predmet by mal   tiež prispieť 

k lepšej príprave žiakov na VŠ a pre prax. 

Školský vzdelávací program vytvoril pre žiakov motivujúce študijné prostredie uplatňujúce 

nové metódy vyučovania, ktoré podporujú tvorivosť, kritické myslenie a samostatnosť žiakov. 
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V dňoch 10. – 12. júna 2015 boli realizované ročníkové projekty , kde žiaci mali možnosť 

tvoriť a spracovávať úlohy na nasledovné  témy:  

1. Dobro a zlo – zapojili sa žiaci I. OA a II. OA, úlohou bolo spracovanie literárneho diela 

alebo tvorba výtvarného diela, 

2. Leonardo da Vinci – žiaci III. OA a IV. OA sa venovali tvorbe vlastného vynálezu – svet 

vynálezov, 

3. Kultúrne pamiatky Gemera – 1. ročníky  -  zamerané na vlastnú tvorbu makety kostolov, 

kaštieľov, hradov alebo prírodných výtvorov, 

4. Budúca uniforma školy – 2. ročníky  - predstavili vlastné návrhy na uniformu, 

5. Spracovanie videofilmu podľa literárnej predlohy – 3. ročníky.  

 

 Zámery: 

 

A. Udržať si pozíciu v TOP 8 najlepších gymnázií v KSK 

 

Vyhodnotenie: 

 Škola už niekoľko rokov dosahuje v porovnaní s ďalším gymnáziami v Košickom 

samosprávnom kraji nadpriemerné výsledky v externej časti maturitnej skúšky. 

 

Umiestnenie v externej časti maturitnej skúšky v rámci KSK* 

 

 Umiestnenie 

Predmet 2014 2015 

Anglický jazyk B2 3.miesto 3.miesto 

Slovenský jazyk a literatúra 1.miesto 11.miesto 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra 2.miesto 2.miesto 

Maďarský jazyk 3.miesto 2.miesto 

Matematika 1.miesto 1.miesto 
*Do hodnotenie boli zaradené školy  so štatisticky významným počtom zúčastnených žiakov 

 

 Škola pokračovala v realizácii projektu v rámci OP Vzdelávanie  s názvom „Kvalitou 

vzdelávania otvárame brány VŠ“. 

 Žiaci školy získali viacero popredných umiestnení v predmetových olympiádach v rámci 

kraj, SR, ale aj na medzinárodnej úrovni (viď kap. IX). 

 

 

B. Vybudovať modernú a úspešnú školu, ktorá má tieto atribúty: 
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1. Škola, ktorá podporuje talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka. Škola, ktorá vedie 

žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu, k tímovej práci a byť schopní celoživotne 

sa vzdelávať. 

 

Vyhodnotenie: 

V školskom roku 2014/2015 sa naďalej úspešne darilo motivovať žiakov pestrými formami 

výučby. Dôraz sa kládol na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Vo vyučovacom procese sa 

naďalej aktívne využívali informačno-komunikačné technológie na vyhľadávanie, výber 

a spracovanie informácií. Už niekoľko rokov sa značná časť pozornosti na škole venuje 

environmentálnej výchove. Žiaci sa aj v školskom roku 2014/2015 zapojili do Korešpondenčnej 

školy ekológie. Nadaní žiaci sa úspešne realizovali v predmetových olympiádach a rôznych 

súťažiach, o čom svedčí aj prehľad získaných umiestnení: 

  

2014/2015 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

Okresné kolo 18 11 4 

Krajské kolo 1 2 3 

Celoslovenské kolo 3 1 3 

Medzinárodné kolo 0 0 0 

 

Na vyučovacích hodinách sa využívali klasické vyučovacie metódy ako je vysvetľovanie, popis, 

beseda, ale aj názorné a praktické metódy a formy vyučovania napr.: vychádzky do prírody, 

exkurzie, laboratórne cvičenia a taktiež aktivujúce metódy vedúce žiakov k tvorbe projektov 

a posterov. V triedach s vysokým počtom žiakov sú rezervy pri udržiavaní efektivity vyučovania. 

 

2. Škola, ktorej majú žiaci zvýšený záujem o štúdium na technických univerzitách 

a fakultách prírodovedného zamerania. 

 

Vyhodnotenie: 

Vytvorením bloku technicko-prírodovedných predmetov sme umožnili žiakom 

intenzívnejšie sa venovať štúdiu predmetov so zameraním na techniku a prírodné vedy. Už tradične 

sa žiaci zúčastnili Dní otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach a na Univerzite Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach.   

V dňoch 10. – 16. novembra 2014 sa organizoval pre žiakov Týždeň vedy a techniky. V rámci 

dlhodobej úlohy - propagácie prírodovedných predmetov sme zorganizovali podujatia: 
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Aktivity v rámci  týždňa programovania : CODE WEEK 

 

1. Súťaž v programovaní  LAZARUS   pre žiakov 3. – 4. ročníkov – organizovaná školou 

Počet účastníkov: 13, 

2. Súťaž  - informatika  pre žiakov tercia – kvarta – organizované školou 

Počet účastníkov:  18, 

3. Videokonferencia: Čo sa mi stane, keď budem informatikom 

Organizované v spolupráci s firmou IBM. 

Počet účastníkov: 40 - vybraní žiaci so záujmom o štúdium informatiky. 

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (november 2014) sa uskutočnili nasledovné 

podujatia: 

Študentská konferencia z informatiky - Myšlienkové mapy - prednáška a vlastná tvorba 

myšlienkových máp pomocou iMindMap s vyhodnotením, určené pre 1. ročník gymnázia 

Beseda s pracovníkom hvezdárne (GOS Rožňava) - Mgr. Lőrinčík, výber žiakov z prímy - 

kvarty, 1. - 2. ročníka 

Súťaž o najlepšiu fyzikálnu pomôcku, fyzikálny model: 

Výsledky: 

Najlepšia fyzikálna pomôcka:  

Filip Maxin  (tercia), Dana Sústriková (IV.A), Veronika Roškovičová (IV.A) 

Najlepší fyzikálny princíp: Tkáčik (septima) 

Najlepší fyzikálny model: Zauška, Vešelíny (3.A) 

Výstava modelov domčekov (sekunda) - ceny: Fusek, Leng, Pástorová 

Výstava posterov na rôzne témy z fyziky - tercia 

Šachový turnaj "O pohár riaditeľa SCA"   

Beseda o astronómii s pánom Lőrinčíkom - november 2014 pre 1. a 2. ročníky.  

 

Na vysokých školách technického zamerania začalo študovať 12 absoventov (17,39%), 

 prírodovedného zamerania 4 absolventi našej školy (5,8%) a humanitné a spoločenské vedy začalo 

študovať 10 absolventov (14,49%). Z celkového počtu absolventov je to takmer polovica žiakov. 

 

 

3. Škola poskytujúca vhodné podmienky pre rozvoj športu. 

 

Vyhodnotenie: 

Škola udržiavala tenisový kurt, asfaltové ihrisko ako aj ostatné športové plochy vo 

funkčnom stave. Škola počas celého školského roka naďalej využívala multifunkčnú telocvičňu, 

v ktorej sa vyučovanie uskutočňuje aj naďalej v dvojhodinových blokoch. Podobne ako v minulosti, 
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aj v školskom roku 2014/2015 mali žiaci možnosť pracovať okrem hodín povinnej telesnej 

a športovej výchovy a zdravotnej telesnej výchovy, aj vo viacerých športových krúžkoch: 

volejbalovom, florbalovom, streleckom a turistickom. 

 

 

 

4. Bezpečná škola – vytvorenie podmienok pre zvýšenie bezpečnosti a poriadku na škole. 

 

Vyhodnotenie: 

V školskom roku 2014/2015 bol naďalej v prevádzke kamerový systém. V zmysle pokynov ŠSI 

dozor na vstupe do školy ďalej vykonávali pracovníci školy. 

 

5. Škola využívajúca moderné metódy a informačné technológie vo vyučovaní. 

 

Vyhodnotenie: 

Vďaka projektu Wifi na školách využívali žiaci aj učitelia wifi pripojenie na internet. Všetky 

odborné učebne, resp. laboratóriá (8) majú k dispozícii dataprojektor resp. veľký LCD televízor 

a notebook pre učiteľa. Škola má 8 interaktívnych tabúľ. K dispozícii sú aj dataprojektory v štyroch 

klasických triedach. Jeden prenosný dataprojektor je k dispozícii pre ostatné triedy. Počítače môžu 

žiaci školy využívať okrem dvoch učební VT aj v učebni materinského jazyka a anglického jazyka. 

Vďaka programu PIL škola mala stále prístup k najnovším verziám softwaru.  

V školskom roku 2014/2015 vďaka projektu „elektronizácia vzdelávacieho procesu 

regionálneho školstva“ bola vytvorená digitálne miestnosť (učebňa dejepisu a geografie), v ktorej je 

umiestnená interaktívna tabuľa, notebook, wifi router a 20 tabletov. V rámci projektu sme sa 

zapojili do aktivít určených pre učiteľov a žiakov: „Máme radi Slovensko“,   „Videoexperiment“. 

Cieľom je skvalitniť pripravenosť žiakov, zlepšiť ich motiváciu k učeniu. Projekt sme úspešne 

ukončili. Výsledkom sú 2 videá aj s metodickými listami, ktoré sú didaktickou pomôckou pre 

všetky zapojené školy.  

 

Ciele v školskom roku 2014/2015: 

 

 Dohovor o právach dieťaťa – zorganizovať  besedu v spolupráci s vyučujúcou OBN 
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Beseda bola organizovaná v spolupráci s vyučujúcou OBN, PhDr. A. Kerekes, realizovaná 

v mesiaci september v triede II. OA. 

 

 

 

 

 

 V spolupráci s vyučujúcimi biológie realizovať programy Zdravá škola a Zdravie v školách 

 

Vyučujúci biológie a telesnej výchovy realizovali program Zdravá škola formou aktivít ako 

KOČAP, Plavecký výcvik, Lyžiarsky výcvik, spolupráca s Červeným krížom, biologické exkurzie 

a besedy. 

 

 Účasť na Dňoch otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach 

 

Dňa 10.10.2014 sa žiaci zúčastnili Dňa otvorených dverí na Univerzite P. J. Šafárika v 

Košiciach 

 

 Monitorovanie situácie v jednotlivých triedach ( v spolupráci s vyučujúcimi, triednymi 

učiteľmi a žiakmi) v súvislosti so zvýšeným stresom pred polrokom a riešenie problémov 

 

V súvislosti so zvýšeným stresom pred polrokom prebiehalo zo strany vyučujúcich 

a predovšetkým triednych profesorov monitorovanie zvládania záťaže u žiakov. 

 

 Starostlivosť o profesijne nevyhranených žiakov formou individuálneho prieskumu postojov, 

ako aj postojov rodičov k profesijnej orientácii, vzťahu k práci a vzbudzovanie záujmu 

o určitú oblasť činnosti  

 

Výchovná poradkyňa sa venovala formou individuálnych konzultácií aj nevyhraneným žiakom, 

v prípade potreby sa zúčastnila aj triednických hodín, podľa požiadaviek triednych učiteľov. 
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 Sociálne vzťahy v triednych kolektívoch – uskutočniť v spolupráci s triednymi učiteľmi 

prieskum šikanovania a vytvárať podmienky na elimináciu všetkých foriem diskriminácie 

 

Triedni profesori celoročne sledovali sociálne vzťahy v triedach. Na triednických hodinách 

triedni profesori informovali žiakov o formách šikanovania a oboznámili ich s postupom riešenia 

takto vzniknutých problémov. 

 

 

 Listina základných práv a slobôd – beseda v spolupráci s vyučujúcimi NOS a OBN 

 

Listina ľudských práv a slobôd – v spolupráci s vyučujúcou OBN PhDr. A. Kerekes (v  

ročníkoch nižšieho gymnázia) a s vyučujúcou NOS  PhDr. M. Pangrácovou (v ročníkoch vyššieho 

gymnázia) prebehla beseda na danú tému v mesiaci marec.   

 

 Realizácia poradenského programu Cesta k emocionálnej zrelosti rámci vyučovacích hodín 

etickej výchovy (počas celého školského roka) pre žiakov prímy – kvarty osemročného 

gymnázia a Programu rozvoja osobnosti so zameraním na drogovú prevenciu pre žiakov 

štvorročného gymnázia. 

 

Realizované počas celého školského roka v rámci hodín ETV, zabezpečené PaedDr. 

Göegeyovou. 

 

 Realizácia preventívnych aktivít v 1. ročníkoch a kvinte 

 

                              V dňoch 14., 16., 17.októbra 2014 sa uskutočnili preventívne aktivity zamerané na uľahčenie 

adaptácie na SŠ, formovanie a optimalizácia vzťahov v kolektíve triedy - príma, 1.A,  1.B,   1.D. 

Aktivity boli obsahovo zamerané na formovanie a optimalizáciu  vzťahov v kolektívoch tried za 

pomoci zážitkových techník spoločnou skupinovou prácou. Cieľom preventívnej aktivity bolo 

pomôcť žiakom  v adaptácii na podmienky SŠ,  zákonitosti vytvárania kolektívu triedy ako 

formálnej a neformálnej skupiny, komunikácia a spôsob riešenia konfliktov. 

 

 Zapojiť sa do celoslovenskej kampane Týždňa boja proti drogám 

 

Deň prevencie organizovaný v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám: 18. november.2014 

Aktivity pracovníkov CPPPaP - univerzálnej prevencie drogových závislostí v triedach: príma, 

sekunda, tercia, kvarta, 2.A, 2.D. 

Prednáška zameraná na trestnoprávnu zodpovednosť vo vzťahu k návykovým látkam. Realizoval ju 

kpt. Ing. Miroslav Korintuš zo Skupiny prevencie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v 

Rožňave. Zúčastnilo sa jej asi 40 žiakov 1. až 3. ročníka, kvinty a septimy nášho gymnázia. 
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 Preventívne aktivity pre žiakov zamerané na formovanie postojov k drogám a k zdravému 

spôsobu života,  práca peer aktivistov s triednymi kolektívmi a vybranými skupinami 

študentov  

 

Uskutočnené 19.-20. máj 2015 - Celodenné preventívne aktivity peer aktivistov v priestoroch 

CPPPaP: príma, tercia, zodpovedný RNDr. Koreň 

 

 Realizácia skupinovej práce zážitkovými technikami so študentmi podľa ponukového listu 

CPPPaP v Rožňave 

 

Uskutočnené  23. január 2015 - Prevencia šikany - preventívne aktivity - príma, sekunda, tercia, 

kvarta, zodpovedný RNDr. Koreň. 

 

 Realizácia besedy s problematikou kriminality mládeže a trestno-právnej zodpovednosti pri 

zneužívaní drog (polícia) pre študentov 

 

Uskutočnené v októbri 2014 - Prednáška zameraná na trestnoprávnu zodpovednosť vo vzťahu k 

návykovým látkam. Realizoval ju kpt. Ing. Miroslav Korintuš zo Skupiny prevencie Okresného 

riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave. Zúčastnilo sa jej asi 40 žiakov 1. až 3. ročníka, kvinty a 

septimy nášho gymnázia, zodpovedný RNDr. Koreň. 

 

 Každý iní – všetci rovní na tému: „Rasizmus, xenofóbia“ pre žiakov kvarty a kvinty 

Beseda prezradila, že mladí ľudia vo veku 13 - 14  rokov síce z veľkej časti nevedia tieto 

pojmy definovať, ale otázky rasizmu a diskriminácie nie sú im neznáme a tieto témy ich 

zaujímajú, čo prezradila aj dlhá a búrlivá diskusia. Beseda priniesla svoje ovocie, lebo vniesla 

medzi mladú generáciu väčšiu informovanosť, čím nadobudli jasnejšie kontúry o týchto 

negatívnych javoch. Beseda sa uskutočnila 27.3.2015, organizovaná PhDr. Pangrácovou a Mgr. 

Kostkovou 

 Deň nezábudiek 

Zapojili sme sa do celoslovenskej kampane, ktorú pri príležitosti Svetového dňa duševného 

zdravia organizovala Liga za duševné zdravie SR v dňoch 11. a 12.9.2014. Do organizovania 

verejnej finančnej zbierky a zároveň informačnej kampane sa aktívne zapojili tri študentské hliadky. 

Účasť: 6 žiakov zo 4.A tried zodpovedná PhDr. Rihošeková 

 

 Deň srdca – MOST 2014 
 

Do celoslovenskej kampane dňa 26.9.2014 zameranej na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení 

sme zapojili 6  študentských hliadok. Žiaci informovali obyvateľov mesta o rizikových faktoroch, 

rozdávali im letáčiky a nasmerovali ich na meracie miesto, kde zdravotná hliadka robila vyšetrenia 

tlaku krvi, hladiny cholesterolu a ďalších rizikových faktorov. Škola dostala Certifikát ako prejav 

vďaky za aktívnu účasť a podporu edukačnej kampane. Účasť: 12 ž. zodpovedná PhDr. 

Rihošeková. 

 

 Červené stužky 
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Počas dvoch mesiacov október – 1. december 2014 sme realizovali viaceré aktivity zamerané na 

prevenciu šírenia sa vírusu HIV a ochorenia AIDS. Žiaci podporili kampaň nosením červených 

stužiek, zhotovením viacerých prezentácií o nebezpečenstve vírusu HIV/AIDS, zhotovením 

ústredného informačného panelu, premietnutím niekoľkých filmov s varovným obsahom o šírení sa 

ochorenia AIDS.Účasť: približne180 žiakov. Zodpovední.: PhDr. Rihošeková, PaedDr. Gorgeyová. 

 

 1.Prednáška pre dievčatá 

 

Pre dievčatá Primy sa zrealizovala dňa 30.10.2014 v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

prednáška pod názvom „Čas premien“. Odborná lektorka zo spoločnosti MP Education informovala 

dievčatá o problémoch súvisiacich s dospievaním a pubertou, o nutnosti dodržiavania intímnej 

hygieny a o zdravej životospráve. Účasť: 8 žiakov. Zodpovedná: PaedDr. Rihošeková 

 

 

 2.Prednáška pre dievčatá  

 

Pre dievčatá prvých ročníkov sa zrealizovala dňa 30.10.2014 v rámci výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu prednáška pod názvom „Žena ako symbol života“. Odborná lektorka zo spoločnosti 

MP Education zamerala svoju prednášku na reprodukčné a sexuálne zdravie, zdravý životný štýl. 

Účasť: 42 žiačok. Zodpovedná: PhDr. A. Rihošeková. 

 

 „Sexuálna výchova“ z projektu Infovek 

 

Na hodinách etickej výchovy sa v novembri 2014 v nižších ročníkoch osemročného gymnázia 

venovala zvýšená pozornosť sexuálnej výchove. Vyučujúca aktívne využívala CD „Sexuálna 

výchova“ z projektu Infovek. Účasť: približne 20 žiakov. Zodpovedná.: PaedDr. G. Gorgeyová 

 

 Beseda na tému prevencia pred pohlavnými chorobami a AIDS 

 

Vyučujúce biológie pripravili v decembri 2014 pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov 

prezentáciu spojenú s besedou na tému prevencia pred pohlavnými chorobami a AIDS. Účasť: 76 

žiiakov. Zodpovedná.: PaedDr. K.Adamková, PhDr. A Rihošeková. 

 

 Beseda na tému Plánované rodičovstvo a antikoncepcia 

 

Vyučujúce biológie pripravili v decembri 2014 pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov 

prezentáciu spojenú s besedou na tému prevencia pred pohlavnými chorobami a AIDS. Účasť: 76 

žiakov. Zodpovedná: PaedDr. K.Adamková,  PhDR. A. Rihošeková. 

 

 Beseda na tému Prevencia onkologických ochorení 

 

Vyučujúce biológie pripravili v apríli 2015 pre 1. ročníka a V.OA triedy prezentáciu spojenú 

s besedou na tému Prevencia onkologických ochorení.  Účasť: 65 žiakov. Zodp.: PaeDr.  K. 

Adamková, RNDr. J.Sedlačková 

 

 Zvýšená pozornosť problematike sexuálneho zneužívania detí 

 

V apríli 2015 bola na hodinách etickej výchovy v nižších triedach osemročného gymnázia 

venovaná zvýšená pozornosť problematike sexuálneho zneužívania detí, problematike násilia na 
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deťoch a prevencii pred detskou pornografiou. Účasť: približne 20 žiakov. Zodp.: PaedDr. G. 

Gorgeyová.                 

 

  Genetické riziká mutácií 

 

V priebehu mesiaca máj 2015 vyučujúce biológie informovali žiakov druhých ročníkov 

o genetických rizikách mutácií, oboznámili ich s najčastejšími mutagénmi, ktoré sa vyskytujú 

v našom okolí, zdôraznili  riziká spojené s využívaním geneticky modifikovaných organizmov. 

Účasť: približne 38 žiakov. Zodpední: PhDr A. Rihošeková, PaedDR. K. Adamková. 

 

 

 

 

 

 

 Realizácia aktivít  zameraných na prezentovanie „ Zdravého životného štýlu „  pre žiakov   

     štvorročného gymnázia. 

 

     Realizácia aktivít  zameraných na prezentovanie „ Zdravého životného štýlu „  pre žiakov   

    III.A. (7.11.2014,  p.Adamková). 

 

 Zorganizovanie kurzu Ochrany života a zdravia pre žiakov 3.ročníka a septimy 

 

- čistenie lesných chodníčkov v Zádielskej doline  

   - čistenie lesných chodníčkov na Volovci , Termín : do 15.5.2015                                                        

Zodpovední : vyučujúci TV 
 

-  Zorganizovanie kurzu Ochrany života a zdravia pre žiakov 3.ročníka a septimy. 

   Čistenie lesných chodníčkov v Zádielskej doline a na Volovci. (18.-22..5.2015,p. Németh)  
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II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími  potrebami  

 

 Počet žiakov školy spolu 323 

 Z toho dievčat 196 

 Počet tried spolu 16 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 323 

 Z toho dievčat 196 

 Počet tried denného štúdia 16 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried nadstavbového štúdia 0 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried v externej forme štúdia 0 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 

 

Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

MJ 46/29 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 0 

f) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 

g) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

h) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 4 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 5 

j) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

0 
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k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

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

245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 

predmetov  

0 

m) Iný dôvod zmeny 0 

 

 

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

 

KRITÉRIÁ ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM  

Predmety prijímacej skúšky : 

- trieda s vyučovacím jazykom slovenským : slovenský jazyk, matematika  

- trieda s vyučovacím jazykom maďarským : slovenský jazyk, maďarský jazyk, matematika  

 

Bez prijímacích skúšok boli prijatí žiaci, ktorí v TESTOVANÍ 9 získali min. 90% úspešnosť v SJ 

a M (príp. MJ). 

 

Poradie žiakov konajúcich prijímacie skúšky sa určilo na základe súčtu bodov: 

 

1. za študijné výsledky zo ZŠ       max. 54 bodov 

2. za TESTOVANIE 9 – polovica získaných bodov    max. 22,5 bodov 

-polovica získaných bodov zo všetkých predmetov    

3. za predmetové olympiády       max. 8 bodov 

1.miesto – 8 b., 2.miesto – 6 b., 3.miesto – 4 b., úspešný riešiteľ – 2 b. 

súčasne s prihláškou musia byť doložené kópie diplomov . Započítava sa jeden najlepší 

výsledok. 

4. za prijímacie skúšky         max. 120 bodov 

(trieda s vyučovacím jazykom slovenským – 60 b. SJL, 60 b. MAT,  

trieda s vyučovacím jazykom maďarským – 30 b. SJL, 30 b. MJL, 60 b. MAT) 

 

V prípade rovnosti bodov rozhodovala: 

1. znížená pracovná schopnosť 

2. celkový počet bodov získaný z prijímacej skúšky 

3. počet bodov z prijímacej skúšky z matematiky 
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Žiak úspešne vykonal prijímacie skúšky, keď získal min. 103 bodov. 
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KRITÉRIÁ OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM  

 

Predmety prijímacej skúšky : slovenský jazyk, matematika 

Forma skúšky : písomná 

 

Poradie žiakov konajúcich prijímacie skúšky sa určilo na základe súčtu bodov: 

 

1. za prijímacie skúšky         max. 90 bodov 

(45 . slovenský jazyk, 45 b. matematika) 

2. za predmetové olympiády a vedomostné súťaže organizované MŠ SR   

(berie sa do úvahy jeden najlepší výsledok)     max. 10 bodov 

1.miesto – 10 b. 

 2.miesto – 8 b. 

 3.miesto – 6 b. 

 úspešný riešiteľ – 4 b. 

 

V prípade rovnosti bodov rozhodovala: 

1. znížená pracovná schopnosť 

2. výsledok prijímacích skúšok  

3. známky z profilujúcich predmetov (SJL, MAT 4.ročník, 1.polrok 5.ročník) 

4. známka z cudzieho jazyka (4.ročník, 1.polrok 5.ročník) 

 

Žiak úspešne vykonal prijímacie skúšky, keď získal min. 45 bodov. 

 

 

KRITÉRIÁ PÄŤROČNÉ BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM  

 

Prijímacích skúšok sa zúčastnili všetci uchádzači o štúdium.  

Žiaci 9. ročníka, ktorí v TESTOVANÍ 9 získali 90% úspešnosť v SJL, resp. MAT nekonali 

príslušnú časť testu a získali z predmetu 50 bodov. 

 

Poradie žiakov konajúcich prijímacie skúšky sa určilo na základe súčtu bodov: 

 

1. za študijné výsledky zo ZŠ       max. 54 bodov 
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2. za predmetové olympiády       max. 8 bodov 

1.miesto – 8 b., 2.miesto – 6 b., 3.miesto – 4 b., úspešný riešiteľ – 2 b. 

3. za prijímacie skúšky         max. 150 bodov 

 

V prípade rovnosti bodov rozhodovala: 

1. znížená pracovná schopnosť 

2. vyšší počet bodov z prvej časti talentovej skúšky  

3. vyšší počet bodov z druhej časti talentovej skúšky 

4. lepší priemerný prospech v predmete anglický jazyk (posledné 2 roky štúdia) 

5. vyšší počet bodov za úspešnú účasť v predmetových olympiádach 

6. žiak deviateho ročníka 

 

Žiak úspešne vykonal prijímacie skúšky, keď získal min. 102 bodov. 

 

 

 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2015 kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

7902J00 
gymnázium 

vyuč.j.slov. 

30 46 30 19 5 30 30 

7902J00 
gymnázium 

vyuč.j.maď. 

25 18 18 0 0 18 17 

7902J00 osemročné 

gymnázium  

25 26 25 0 0 25 22 

7902J74 bilingválne 

gymnázium  

30 55 30 0 0 30 30 

 

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch skúsenosti z prijímacích skúšok potvrdili 

neopodstatnenosť 2. termínu prijímacích skúšok, pretože žiaci zúčastňujúci sa 2. kola prijímacích 

skúšok väčšinou nemajú záujem o štúdium na našej škole. Predlžujú administratívny proces 

ukončenia prijímacieho konania tým, že škola posúva poradie žiakov a v konečnom dôsledku sa 

mnohokrát potom nezapíšu na školu, ani žiaci, ktorí by inak o školu prejavili záujem. 

Už niekoľko rokov sledujeme pokles záujmu o štúdium v osemročnom gymnáziu, ktorý súvisí aj 

s politikou základných škôl, ktoré bránia odchodu svojich žiakov. Trieda s vyučovacím jazykom 

maďarským má dlhodobé problémy s naplnenosťou, čo súvisí s celkovým poklesom žiakov na ZŠ 

s vyučovacím jazykom maďarským a nízkou vedomostnou úrovňou ich žiakov. Mnohokrát sa žiaci 

z týchto ZŠ hlásia do triedy s vyučovacím jazykom slovenským. 
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Záver: Opatrenia na zvýšenie záujme o strednú školu 

 využiť maximálne RVTV, elektronické a printové médiá na propagáciu školy 

(www.roznava24.sk, www.infonoviny.sk, www.maygemer.sk, www.roznavcan.sk  – 

bannery, oznamy, Korzár, Gemersko) 

 zapojiť všetkých pedagógov do aktívnej propagácie školy 

 efektívna činnosť výchovnej poradkyne v oblasti propagácie školy na ZŠ (návšteva 

5.ročníka, 8.ročníka a 9.ročníka) 

 spropagovať štúdium v bilingválnej triede 

 distribuovať propagačný materiál v meste (na miestach pohybu potenciálnych klientov 

školy) 

 aktívnejšie postupovať pri získavaní žiakov do tried s vyučovacím jazykom maďarským, 

rozšíriť pôsobnosť školy nielen na školy okresu Rožňava, ale aj na mesto Tornaľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roznava24.sk/
http://www.infonoviny.sk/
http://www.maygemer.sk/
http://www.roznavcan.sk/
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IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  

 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Priemerný prospech za školu: 

 
1,57 1,5 1,55 

Priemerný počet vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 
69,62 69,76 43,72 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
0,03 0,0 0,0 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
69,59 69,76 43,72 

 

 

 

1,57

1,5

1,55

1,46

1,48

1,5

1,52

1,54

1,56

1,58

2012/2013 2013/2014 2014/2015

Priemerný prospech za školu
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Zhodnotenie vývoja na strednej škole 

 Celkový prospech žiakov sa počas posledných pár rokov pohybuje približne na rovnakej 

úrovni. Oproti školskému roku 2013/2014 klesol počet vyznamenaných žiakov v 4 - ročnom štúdiu 

o 6 %  (2013/2014 – 67%, 2014/2015 – 61%) a v 8 - ročnom štúdiu o 4 %, čo svedčí o zvýšení 

náročnosti voči študentom ( 2013/2014 -57%, 2014/2015 – 53%). Významne klesol priemer 
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vymeškaných hodín na 1 žiaka v 4 - ročnom štúdiu (2013/2014 – 69,76, 2014/2015 – 42,78) a aj v 8 

ročnom štúdiu (2013/2014 – 70,87, 2014/2015 – 41,48), čo potvrdzuje správnosť a systematičnosť 

prijatých opatrení na vylepšovanie dochádzky. 

 

Opatrenia 

 

 Učitelia aj naďalej v čo najväčšej miere komunikujú s rodičmi. Vedenie školy v školskom 

roku 2009/2010 zaviedlo striktnejšie pravidlá pre kontrolu dochádzky žiakov, napriek tomu najmä 

žiaci vyšších ročníkov vymeškávajú vyučovanie, pričom ospravedlnenky predkladajú od lekárov. 

Vedenie školy bude postihovať triednych učiteľov v prípade bezdôvodného nárastu vymeškaných 

hodín aj krátením osobného príplatku. 

 

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2014/15 

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

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Ročník Počet 

žiako

v 

spolu 

Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  59 36 61 18 30,5 5 8,5 0 0 1603 78,94 0 0 

2.  43 25 58 10 23,3 8 18,6 0 0 1745 81,86 0 0 

3.  45 26 57 9 20 8 17,7 1 2,2 2977 144,83 0 0 

4.  40 27 67,5 10 0,25 3 7,5 0 0 1675 83,57 0 0 

Spolu 187 114 61 47 25 24 12,8 1  8000 42,78 0 0 
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2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2014/15 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli 

neprospe

li 
osprav. neosprav. 

ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Po
čet 

žia

ko
v 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  14 10 71,4 1 7,14 3 21,4 0 0 473 33,79 0 0 

2.  12 8 66,6 3 25 1 8,3 0 0 686 57,17 0 0 

3.  16 7 43,7 4 25 5 31,2 0 0 487 30,44 0 0 

4.  18 14 77,7 2 11,1 2 11,1 0 0 840 46,67 0 0 

5. 19 7 36,8 4 21 8 42,1 - - 985 51,84 - - 

6.        0 0   0 0 

7. 28 13 46,4 7 25 7 25 0 0 1287 47,67 0 0 

8. 29 14 48,3 12 41,3 3 10,3 0 0 883 30,45 0 0 

Spolu 136 73 53,68 33 24,26 29 21,32 0 0 5641 41,48 0 0 

 

 

 

3. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2014/2015 

 

3.1 Celkové hodnotenie 
Kód odboru Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

79025 Gymnázium 40 0 0 0 40 0 
7902573 Gymnázium -cudzie jazyky 29 0 0 0 29 0 

spolu  69 0 0 0 69 0 
 

 

3.2 Externá časť MS  

 

  Rok 2015 

Predmet 
Úroveň 

Počet 

žiakov 
Priemer 

Celoštátny 

priemer 
Rozdiel Percentil 

Anglický jazyk B2 69 79,2 68,2 11 79,3 

Slovenský jazyk a literatúra  59 68,8 52,3 16,5 91,1 

Slovenský jazyk 

a slovenská literatúra 
 

10 62,8 45,6 17,2  

Maďarský jazyk  10 66,1 52,9 13,2  

Matematika  25 75,3 45,7 29,6 97,7 
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3.3 Interná časť MS  - písomná forma  

Predmet Počet 

žiakov 

Hodnotenie 

Anglický jazyk 69 87,34 

Slovenský jazyk a literatúra 59 83,6 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra 10 79,65 

Maďarský jazyk 10 78,2 

 

3.4 Interná časť MS  - ústna časť  

Maturitný predmet 

Počet žiakov s prospechom  

1 2 3 4 5 
Priemerná 

známka 

Slovenský jazyk a literatúra 44 12 3   1,31 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra 8 2 0   1,20 

Maďarský jazyk a literatúra 6 2 2   1,60 

Anglický jazyk 56 8 5   1,26 

Biológia 18 9 0   1,33 

Dejepis 12 2 1   1,27 

Francúzsky jazyk 9 1 0   1,10 

Fyzika 9 0 0   1,00 

Geografia 4 1 1   1,50 

Chémia 7 4 2   1,62 

Informatika 9 0 0   1,00 

Matematika 21 4 0   1,16 

Náuka o spoločnosti 6 3 1   1,50 

Nemecký jazyk 0 0 0   0 

Občianska náuka 5 0 1   1,33 

Umenie a kultúra 3 0 0   1,00 

Priemer školy      1,28 
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V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 

plánov 
 

Vzdelávacie  programy 

Školy 

  

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

           v školskom roku 2014/2015 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Spolu 

Študijné 

odbory - 

denné 

štúdium  

ŠVP (uviesť 

rok 

aktualizácie) 

tr
ie

d
y
 

ži
a

ci
 

tr
ie

d
y
 

ži
a

ci
 

tr
ie

d
y
 

ži
a

ci
 

tr
ie

d
y
 

ži
a

ci
 

 t
ri

ed
y
 

ži
a

ci
 

 t
ri

ed
y
 

ži
a

ci
 

 t
ri

ed
y
 

ži
a

ci
 

 t
ri

ed
y
 

ži
a

ci
 

 t
ri

ed
y
 

ži
a

ci
 

7902J00 

osemročné 

gymnázium 

cudzie jazyky 

ŠkVP 

1 14 1 12 1 16           3 42 

7902500  

osemročné 

gymnázium 

ŠkVP 

      1 18 1 19   1 28 1 29 4 94 

7902J00 

štvorročné 

gymnázium 

 

ŠkVP 

1 27 1 32 1 27           3 86 

7902J00 

štvorročné 

gymnázium 

s vyuč. jaz. 

maďarským 

ŠkVP 

1 7 1 11 1 18           3 36 

7902500 

štvorročné 

gymnázium 

ŠkVP  

      1 30         1 30 

7902500 

gymnázium 

s vyučovacím 

jazykom 

maďarským 

ŠkVP 

      1 10         1 10 

7902J74 

päťročné            

gymnázium 

ŠkVP 

1 25               1 25 

                   

Celkom 3 73 3 55 3 61 3 58 1 19   1 28 1 29 16 323 
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VI. Výsledky úspešnosti pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2014/2015 podiel absolventov na trhu práce 

 Pokračujú 

v štúdiu na 

VŠ 

Pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

Vojenská 

služba 

(profesionálna) 

Zamestnaní 

k 30.9.2015 

Nezamestnaní 

k 30.9.2015 

Celkom 

Počet 

žiakov 

v študijných 

odboroch 

62 0 0 7 0 69 

Spolu počet 

žiakov 

69 0 0 7 0 69 

 

 
 

 

  

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2014/2015 
Kód odboru s 

názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2015 

Nezamestnaní 

k 30.9.2015 

celkom 

7902500 

gymnázium 
62 0 7 0 69 
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VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy  

 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

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

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 4 6 10 4 4 0 28 43,89 

z toho žien: 3 6 7 4 2 0 22  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov:  

z toho externých 5 

kvalifikovaných 33 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 2 

s 1. kvalifikačnou skúškou 9 

s 2. kvalifikačnou skúškou 12 

s vedecko-akademickou hodnosťou 10 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 10,72 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do        nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých Vek 

Počet: 0 3 3 3 1 0 10 44,8 

z toho 

žien: 0 3 1 2 1 0 7 48,14 

 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 

so stredoškolským vzdelaním 9 

 

 

Odbornosť odučených hodín 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 

Spoločenskovedné 
211 211 100   

Cudzí jazyk 221 221 100   
Prírodovedné  208 208 100   
Odborné  0 0 0   
Spolu  

 
640 640 100   
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VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 
  
Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia Názov  osvedčenie, certifikátu Počet 

učiteľov 

Počet 

získaných 

kreditov 

na 1 

učiteľa 

aktualizačné Kariérový koučing s.r.o., 

Margecany 

Osvedčenie: Myšlienkové mapy 

vo výučbe  

19 15 

aktualizačné Kariérový koučing s.r.o., 

Margecany 

Osvedčenie: Myšlienkové mapy 

vo výučbe  

18 15 

aktualizačné  PMS Delta, s r.o, 

Michalovce  

Školenie E-learing vo výchovno-

vzdelávacom procese ZŠ a SŠ 

8 14 

aktualizačné PMS Delta,  s r.o., 

Michalovce  

Školenie – Metodika tvorby 

školských experimentov 

v prírodovedných predmetoch 

s použitím laboratória 

podporovaného počítačom  

8 13 

aktualizačné  PSM Delta, s r.o., 

Michalovce  

Školenie – Práca so systémom 

zberu a spracovania dát pomocou 

laboratória podporovaného 

počítačom 

8 12 

aktualizačné  Kariérový koučing,  s r.o. 

Margecany  

Digitálna škola – Tablety  28  

 

 

 

IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,  
 

 

súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.

Č 

názov súťaže 

pri individuálnych 

súťažiach meno žiaka a 

trieda 

súťaž 

konaná 

dňa 

krajská 

úroveň 

celo-

slovenská 

úroveň 

medziná- 

rodná 

úroveň 

1. 

Biologická olympiáda -

kategória A 

Filip Lőrincz    - VIII.OA 12.7.- 

19.7.2015 

  riešiteľ 

2. 

Biologická olympiáda -

kategória A 

Filip Lőrincz    - VIII.OA 17.4.-

19.4.2015 

 7. miesto 
 

3. 

Biologická olympiáda -

kategória A 

Filip Lőrincz    - VIII.OA 10.3.2015 1. 

miesto 
  

4. 

Biologická olympiáda -

kategória A 

 Peter Cingel - VIII.OA 10.3.2015 11. 

miesto 
  

5. 

Biologická olympiáda -

kategória B 

Natália Nemčková - II.A 11.3.2015 12. 

miesto 
  

6. 

Biologická olympiáda -

kategória C 

Adam Kalina -    IV.OA 13.3.2015 14. 

miesto 
  

7. Biologická olympiáda - Vivien Tóthová - IV.OA  13.3.2015 12.   
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kategória C miesto 

8. 

Biologická olympiáda -

kategória E 

Daniela. Pastorová -

 II.OA 

12.5.2015 5. 

miesto 
  

9. 

Biologická olympiáda -

kategória E 

Adam Kalina -    IV.OA 12.5.2015 12. 

miesto 
  

10. 

SOČ- 

07-Pôdohos-podárstvo 

Ján Matúš Urbančík – 

VII.OA 

1.4.2015 2. 

miesto 
  

11. 

SOČ- 

07-Pôdohos-podárstvo 

Tomáš  Zagiba – III.D  

 

1.4.2015 3. 

miesto 
  

12. 
Geografická olympiáda Matúš Leng – III. OA 3.4.2015 

17. 

miesto 
  

13. Dejepisná olympiáda Matúš Leng – III. OA 7.4.2015 4.miesto   

 

 

 

Iné súťaže 

P.

Č 
názov súťaže 

pri individuálnych 

súťažiach meno žiaka a 

trieda 

súťaž 

konaná dňa 

krajsk

á 

úroveň 

Celoslo

venská 

úroveň 

medzinárod

ná úroveň 

1. ČVOH 
Vladimír Tomko II.OA 

Filip Maxin III. OA 
29.4.2015 

 

 

 

  

2. Mladý digitálny Európan 
Tomajko, Breznen, 

Kuchta, Puškáš 2. A 
23.6.2015  

1., 2., 

3., 4. m 
 

3. Pátranie po predkoch Biliková 2. A 24.6.2015  3.m  

4. Expert Geniality Show Leng II. OA   11.m  

5. Olympiáda ľudských práv Bernáthová VIII. OA 5.2.2015 14.m   

6. Prednes rozprávky Hanuštiaková IV. OA 22.10.2014  1.m  

7. 

 

Medzin. súťaž Egressyho 

v prednese maď. poézie a prózy  

Csobádyová 3. D 18.04.2014    

8. Súťaž A. Ipolyiho Zagiba T 15.6.2015  1.m  

9. Pekná maď. reč Molnárová 3. D 12.3.2015 úspešná   

10. Prednes maď. poézie a prózy 

Papp V. Molnárová K.  

4. D, 

Csobádyová Cs., 

Vargová G. 3. D  

25.3.2015 2.,3. m   

11. Speaker´s Corner Pásztorová B. 5.2.2015  3.m  

12. Olympiáda v AJ Lőrinczová G., 10.2.2015 2.m   
 

 
Ostatné aktivity na prezentáciu školy 

 
P.č. Názov aktivity Termín konania Oblasť zamerania 

(v médiách, účasť 

na konferenciách, 

výstavách) 

Počet 

zúčastnených 

1. Návšteva ZŠ v okrese Rožňava október-november 

2014 

Propagácia štúdia 

na škole 

 

2. Účasť na ZRPŠ ZŠ v okrese 

Rožňava 

november – 

december 2014 

Propagácia štúdia 

na škole 

 

3. Deň otvorených dverí 3.12.2014 Propagácia štúdia 120 
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na škole 

4. Stretnutie s rodičmi uchádzačov 

o štúdium na našej škole 

s vedením školy, s výchovnou 

poradkyňou a s vyučujúcou 

matematiky 

3.12.2014 Poskytnutie 

informácií 

o možnostiach 

štúdia 

a o prijímacích 

skúškach 

12 

5. Účasť na Burze škôl 28.10.2014 Poskytnutie 

informácií 

o možnostiach 

štúdia 

a o prijímacích 

skúškach 

 

6. Propagácia školy v médiách Priebežne počas 

celého roka 

Propagácia štúdia 

na škole 

 

7. Testovanie uchádzačov 

o štúdium (pre žiakov ZŠ) 

8.12.-12.12.2014 Objasniť 

požiadavky na 

prijímacie skúšky 

 

8. Kultúrna mozaika (pre žiakov 

ZŠ) 

11.3.2015 Prezentácia 

projektu 

vypracovaného 

s podporou 

Nadácie Orange. 

Propagácia školy. 

 

9. Bezpečne na internete (pre 

žiakov gymnázia i ZŠ) 

23.6.-24.6.2015 Prezentácia 

projektu 

vypracovaného 

s podporou 

Nadácie Orange. 

Propagácia školy. 

 

 

 

 

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

Názov projektu Číslo 

projektu 

Celkový 

finančný 

príspevok 

Príspevok 

školy (ak bol) 

Poznámka 

Zdravá škola     

Kvalitou vzdelávania otvárame 

brány VŠ 
26110130661 187 840 9886 Projekt OP Vzdelávanie 

Škola priateľská k deťom    V spolupráci s UNICEF 

 

 

XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2014/2015 
V sledovanom období sa neuskutočnila žiadna ŠŠI. 

 

 

XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.  
 

 nová podlahová krytina v kancelárii zástupcu školy 
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 nová PVC podlahová krytina v prime 

 zatemnenie okien v dvoch triedach 

 zakúpenie a montáž dvoch keramických tabúľ 

 nová štrukturálna kabeláž počítačovej siete v dvoch učebniach informatiky 

 rekonštrukcie demonštračného pultu v učebni fyziky 

 nové preslučkovanie poplachového systému na škole 

 montáž interaktívnych tabúľ 

 zakúpenie 8 uzamykateľných stolíkov na notebooky v triedach s dataprojektormi, resp. 

interaktívnymi tabuľami  

 zatemnenie odbornej učebne jazykov a kabinetu pre jazykárov 

 obnovenie antuky tenisového kurtu a bežeckej dráhy 

 

 

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

školy, a to 

 
1.  o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Stav k 31.8.2014 

 

 2011 v € 2012 v € 2013 v € 2014 v € 2015 v € 

Maximálny objem určený MŠ SR 557 412 578 090 546 846 513 716 468860 

Minimálny objem stanovený MŠ SR 491 082  528 376 475 536 415015 

Rozpočet stanovený zriaďovateľom 547 000 618 400 562 000 628 160 628100 

Rozdiel KSK – MŠ SR -10 412 40 310 15 154 114 444 159240 

% porovnania KSK/MŠ SR 98,3 106,97 102,7 122,27 133,96 

Prepočítaný počet žiakov 456 404 373 326 322 

Rozpočet po úprave 670 398 672 055 562 000 611 351 633316 

% porovnania KSK/MŠ SR po 

úprave 

120,27 116,25 102,7 119,05 135,07 

 

 

  

2.  o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

 

žiadne 

 

3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v 

členení podľa financovaných aktivít 

 

Počet prijatých vzdelávacích poukazov      329 

Počet žiakov, ktorí nesplnili podmienky VP v minulom školskom  roku      5 

Počet krúžok            16 
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 Pridelené 

financie 

Mzdy Odvody MTZ 

október – december 2014 3456 1396,6 750 1309,60 

január – marec 2015 4284 1209 422,68 1613,68 

apríl – jún 2015  1030,6 360,19 1390,79 

Spolu 7740 3636,20 1532,87 4314,07 

 

 

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných 

aktivít 

 

Rodičovské príspevky za rok 2014/2054   8467, -€ 

 

Spôsob použitia – členenie podľa finančných aktivít 

Položka Suma 

Stužková 200 

Venček 66 

Odmeny, vecné dary, kvety pre prednášajúcich 300 

Lyžiarsky kurz 133 

Plavecký kurz 133 

Cestovné náklady 300 

Propagačná činnosť 500 

Družobné kontakty, oficiálne návštevy 300 

Ceny na školské súťaže, organizácia SOČ, olympiád 300 

Kancelárske potreby 100 

Interné  študijné texty, odborná literatúra 150 

Materiálno-technické vybavenie školy 1800 

Opravy majetku školy, ak je vinník neznámy 1000 

Spolufinancovanie projektov 2700 

Celkom prečerpanie k 30.9.2015 7982 

 

 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

žiadne 
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Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  

 

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK  

 

 

Gymnázium P. J. Šafárika v snahe umožniť žiakom profiláciu na odbor, ktorý bude 

predmetom ich štúdia na vysokej škole, navrhlo v Školskom vzdelávacom programe voliteľné 

hodiny v 3. a 4.ročníku využiť sčasti na posilnenie hodín cudzieho a materinského jazyka (3 hodiny 

v 3.ročníku a 2 hodiny v 4.ročníku) a sčasti na bloky predmetov. 

 

3.ročník – 4 voliteľné hodiny 

 

 

 

 

4.ročník – 13 voliteľných hodín v rámci zvoleného bloku 

 

EKONOMICKÝ BLOK  SPOLOČENSKOVEDNÝ BLOK 

Predmet Počet 
hodín 

Predmet Počet 
hodín Matematické metódy/ MAM 4 Základy spoločenských vied/ ZJV 2 

Finančná matematika/ FMT 1 Spoločenskovedný seminár / SPS 1 

Základy spoločenských vied/ ZJV 2 Seminár z dejepisu  I. /SED I. 2 

Ekonomika / EKO 1 Seminár z dejepisu II. /SED  II. 1 

EKONOMICKÝ BLOK  SPOLOČENSKOVEDNÝ BLOK 

Predmet Počet hodín Predmet Počet hodín 

z úsporných dôvodov v šk. r. 2014/2015 zrušený 

Základy spoločenských vied/ ZJV 2 

Historický  proseminár/  HIM 1 

Hospodárska geografia / HOG 1 

JAZYKOVÝ BLOK TECHNICKO-PRˇIRODOVEDNÝ BLOK 

Predmet Počet hodín Predmet Počet hodín 

Retórika v ANJ / RAG 1 Tvorba  web stránok / TWS 1 

Historický proseminár / HIM 1 Fyzikálny seminár / FYS 1 

Konverzácia v NEJ/FRJ / KNJ, KFJ 1 Hospodárska geografia / HOG 1 

Hospodárska geografia/ HOG 1 Organická chémia/ / OGA 1 

  Biotické zložky krajiny / BZK 2 

  Matematika okolo nás /  MON 2 
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Databázové systémy / DSY 2 Seminár z geografie / SEG 2 

Rétorika v ANJ / RAG 2 Geografia cestovného ruchu / GOR 1 

Konverzácia v NEJ/FRJ /KNJ –

KFJ 

1 Dejiny umenia /  DEU 1 

  Multikulturálna výchova / MUV 1 

  Rétorika v ANJ / RAG 2 

JAZYKOVÝ BLOK TECHNICKO-PRÍRODOVEDNÝ BLOK 

Predmet Počet 
hodín 

Predmet Počet 
hodín 

Globálne štúdie v ANJ/GAJ 
3 Geografia cestovného ruchu / GOR 1 

Základy spoločenských vied/ 
ZJV 

2 Deskriptívna geometria / DEG 1 

Seminár z informatiky / SEN 
1 Ekonomika / EKO 1 

Konverzácia v NEJ/FRJ  / KNJ-
KFJ 

3 
Matematické a ekonomické výpočty / 
MAV 

1 

Seminár z dejepisu I. / SED I.  
2 Fyzikálny seminár / FYS 2 

Komunikácia a sloh/ KMH 2 Fyzikálne cvičenia / FZV 1 

  
Chemické výpočty / CVY 2 

  
Databázové systémy / DSY 2 

  
Technická angličtina/ / TFA 1 

  
Programovanie / PRO 2 

  
Seminár z biológie I. / SEB I. 2 

  
Seminár z biológie II. /SEB II.  2 

  
Seminár z geografie / SEG 2 

  
Seminár z chémie / SEC 3 

  
Matematické metódy /MAM 4 

  
Psychológia 1 
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Koncepcia rozvoja športu 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

Regionálne kolo – 

basketbal chlapci 

30.3.2015 Rožňava RCM 10           4.m 

Regionálne kolo – 

basketbal dievčatá 

16.4.2015 Rožňava RCM 10 1.m 

Okresné kolo – 

basketbal chlapci 

21.1.2015 Rožňava CVČ 10 2.m 

Dni polície 26.9.2014 Rožňava Polícia 15 1.m 

Okresné kolo – florbal 

dievčatá 

21.1.2015 Rožňava 

 

RCM 12 2.m 

Okresné kolo – 

basketbal dievčatá 

10.3.2015 Rožňava CVČ 10 1.m 

Okresné kolo mladých 

záchranárov „CO“ 

20.05.2015 Rožňava „CO“ 8 4.m 

 

 

 

Aktivity súvisiace s Olympiádou  o pohár predsedu KSK 

 

Škola sa nezúčastnila žiadnej aktivity. 
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Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 

Názov aktivity Dátum Miesto 
 

Organizátor 

Počet 

zúčast

nených 

žiakov 

Prínos 

resp. 

nezáujem 

žiakov 

Výchovno – vzdelávacia 

prednáška programu „S 

tebou o tebe : Žena ako 

symbol     života“ 

18.9. 2014 GPJŠ- 

aula 

Mgr.Čoláková,   

PhDr. Rihošeková 

42 prínos 

Výchovno – vzdelávacia 

prednáška programu  

„Čas premien-  

Medzi nami dievčatami“ 

18.9. 2014 GPJŠ- 

aula 

Mgr.Čoláková,  

 PhDr. Rihošeková 

8 prínos 

Beseda s ochranármi, 

ukážka ich práce, film     

 o NP  Slovenský kras 

15.9.2014 Správa 

NP- 

Brzotín 

Správa NP Slovenský 

kras, GPJŠ 

38 prínos 

Študentská kvapka krvi- 

darcovstvo 

november 

2014 

RÚVZ  

Rožňava 

RÚVZ  Rožňava 9 prínos 

Zábavné chemické 

popoludnia 

november 

2015 

GPJŠ    

Rožňava 

RNDr. Sedláčková 30 prínos 

Deň srdca”- MOST 

2014” –  edukačná 

kampań 

26.9.2014 Rožňava Slovenská nadácia 

srdca pod patronátom 

minist. zdravotníctva a 

v spolupráci s SČK 

12 prínos 

Červené stužky: 

celoslovenský projekt 

boja proti AIDS / HIV 

október-

december 

2014 

GPJŠ    

Rožňava 

Kancelária WHO na 

Slovensku ,  MŠ SR 

150 prínos 

Valentínska  kvapka 

krvi- darcovstvo 

február  

2015 

RÚVZ  

Rožňava 

RÚVZ  Rožňava 7 prínos 

Plánované rodičovstvo 

a antikoncepcia – 

prezentácia 

17.3.2015 a 

18.3.2015 

GPJŠ    

Rožňava 

PaedDr.Adamková, 

PhDr. Rihošeková 

68 prínos 

Prevencia onkologických 

ochorení – prezentácia 

21.4.2015 a 

23.4.2015 

GPJŠ    

Rožňava 

RNDr. Sedláčková, 

PhDr. Rihošeková 

59 prínos 

Prezentácia o Národných 

parkoch a CHKO 

Slovenska 

13.5.2015 GPJŠ    

Rožňava 

PhDr. Rihošeková 16 prínos 

Praktické ukážky 

a školenie žiakov  

v oblasti poskytovania 

prvej pomoci 

25.5.2015 a 

1.6.2015 

SČK  

Rožňava 

p. Smolko ,         

Mgr. Letanovská, 

PaedDr.Adamková 

28 prínos 

Návšteva Botanickej 

záhrady v Košiciach 

16. 6.2015 Košice PaedDr.Adamková, 

PhDr. Rihošeková 

40 prínos 

Projekt kultúrna mozaika 11.3.2015 
Radnica 

Rožňava 
 100 

prínos 

Projekt Nadácie Orange-

Bezpečne na internete 
 

ZŠ mesta 

Rožňava 
 30 

prínos 

Výcvik peeraktivistov    celý rok 

2014/15 

CPPPaP  

Rožňava 

CPPPaP Rožňava 5 
prínos 
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Preventívne aktivity 

zamerané na formovanie 

a optimalizácia vzťahov 

v kolektíve triedy 

16. - 17. 1.0 

2014 

Gymnáziu

m RV 

CPPPaP Rožňava 90 

prínos 

Deň prevencie 18.10.2014 Gymnáziu

m RV 

CPPPaP Rožňava 90 
prínos 

Prednáška zameraná na 

trestnoprávnu 

zodpovednosť 

18.10.2014 Gymnáziu

m RV 

CPPPaP Rožňava 40 

prínos 

Prevencia šikany 23.1.2015 Gymnáziu

m RV 

CPPPaP Rožňava 60 
prínos 

preventívne aktivity peer 

aktivistov 

19.-

20.5.2015 

Gymnáziu

m RV 

Gymnázium RV 30 
prínos 

Študentská konferencia z 

informatiky 

november 

2014 

Gymnáziu

m RV 

Gymnázium RV 30 
prínos 

Beseda o astronómii november 

2014 

Beseda o 

astronómii 

GOS RV 40 
prínos 

Exkurzia Osvienčim 

Poľsko  
6.11.2014 Osvienčim 

Mgr. Kostková,  

PhDr. Kerekes 
45 prínos 

Halloween na Gympli 31.10.2014 GPJŠ 
Mgr. Kostková,  

Ing. Matisová 
260 prínos 

Noc škriatkov 30.10.2014 GPJŠ 

Mgr. Kostková,  

Ing. Matisová,  

Mgr. Repaszká 

 

50 prínos 

Imatrikulačný ples 19.12.2014 MÚ RV 
Mgr. Kostková 

 
150 prínos 

Krásy Toskánska 
16.5.-

20.5.2015 
Taliansko 

Mgr. Kostková, 

PhDr. Kerekes, 

PaedDr. Görgeyová 

45 prínos 

Deň detí na Gympli 5.6.2015 GPJŠ 

Ing. Matisová, 

Mgr. Kostková, 

PaedDr. Görgeyová 

60 
Prínos 
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VZDELÁVACIE POUKAZY 

 

Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet prijatých 
Počet zriadených 

krúžkov 

 329 238 16 

 

Názov krúžku,“ resp. oblasť Lektor 

Počet 

prihlásených 

žiakov 

Vyhodnotenie 

úspešnosti krúžku 

Mladý záchranár Adamková Katrína 28 pracoval úspešne 

Krúžok mladých vedcov Berczeliová Gabriela 21 pracoval úspešne 

Odhaľovanie tajomstiev 

minulosti 

Deményová Anita 
24 pracoval úspešne 

Matematický krúžok Koreň Marian 12 pracoval úspešne 

Mládež v akcii Kostková Soňa 24 pracoval úspešne 

Divadelný krúžok-dohoda Kristóf Roland 9 pracoval úspešne 

Poznaj svoju minulosť Laco  Árpád 11 pracoval úspešne 

Basketbal Laco Árpád 11 pracoval úspešne  

Mladý skaut Matisová Diana 25 pracoval úspešne 

Turistický . Matis Jozef 12 pracoval úspešne 

Nemecká komunikácia  Némethová Soňa 11 pracoval úspešne 

INTERACT Radótzyová Eva 22 pracoval úspešne 

Ochrancov  prírody  Rihošeková Alica 25 pracoval úspešne 

Prírodovedný  Sedlačková Jana 23 pracoval úspešne 

Krúžok mladých vedcov Szanková Jolana 11 pracoval úspešne 

Matematika okolo nás  Petergáčová Katarína  13 pracoval úspešne 

 

Krúžky cez CVČ Košice 

Názov krúžku Lektor Počet prihlásených žiakov 

Volejbalový Németh Peter 15 

Strelecký Németh Peter 17 

Floorbal Repaszká Monika 20 

Aerobic Aneta Lörinczová 15 

Jóga Aneta Lörinczová 12 

 

 

KULTÚRNE POUKAZY 

 

Počet vydaných poukazov: 327 

Využitie kultúrnych poukazov: 

 výchovný koncert  – marec 2015 

 individuálne počas výletov a akcií usporiadaných triedou 
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INFORMÁCIE O ŠTUDENTSKEJ RADE 

 

ŠR pracovala v školskom roku 2014/2015 v 16 člennom zložení. Zasadala pravidelne 1x do 

mesiaca alebo podľa potreby. Rozdelená bola do 4 záujmových skupín : 

 

a)  kultúrno- spoločenskej 

b) športovej 

c) výchovno- vzdelávacej  

d)  kontrolnej 

 

Spolupracovala so študentským parlamentom, ktorý fungoval v rámci CVČ  

 Rožňava a KSK Košice , s verejnoprospešnými a humanitárnymi organizáciami a podporovala 

akcie : Deň narcisov, Úsmev ako dar, Modrý gombík, Musíme si pomáhať . 

Úzko spolupracovala s vedením školy a priebežne plnila úlohy vytýčené na 1. zasadnutí. 

 

 

 

Okruh úloh : 

 

 zostavenie študentskej rady – 16 členov 

 pomoc študentskému parlamentu pri zbierke „ Úsmev ako dar“ 

 realizácia „ Rebelského týždňa „ na škole  

  príprava Imatrikulačného plesu 

 realizácia podujatia Halloween pre žiakov školy 

  príprava a realizácia akcie  Noc škriatkov pre žiakov prímy až kvarty 

 privítanie Mikuláša na škole 

 aktivity „Vianočnej pošty príprava obľúbenej“  

 príprava „ Valentínskej pošty“ pri príležitosti sviatku Svätého  Valentína 

 Deň narcisov – účasť našich študentov na dobročinnej zbierke 

 vyhlásenie ankety o najsympatickejšieho štvrtáka ,štvrtáčky 

 Deň Zeme – úprava a čistenie okolia školy 

 vyhodnotenie ankety a odovzdanie ocenení aktívnym členom ŠR 
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Príloha č.1 

 

Hodnotiaca správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej  výsledkoch a podmienkach školy za 

školský rok 2014/2015 bola prerokovaná a schválená na Pedagogickej rade a Rade školy pri 

Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave, ktorá sa konala 14. 10. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Jozef Matis           PaedDr. Eva Szanyiová 

riaditeľ Gymnázia P.J. Šafárika           predsedníčka Rady školy 

    v Rožňave           pri Gymnáziu P. J. Šafárika 

 

 

 


