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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016 

(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 

Zástupcovia riaditeľa 
Mgr. Árpád Laco 058 7324503 

PaedDr. Katarína Adamková 058 7324503 

Rada  školy Predseda  Mgr. Soňa Kostková 

Poradný orgán školy  Pedagogická rada, rada školy   

 

 

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

auditom 6. 11. 2015, 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 

 záujem pedagogických pracovníkov 

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 

s potrebami trhu práce 

mailto:skola@gymrv.sk
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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 

 úspešnosť maturantov na písomných 

maturitných skúškach  

 

 

 slabá finančná motivácia pedagógov 

 klesajúci počet žiakov ZŠ – 

demografické ukazovatele 

 potreba výmeny okien na budove školy   

 

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. 

 Spolupráca s CVČ – RCM Košice 

 

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 

 nízky normatív pre gymnáziá 

 obmedzené financie na opravu školy  
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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 2015/2016 sme pri napĺňaní vízie dosiahli nasledovné výsledky: 

 85% žiakov ( 90% r.2014/2015)  - absolventov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu, 8% 

absolventov sa zamestnalo, 7 % - evidencia na ÚPSVaR. 

 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. 

 v novembri 2015 prebehol úspešne kontrolný audit systému manažérstva kvality ISO 

9001:2000, ktorý potvrdil kvalitu prebiehajúcich procesov. 
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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 

 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. 
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 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 2015/2016 škola dosiahla výborné výsledky vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti, o čom svedčí dosiahnutý celkový prospech školy 1,56 %  (2015 – 1,55, 2014 – 1,5, 2013 – 

1,57), celkový prospech na maturitnej skúške 1,31 (2015-1,28, 2014 – 1,29, 2013 – 1,32; a tiež 

predovšetkým výsledky dosiahnuté v externej časti maturitnej skúšky. 

V školskom roku 2015/2016 sa šiesty 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 2015/2016 zrušený 

ekonomický blok. Pedagogická rada ponechala naďalej ako súčasť Školského vzdelávacieho 

programu predmety Manažment osobných financií (1.ročník). Tieto predmety by mali  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. 

V júni 2016 sa uskutočnili projektové dni, počas ktorých majú žiaci možnosť tvoriť 

a spracovávať úlohy na nasledovné témy :  

  
I.roč. –  Putujeme Gemerom ( tvorivé hry, tradície, zvyky ) 

             Umelec žijúci v našom regióne ( osobné stretnutie, životopis,  

                                                                       zmapovanie tvorby ) 

 

II.roč. –  Žijeme v Európe 2016 ( PP, kostým, suvenír- výroba ) 

 

III. roč. -  Reklama ako nástroj ovplyvňovania človeka ( dôsledky ) 

                  Videofilm 

 

I.OA, II.OA – Putujeme Gemerom 

 

III.OA, IV.OA – Vedieť zachrániť ľudský život ( scénka s využitím  poskytnutia prvej 

pomoci ) 
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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 2015 2016 

Anglický jazyk B2 3.miesto 6.miesto 

Slovenský jazyk a literatúra 11.miesto 2.miesto 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra 2.miesto 3.miesto 

Maďarský jazyk 2.miesto 4.miesto 

Matematika 1.miesto 3.miesto 
*Do hodnotenie boli zaradené školy  so štatisticky významným počtom zúčastnených žiakov 

 

 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: 

 

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 2015/2016 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 2015/2016 zapojili do Korešpondenčnej 

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

súťažiach, o čom svedčí aj prehľad získaných umiestnení: 
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2015/2016 1.miesto 2.miesto 3.miesto 

Okresné kolo 21 11 5 

Krajské kolo 3 0 2 

Celoslovenské kolo 1 0 3 

Medzinárodné kolo 1 2 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.   

 

Aktivity na popularizáciu a propagáciu prírodovedných predmetov: 
Aktivity v rámci  týždňa programovania - CODE WEEK 

1. Súťaž IBOBOR – celoslovenská, počet účastníkov: 59 

2. IT Fittness test 2015 – celoslovenská, počet účastníkov:  50 

GIRL’S DAY -  celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách – tento rok sa 

konal 28.4.2016 pod záštitou prezidenta A.Kisku. Cieľom je prezentovať odbor IKT dievčatám vo 

veku 14-18 rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti. 

V rámci tohto dňa sa 7 dievčat z III.A zúčastnilo exkurzie spojenej s prednáškou vo firme T-

 systems v Košiciach. 

 

 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku (november 2015): 

 Návšteva SteelParkuvrátaneBádateľského prírodovedného laboratória-21. 10. 2015 - 

47žiakov z 1.A, 1.D. V.OA a 2.B 

 Deň vedy -12.11.2015- Vybraní študenti gymnázia predvádzali v aule v trvaní jednej 

vyučovacej hodiny zaujímavé experimenty z oblasti biológie, chémie a fyziky. Podujatia sa 
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zúčastnili všetky triedy gymnázia. Cieľom bolo priblížiť vedu mladým a spopularizovať 

uvedené predmety. 

 Prípravaprezentácie fyzikálnych experimentov pre žiakov ZŠ na Deň otvorených dverí a na 

Burzu práce a informácií.  

 

 

Iné aktivyty: 

Beseda o astronómii na hvezdárni s pánom Lőrinčíkom - 17.12.2015 – 50 žiakov 1.A, 1.D, 

V.OA, 2.A, 2.B  

Návšteva hvezdárnes praktickými ukážkami – máj 2016- 1.A, príma - kvarta  

 

Projekt Masterclasses:  

zapojenie žiakov do projektu„Hand on ParticlePhysics“InternacionalMasterclasses Katedra jadrovej 

a subjadrovej fyziky ÚFV PF UPJŠ KošiceOdhalenie sveta kvarkov a leptónov prostredníctvom 

analýzy reálnych dát 

1. RegionálneMasterclasses 

31.5.2016 – 26 vybraných žiakovz 1. – 3. ročníkov, jednodňová akcia pre študentov strednýchškôl, 

v rámci ktorej by sa žiaci dozvedeli niečo nové o časticovej fyzike a fyzike vysokých energií. Počas 

Masterclasses sa žiacizúčastnianiekoľkýchpopularizačnýchprednášok z uvedených oblastí a 

následnebudúanalyzovaťreálnedáta namerané v CERNe. 

2. Dištančný kurz Masterclasses– zapojených 6 žiakov z 1.A:Tomáš Bíró, Ján Borčík, Žofia 

Bödöková, Dominik Leskoviansky, 3.A: JozefBurkuš, PatrikPuškáš     

V rámci aktivít projektu Erasmus realizovala PF UPJŠ dištančný kurz pre študentov stredných škôl 

s názvom “Masterclasses - Okná do modernej fyziky”. Pozostával z 10 modulov. Išlo o on-line 

štúdium pre skupinu nadšencov, ktorí pod vedením profesionálnych fyzikov objavovali krásy 

modernej fyziky a spoznávať jej význam pre náš každodenný život.  

3. miesto v prezentačnej súťaži účastníkov dištančného kurzu Masterclasses – Leskoviansky, 

Bíró - 1.A 

1. miesto v hodnotení aktivít účastníkov dištančného kurzu Masterclasses–Borčík  - 1.A 

 

Na vysokých školách technického zamerania začalo študovať 16 absolventov ( 22 %), 

přírodovědného zamerania 4 absolventi ( 6%), humanitné a společenské vedy začalo 

študovať 22 absolventov (30%) a medicínu 9 absolventov (13%). Z celkového počtu 

absolventov je to takmer polovica. 

 

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, 

aj v školskom roku 2015/2016 mali žiaci možnosť pracovať okrem hodín povinnej telesnej 
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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 2015/2016 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 troch 

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 učebni geografie 

( 20 tabletov s interaktívnou tabuľou). Vďaka programu PIL škola mala stále prístup k najnovším 

verziám softwaru. 

 

Ciele v školskom roku 2015/2016: 

 

 Nadviazať na niekoľkoročnú spoluprácu so Slovenskou nadáciou srdca a v rámci 

kampane MOST 2015 zapojiť žiakov našej školy do realizácie celonárodnej kampane Deň 

srdca. 

Do celoslovenskej kampane zameranej na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení sa zapojili 
4 študentské hliadky z tried 4.D a VIII.OA. Žiaci informovali obyvateľov mesta o rizikových 
faktoroch, vysvetľovali kód zdravého života, rozdávali im letáčiky a nasmerovali ich na 
meracie miesto, kde zdravotná hliadka robila vyšetrenia napr. tlaku krvi, hladiny 
cholesterolu atď.  

 

 V rámci výchovno-vzdelávacieho programu Dospievam alebo život plný zmien 

v spolupráci so spoločnosťou MP Education s r.o. zabezpečiť pre dievčatá z triedy Príma 

prednášku a besedu o puberte a dospievaní. 
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V rámci výchovno - vzdelávacieho programu „Dospievam alebo život plný zmien “ odznela 

pre žiačky triedy   Prima prednáška  odbornej lektorky zo spoločnosti MP Education, s.r.o. 

(Ing.Zuzana Šutá) o puberte   a dospievaní ,  o správnej životospráve v tomto období . 

 

 

 Pre dievčatá 1.ročníka štvorročného štúdia, bilingválneho štúdia a kvinty zabezpečiť 

prednášku a prezentáciu pod názvom Žena ako symbol života zameranú na reprodukčné 

a sexuálne zdravie, zdravý životný štýl. 

Pre dievčatá prvých ročníkov a Kvinty sa zrealizovala 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, prevenciu pred onkologickými ochoreniami  reprodukčného systému.  

 

 Zapojiť mládež v rámci prevencie HIV/AIDS do 9.ročníka celoslovenskej kampane 

prevencie boja proti HIV/AIDS „Červené stužky“  

 

Počas dvoch mesiacov boli zrealizovali 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. 

Zapojenie sa do súťaže „Športom pre červené stužky“: 15. október 2015  

Športové popoludnie bolo venované volejbalovému turnaju, ktorého sa zúčastnilo 7 

zmiešaných družstiev po 6 hráčov, spolu 42 hráčov 

Zapojenie sa do súťaže „Živá červená stužka“ : 24. november 2015 

Živú červenú stužku vytvorilo na školskom dvore 105 žiakov z rôznych tried a umiestnili 

sme sa medzi víťaznými školami.    

                                                                                    

 Plánované rodičovstvo a antikoncepcia – prezentácia a beseda pre žiakov 3. Ročníka  

 Prezentáciu spojenú s besedou na tému „Plánované rodičovstvo a antikoncepcia pripravili  

vyučujúce  biológie v marci 2016 pre žiakov tretieho ročníka . 

 

 

 Prevencia onkologických ochorení – prezentácia a beseda pre žiakov 1.A, 1.D, kvinty 

a 2.B triedy. 

 Prevencia onkologických ochorení – prezentácie pre žiakov 1.A, 1.D, 2.B, a V.OA triedy sa 

uskutočnili v apríli   2016. 
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 Na hodinách ETV uskutočniť pre žiakov Sekundy a Tercie besedu o problémoch 

sexuálneho zneužívania detí, o násilí na deťoch, o detskej pornografii, o pohlavných 

úchylkách. 

V apríli 2016 bola na hodinách etickej výchovy v nižších triedach osemročného gymnázia 

venovaná zvýšená pozornosť problematike sexuálneho zneužívania detí, problematike 

násilia na deťoch a prevencii pred   detskou pornografiou. 

 

 

 Prednáška a beseda pre 2.ročníky a triedu Sexta o genetických rizikách mutácií, 

o humánnej genetike, o možnosti využitia služieb genetických poradní pri plánovaní 

rodičovstva. 

Genetické riziká mutácií  - prezentácie pre žiakov 2.A , 2.D a VI.OA triedy sa uskutočnili 

v máji 2016.   Bol zdôraznený význam plánovaného rodičovstva a úloha genetických 

poradní.  

 

 V rámci protidrogovej prevencie realizovať besedu na tému „Alkohol a iné drogy“ pre 

žiakov 2.ročníka a septimy.. 

Cieľom besedy bolo rozšíriť vedomosti žiakov o rizikách pri zneužívaní návykových látok, 

konfrontovať ich s rizikami nelátkových závislostí. Beseda bola doplnená o zážitkové 

vyučovanie. 

 

 Realizovať besedu na tému „Psychohygiena „ pre žiakov 2.ročníka 

Cieľom besedy bolo poukázať na výhody zadelenia času pri plnení školských povinností 

a predstaviť možnosti efektívneho trávenia voľného času. 

 

 Prezentácia a beseda na tému „Plánované rodičovstvo „ pre žiakov 3.ročníka a oktávy . 

 Prezentácie spojenej s besedou sa zúčastnilo 40 žiakov 3. ročníka a septimy. Cieľom akcie 

bolo poukázať na zodpovedný prístup k sexualite a pohlavnému životu, k zodpovednému 

plánovaniu rodičovstva a na možnosti a riziká používania antikoncepcie. 

 

 Zorganizovať kurz Ochrany života a zdravia pre žiakov 3.ročníka . 

Cieľom kurzu bolo vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, branno – športovej činnosti, 

osvojovanie si základov topografie, streľby zo vzduchovky. Súčasťou kurzu bola turistika 

a praktický nácvik predlekárskej prvej pomoci. V priebehu kurzu boli žiaci vedení 

k pochopeniu nevyhnutnosti ochrany prírody a krajiny. 

 

 

 Kriminalita mládeže, jej predchádzanie a eliminovanie – prednáška spojená s besedou 

o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže s pracovníkom polície(1.-3.ročníky) 
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V mesiaci september sme pre žiakov prvého ročníka zabezpečili kurz na tému Ako odbúrať 

trému, stres, zlé návyky pri učení, vytvorenie pozitívnej klímy v triede. Následne sme  

prostredníctvom triednych učiteľov monitorovali adaptačný proces žiakov primy 

a 1.ročníkov a konštatujeme,  že adaptácia žiakov bola bezproblémová. 

 

 Starostlivosť o profesijne nevyhranených žiakov formou individuálneho prieskumu 

postojov, ako aj postojov rodičov. 

V oblasti starostlivosti o profesijne nevyhranených žiakov končiacich ročníkov sme 

venovali zvýšenú pozornosť týmto žiakom prostredníctvom individuálnych konzultácií. 

Konzultácií sa zúčastnili aj rodičia niektorých žiakov. 

 

 Riziká práce v zahraničí – beseda v súlade s Národným programom boja proti 

obchodovaniu s ľuďmi – 4.ročníky  

V mesiaci apríl v spolupráci s koordinátorom prevencie kriminality, šikanovania a drogovej 

závislosti, RNDr. M. Koreňom, sme zorganizovali besedu so žiakmi 3.ročníka na tému 

Obchodovanie s ľuďmi s pani M. Banďošovou.  

 

 Zorganizovať besedu v spolupráci s vyučujúcou NOS - Listina základných práv a slobôd  

Beseda na tému Listina základných práv a slobôd sa realizovala v spolupráci s vyučujúcimi 

NOS, a to v tercii v mesiaci september, v 2.ročníku v mesiaci október a pre končiace 

ročníky v mesiaci november v rámci SPS. 

 

 Zorganizovať besedu na tému „ Ako trávim voľný čas „ 

Dňa 16.2.2016 sa uskutočnila v priestoroch školy beseda na tému :  „Ako trávim voľný čas „  

Besedy sa zúčastnili žiaci I.OA až IV.OA. Horlivo sa diskutovalo o racionálnom využívaní  

voľného času v záujmových krúžkoch ponúkaných školou a metodického centra v Rožňave. 

Prínosom besedy bolo založenie turistického krúžku „ Mladý Skaut „, ktorý sa zameria na 

vyhľadávanie a návštevu prírodných krás Gemera. 

 

 

 Zorganizovať besedu „ Obchodovanie a sexuálne zneužívanie detí „. 

Dňa 12.5.2016 sa uskutočnila beseda na tému „ Obchodovanie a sexuálne zneužívanie detí 

„. Pohlavné zneužívanie je veľmi vážna téma, ide o značne rozšírený problém. Cieľom bolo 

poskytnúť študentom prvého ročníka  dostatočné množstvo vedomostí, ktoré im umožnia 

pochopiť problematiku sexuálneho zneužívania a stým spätého nebezpečenstva. Pomôcť 

žiakom orientovať sa v týchto situáciách, naučiť ich správne na ne reagovať. 

 



 - 15 - 

 

 Zapojiť sa do celoslovenskej kampane Týždňa boja proti drogám 

 

Deň prevencie organizovaný v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám- aktivity 

pracovníkov CPPPaP – univerzálnej prevencie drogových závislostí v triedach 2.A, 2.B,2.D 

 

 Realizácia skupinovej práce zážitkovými technikami so študentmi podľa ponukového listu  

CPPPaP v Rožňave.  

Prevencia šikanovania – preventívne aktivity na tému Kyberšikana a nelátkové závislosti 

1.a, 1.D a V.OA 

 

 Realizácia preventívnych aktivít v 1.ročníkoch a kvinte. 

Preventívne aktivity zamerané na uľahčenie adaptácie na SŠ, formovanie a optimalizácia 

vzťahov v kolektíve triedy – kvinta, 1.A, 1.B, 

 

 Realizácia besedy s problematikou kriminality mládeže a trestno-právnej zodpovednosti 

pri zneužívaní drog(polícia) pre študentov. 

Obchodovanie s ľuďmi – v 3.ročníkoch (3.A) Mgr. Banďošová 
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II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami  

 
 Počet žiakov školy spolu 354 

 Z toho dievčat 216 

 Počet tried spolu 17 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 354 

 Z toho dievčat 216 

 Počet tried denného štúdia 17 

 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 52/29 

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 

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 
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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 

 

Forma skúšky: písomná 

Dĺžka skúšky:  

 trieda s vyučovacím jazykom slovenským: 60 min. matematika, 60 min. slovenský jazyk 

 trieda s vyučovacím jazykom maďarským: 60 min. matematika, 30 min. slovenský jazyk, 30 

minút maďarský jazyk 

 

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

a MAT (resp. MJ). 

 

 

 

 

Poradie prijatých žiakov sa určí na základe súčtu bodov: 

1. za študijné výsledky zo ZŠ       max. 54 bodov 

2. za TESTOVANIE 9        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. 

3. 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 rozhoduje: 

 znížená pracovná schopnosť – uchádzači so zdravotným znevýhodnením (pripoja 

k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy 

a vzdelávania) 

 celkový počet bodov získaný z prijímacej skúšky 

 počet bodov z prijímacej skúšky z matematiky 

 

Žiak úspešne vykonal prijímacie skúšky, ak získal min. 103 bodov. 

 

Študijné výsledky zo ZŠ sú bodované nasledovne: 
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Do úvahy sa berú známky za posledné dva ročníky štúdia na ZŠ ( 8. ročník 2.polrok, 9.ročník 

1.polrok) 

 

Hodnotené predmety: 

 trieda s vyučovacím jazykom slovenským 

vyučovací jazyk, prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, 

chémia, fyzika. 

 trieda s vyučovacím jazykom maďarským 

vyučovací jazyk, slovenský jazyk, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, chémia, 

fyzika. 

 

Hodnotenie: výborný  3 b. za predmet 

Hodnotenie: chválitebný 2 b. za predmet 

Hodnotenie: dobrý  1 b. za predmet 

Hodnotenie: dostatočný 0 b. za predmet 

 

Zákonnému zástupcovi žiaka bude písomne oznámený kód, pod ktorým bude žiak počas 

prijímacích skúšok vedený. 

 

O konaní druhého kola prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest rozhodne riaditeľ školy po 

prerokovaní v pedagogickej rade do 6. júna 2016. 

 

KRITÉRIÁ OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM 

 

Predmety prijímacej skúšky: slovenský jazyk, matematika 

 

Forma skúšky: písomná 

 

Dĺžka skúšky: 60 min. matematika, 60 min. slovenský jazyk 

 

Poradie žiakov sa určí podľa získaných bodov na prijímacích skúškach: 

1.za prijímacie skúšky      max. 90 bodov 

 (45 bodov  slovenský jazyk, 45 bodov matematika) 

2. za predmetové olympiády a vedomostné súťaže organizované MŠ SR 

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

1.miesto   10 bodov 

2.miesto  8 bodov 

3.miesto  6 bodov 

úspešný riešiteľ 4 body  

 

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

 

V prípade rovnosti bodov rozhoduje: 
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 znížená pracovná schopnosť – uchádzači so zdravotným znevýhodnením (pripoja 

k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy 

a vzdelávania) 

 celkový počet bodov získaný z prijímacej skúšky 

 známky z profilujúcich predmetov (slovenský jazyk, matematika – 4.ročník 2. polrok, 

5.ročník 1.polrok) 

 známka z cudzieho jazyka (4.ročník 2. polrok, 5.ročník 1.polrok) 

 

Hodnotenie profilujúcich predmetov a cudzieho jazyka v prípade rovnosti bodov (4.ročník 

2.polrok, 5.ročník 1.polrok) 

Hodnotenie: výborný     6 bodov 

Hodnotenie: chválitebný    3 body 

Hodnotenie: dobrý     0 bodov 

Hodnotenie: dostatočný  - 6 bodov 

 

 

 

KRITÉRIÁ PÄŤROČNÉ BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM  

 

Termín: Talentové skúšky sa uskutočnia 4. apríla 2016 (pondelok). 

 

Počet prijatých žiakov: pre študijný odbor 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium – 30 

 

Talentovej skúške sa podrobia všetci uchádzači o štúdium. 

 

Zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak 

navštevuje, do 28. februára 2016. 

 

Forma skúšky: Talentová skúška prebieha v slovenskom jazyku vo forme písomného testu na 

overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu potrebného na zvládnutie 

bilingválneho vzdelávania. 

Talentová skúška je hodnotená pridelením bodov podľa správnosti riešenia úloh. 

 

Bodové hodnotenie jednotlivých častí prijímacích skúšok: 

1.časť testu:  50 bodov 

2.časť testu:   100 bodov (50 bodov SJL, 50 bodov MAT) 

Spolu:    150 bodov 

 

Dĺžka skúšky: 1. časť testu – 60 minút 

    2. časť testu – 60 minút 

 

Poradie prijatých žiakov sa určí 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. 

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

výsledok. 

3. za prijímacie skúšky       max. 150 bodov 

  

 

V prípade rovnosti bodov rozhoduje: 

 znížená pracovná schopnosť – uchádzači so zdravotným znevýhodnením (pripoja 

k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy 

a vzdelávania) 

 vyšší počet bodov z prvej časti talentovej skúšky 

 vyšší počet bodov z druhej časti talentovej skúšky 

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

 vyšší počet bodov za úspešnú účasť v predmetových olympiádach 

 žiak deviateho ročníka 

 

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

 

Študijné výsledky zo ZŠ sú bodované nasledovne: 

Do úvahy sa berú známky za posledné dva ročníky štúdia na ZŠ ( 8. ročník 2.polrok, 9.ročník 

1.polrok, resp. 7.ročník 2.polrok a 8.ročník 1.polrok) 

 

Hodnotené predmety: 

-vyučovací jazyk, anglický jazyk, druhý cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, 

chémia, fyzika. 

 

Hodnotenie: výborný  3 b. za predmet 

Hodnotenie: chválitebný 2 b. za predmet 

Hodnotenie: dobrý  1 b. za predmet 

Hodnotenie: dostatočný 0 b. za predmet 

 

Zákonnému zástupcovi žiaka bude písomne oznámený kód, pod ktorým bude žiak počas 

prijímacích skúšok vedený. 

 

Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a web stránke školy podľa výsledkov 

prijímacieho konania, najneskôr v stredu 6. apríla 2016. Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) bude 

zákonným zástupcom uchádzačov zaslané poštou v zmysle správneho poriadku. 

 

Zápis žiaka na štúdium 

Zákonný zástupca žiaka vykoná zápis osobne na základe platného rozhodnutia o prijatí v dňoch: 

11.apríla 2016 (pondelok), 12.apríla 2016 (utorok) a 13.apríla 2016 (streda) v čase od 7.00 – 

15.00 hod. 
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 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2016 kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

7902J00 
gymnázium 

vyuč.j.slov. 

30 46 29 28 1 30 32 

7902J00 
gymnázium 

vyuč.j.maď. 

25 15 15 3 2 13 13 

7902J00 osemročné 

gymnázium  

25 21 20 0 0 20 20 

7902J74 bilingválne 

gymnázium  

30 41 30 0 0 24 25 

 

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. Mnohokrát sa žiaci z týchto ZŠ hlásia do triedy s vyučovacím 

jazykom slovenským. 

 

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  

 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Priemerný prospech za školu: 

 
1,5 1,55 1,56 

Priemerný počet vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 
69,76 43,72 46,92 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
0,0 0,0 0,06 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
69,76 43,72 46,86 
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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 2014/2015 klesol počet vyznamenaných žiakov v štvorročnom 

štúdiu o 4,5% a v osemročnom štúdiu o 4 %, čo svedčí o zvýšení náročností voči študentom. Zvýšil 

sa počet vymeškaných hodín – priemer na 1 žiaka 4 hodiny  (4 - ročné štúdium – r.2014/2015 – 

42,78 %, 2015/2016 – 49,13 %; 8 – ročné štúdium – r.2014/2015 – 41,48 %, 2015/2016 – 47,77 %). 

  

Opatrenia 

  Na zníženie počtu vymeškaných hodín vedenie školy prijalo určité opatrenia – ako napr. 

prísnejšia kontrola dochádzky, čipovanie, zamedzenie úniku žiakov aj počas vyučovania. 



 - 24 - 

 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 2015/16 

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

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník Počet 

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.  45 23 51 19 42 3 67 0  1775 39,44 0 0 

2.  35 14 40 12 34 8 23 0  2147 61,34 0 0 

3.  44 27 61 13 29 2 45 0  2354 110,54 0 0 

4.  44 31 70 7 16 6 14 0  1977 92,61 0 0 

Spolu 168 95 56,5 51 30 19 11 0  8253 49,13   

 

 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/16 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 5 rokov v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

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.  30 19 63 9 30 2 67 0  939 31,3 0 0 

2.  26 13 50 9 35 3 11,5 0  1208 48,32 12 0,4

8 

Spolu 56 32 57 18 32 5 9 0  2147 38,34 12 0,4

8 
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3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/16 

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 neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Poče
t 

žiako

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.  22 11 50 7 31,82 4 18,18 0 0 967 43,95 0 0 

2.  13 5 38,46 5 38,46 3 23,08 0 0 664 51,08 0 0 

3.  13 5 38,46 5 38,46 3 23,08 0 0 569 43,77 0 0 

4.  16 7 43,75 3 18,75 6 37,5 0 0 372 23,25 0 0 

5. 19 12 63,15 4 21,05 3 15,78 0 0 954 50,21 0 0 

6. 19 8 42,11 3 15,78 8 42,11 0 0 1476 77,68 0 0 

7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. 28 16 57,14 5 17,86 7 25 0 0 1209 43,18 0 0 

Spolu 130 64 49,23 32 24,62 34 26,15 0 0 6211 47,77 0 0 

 

 

 

4. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2015/2016 

 

4.1 Celkové hodnotenie 

 
Kód odboru Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902J00 Gymnázium 44 0 0 0 44 0 
7902500 Gymnázium  28 0 0 0 28 0 

spolu  72 0 0 0 72 0 
 

 

4.2 Externá časť MS  

 

  Rok 2016 

Predmet 
Úroveň 

Počet 

žiakov 
Priemer 

Celoštátny 

priemer 
Rozdiel Percentil 

Anglický jazyk B2 72 73,1 63,7 9,4 87,3 

Slovenský jazyk a literatúra  55 72,7 53,4 19,3 97,0 

Slovenský jazyk 

a slovenská literatúra 
 

17 62,3 48,6 13,7 82,1 

Maďarský jazyk  17 58,8 55,5 3,3 59,0 

Matematika  17 69,8 54,3 15,5 91,1 
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4.3 Interná časť MS  - písomná forma  

Predmet Počet 

žiakov 

Hodnotenie 

Anglický jazyk 72 85,42 

Slovenský jazyk a literatúra 55 81,76 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra 17 76,05 

Maďarský jazyk 17 69,34 

 

4.4 Interná časť MS  - ústna časť  

Maturitný predmet 

Počet žiakov s prospechom  

1 2 3 4 5 
Priemerná 

známka 

Slovenský jazyk a literatúra 39 13 3   1,35 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra 13 1 3   1,41 

Maďarský jazyk a literatúra 9 4 3 1  1,76 

Anglický jazyk 54 9 9   1,38 

Biológia 23 2 5 2  1,56 

Dejepis 17 4    1,19 

Nemecký jazyk  B1 4     1 

Nemecký jazyk  B2 3     1 

Fyzika 6     1 

Geografia 2 4    1,67 

Chémia 14 1 2 1  1,44 

Informatika 6 2 1   1,44 

Matematika 16 2    1,11 

Občianska náuka 10 4    1,29 

Umenie a kultúra 5     1 

       

Priemer školy      1,31 
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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 2015/2016 

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
 

7902500 

osemročné 

gymnázium 

ŠkVP 

        1 19 1 19   1 28  66 

7902J 

osemročné 

gymnázium 

ŠkVP 

1 22 1 13 1 13 1 16          64 

7902J 

gymnázium 
ŠkVP 

1 30 1 27 1 33 1 27          117 

7902J 

gymnázium 

s vyučovacím 

jazykom 

maďarským 

ŠkVP 

1 16 1 7 1 11 1 17          51 

7902J74 

päťročné 

bilingválne 

gymnázium 

ŠkVP 

1 30 1 26              56 

Celkom 4 99 4 73 3 57 3 60 1 19 1 19   1 28 1 354 
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VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium. 
 

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2015/2016 podiel absolventov na trhu práce  

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2016 

nezamestnaní 

k 30.9.2016 

celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

61 0 0 6 5 72 

spolu 

počet žiakov 
72 0 0 6 5 72 
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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 
nad 60 
rokov 

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek 

Počet: 3 8 8 5 4 28 45,25 

z toho žien: 3        7        6        4        2        22 rokov 

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov: 33 

z toho externých 5 

aprobovaných 33 

neaprobovaných 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 9 

s 2. kvalifikačnou skúškou 16 

s vedecko-akademickou hodnosťou 33 

Priemerný počet žiakov na pedagogického zamestnanca 11,39 

 

 

 

 

2.  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: 1 0 3 4 2 0 10 49,3 

z toho 

žien: 1 0 2 3 1 0 7 48 

 

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 
228 228 100   

Cudzí jazyk 238 238 100   
Prírodovedné  223 223 100   
Odborné  0 0 0   
Spolu  

 
689 689 100   
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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 

atestačné Metodicko-pedagogické 

centrum , Bratislava 

Osvedčenie o 2.atestácii 1 - 

atestácia Metodicko-pedagogické 

centrum, Bratislava 

Osvedčenie o 1.atestácii 2 - 

Predatestačn

é 

vzdelávanie  

Metodicko-pedagogické 

centrum, Bratislava 

 2  
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IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,  
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Súťaže vyhlasované MŠ SR 

P. 

č. 
Názov súťaže Meno žiaka a trieda 

Súťaž 

konaná 

dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslovensk

á úroveň 

1. 

Biologická 

olympiáda – kat. A Peter Maník – VIII.OA 

20.-

24.4.201

6 

 
úspešný 

riešiteľ 

2. 
Biologická 

olympiáda – kat. A 
Peter Maník – VIII.OA 8.3.2016 1.miesto 

 

3. 
Biologická 

olympiáda – kat. A 
Jakub Tomes – IV.A 8.3.2016 riešiteľ 

 

4. 
Biologická 

olympiáda – kat. A 
Maximilián Černický – 

IV.A 
8.3.2016 riešiteľ 

 

5. 
Biologická 

olympiáda – kat. B 
Alexandra Brezinová – 

V.OA 
9.3.2016 riešiteľka 

 

6. 
Biologická 

olympiáda – kat. B 
Adam Kalina – V.OA 9.3.2016 riešiteľ 

 

7. 
Biologická 

olympiáda – kat. B 
Henrieta Žemličková – 

II.D 
9.3.2016 riešiteľka 

 

8. 
Biologická 

olympiáda – kat. C 
Matúš Leng – III.OA 

17.3.201

6 

úspešný 

riešiteľ 

 

9. 
Biologická 

olympiáda – kat. C 
Aurélia Csutorová – 

IV.OA 

17.3.201

6 

úspešná 

riešiteľka 

 

10. 

Biologická 

olympiáda – kat. C 

–  

posterová časť 

Daniela Pástorová – 

III.OA 

17.3.201

6 

úspešná 

riešiteľka 

 

11. 
Biologická 

olympiáda – kat. C 
Bianka Almášiová – 

III.OA 

17.3.201

6 

úspešná 

riešiteľka 

 

12. 

Biologická 

olympiáda – kat. E 

- botanika 

Gréta Lörinczová – IV.OA 
17.5.201

6 

úspešná 

riešiteľka 

 

13. 

Biologická 

olympiáda – kat. E 

- botanika 

Daniela Pástorová – 

III.OA 

17.5.201

6 

úspešná 

riešiteľka 

 

14. 

Biologická 

olympiáda – kat. E 

- zoológia 

Silvia Oravcová – IV.OA 
17.5.201

6 

úspešná 

riešiteľka 

 

15. 

Biologická 

olympiáda – kat. E 

- zoológia 

Noémi Jánošiová – IV.OA 
17.5.201

6 

úspešná 

riešiteľka 

 

16. 
Chemická 

olympiáda – kat. B 
Henrieta Žemličková – 

II.D 
7.4.2016 riešiteľka 

 

17. 
Chemická 

olympiáda – kat. C 
Marek Szabó Dózsa – I.D 

19.5.201

6 
4. miesto 

 

 

16. 
Chemická 

olympiáda – kat. B 
Henrieta Žemličková – 

II.D 
7.4.2016 riešiteľka 

 

Súťaže vyhlasované MŠ SR 

P. 

č. 
Názov súťaže Meno žiaka a trieda 

Súťaž 

konaná 

dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslovensk

á úroveň 

17. 

Pytagoriáda Michal Fafrák  

Karina Bernáthová 

Patrik Garcarz 

Matúš Leng  

Daniela Pástorová 

2.-

4.2016 
6.m  

18. 
Matematická 

olympiáda 
Michal Fafrák 

Patrik Garcarz 

2.-

4.2016 
riešiteľ 

 

19. 
Fyzikálna 

olympiáda  
Filip Maxin 

2.-

4.2016 
riešiteľ 

 

20. 
Geografická 

olympiáda 
Daniela Pásztorová 

26.2.201

6 

úspešná 

riešiteľka 

 

21 
SOČ – Umenie 

a odevná tvorba  
Sabína Kentočková 

Sandra Cseresznyésová 

23.4.201

6 
 

1.m 
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Iné súťaže 

P. 

č. 
Názov súťaže Meno žiaka a trieda 

Súťaž 

konaná 

dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslovensk

á úroveň 

1. 
Súťaž mladých 

onkológov 2016 
Sebastián Szabó – V.OA 9.3.2016  

Certifikát 

aktívneho 

účastníka 

2.  
Expert Geniality 

Show 
Matúš Leng 1.12.2015  8.m 

3. 
Najlepšia esej o 

holokauste 
Monika Nell 28.6.2016  3.m 

4. Európa v škole  L.Kádár  10.2.2016  
Čestné 

uznanie poroty 

5. 

Ako pomohli 

eurofondy môjmu 

mestu 

T.Tutko, M.Emödi, 

M.Tomajko 
10.6.2016  

Špeciálna cena 

udelená 

Úradom vlády 

SR 

6. iBobor/Infovek 59 žiakov  
Novembe

r 2015 
  

7.  

IT Fittness test 2015/ 

 IT Asociácia 

Slovenska 

50 žiakov 
Novembe

r 2015 
  

8. 
Girl´s day/Nadácia 

Eset 
7 žiakov 

Apríl 

2016 
  

9. 

Prírodovedný 

triatlon/ Gimnázium 

Fiľakovo 

3-členné družstvo 
Novembe

r 2015 
  

10. 

Pangea/ Bystra 

Education, s.r.o. 

 

17.žiakov 
Apríl 

2016 
  

11. 

Zenit – 

programovanie/ 

CVTI SR - Školské 

výpočtové stredisko 

Tomáš Tkáčik 

Erich Černaj 

Novembe

r 2015 
  

12. Matematický klokan 27.žiakov 
Marec 

2016 
  

13. 

Genius Logicus – 

Matematicus/ 

EURO-BRANCH 

s.r.o 

3.žiaci    

14. 

GeniusLogicus -

MasterofSudoku/ 

EURO-BRANCH 

s.r.o 

3.žiaci    

15. 

Čo vieš o hviezdach/ 

Hvezdáreň 

Hurbanovo 

Petra Brezinová 

Diana Ferenčíková 

Filip Maxin 

Patrik Zagib 

Máj 2016 6.-8.m  

16. 

Šachový turnaj "O 

pohár riaditeľa 

SCA" /GPJŠ 

Rožňava 

MaximiliánČernický 

Peter Vešelíny 

Martin Laciak 

Decembe

r 2015 
1.,2. 3.m  

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi65daxq8TPAhXFJh4KHS2YCPYQFgguMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.gymfilakovo.sk%2Fpage.php%3F13&usg=AFQjCNEsEiMmBBavEUWbnpFzo-DJrWKfow
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi65daxq8TPAhXFJh4KHS2YCPYQFgguMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.gymfilakovo.sk%2Fpage.php%3F13&usg=AFQjCNEsEiMmBBavEUWbnpFzo-DJrWKfow
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Ostatné aktivity na prezentáciu školy 
 

 

Návšteva Európskej komisie – 26.10- 28.10.2015 , 3 študenti školy 

Návšteva ZŠ v okrese Rožňava: október – november  - propagácia štúdia na škole  

(Kalinová,Szanyiová, Laco) 

Účasť na ZRPŠ ZŠ v okrese Rožňava: november - december - propagácia štúdia na 

škole 

 Deň otvorených dverí – 3.12.2015 - propagácia štúdia na škole 

 Účasť na burze škôl 

Testovanie uchádzačov o štúdium (pre žiakov ZŠ) 

Bezpečne na internete (ZŠ Krásnohorské Podhradie) – september 2015 – prezentácia      

projektu vypracovaného s podporou nadácie Orange – propagácia školy 

Návšteva Viedne – 22.-23.10.2015 (45 študentov ) – Lompartová , Némethová 

Týždeň jazykov – 17.-22.2016 – zapojení všetci študenti, a učitelia jazykov 

            Poznávací zájazd Praha-Drážďany-Brno-Lednice – 14.-18.6.2016 – 36 žiakov  

            a 3 pedagódovia 

 

 

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

Názov projektu Číslo 

projektu 

Celkový 

finančný 

príspevok 

Príspevok 

školy (ak bol) 

Poznámka 

Gymnázium P. J. Šafárika – 

Kvalitou vzdelávania otvárame 

brány VŠ 

26110130661 187 840 9886 Projekt OP Vzdelávanie 

Digitálna škola  
2015/2290 11736 0 

1 dataprojektor, 1 PC, 

20 tabletov , WIFI 

Projekt ERASMUS +KA1 2015-1-

SK01-

KA101-

008610 

13 249 0  

 

 

 

XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2015/2016.  

 
 V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnila tematická inšpekcia. Predmetom školskej 

inšpekcie bola kontrola pripravenosti gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi na zabezpečenie 

výchovno – vzdelávacieho procesu v súlade s inovovaným štátnym  vzdelávacím programom. 

Zistené nedostatky sa týkali vypracovania poznámok k učebnému plánu ( (UP) a inovovanému 

učebnému plánu (iUP)  a nesúladu iUP s inovovaným rámcovým učebným plánom (iRUP). 

 Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté adekvátne, kontrolovateľné a účinné 

opatrenia. Splnením prijatých opatrení boli v triedach s dvoma vyučovacími jazykmi vytvorené 

predpoklady na zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu s inovovaným ŠVP. 
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XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.  
 

 Výmena starého kúrenia akumulačnými pecami za nové – montáž teplovodného 

radiátorového kúrenia v celej budove školy  

 Opravy podlahovej krytiny po odstránení akumulačných pecí 

 Rozvod internetovej siete do časti tried s vyššou kapacitou a rýchlosťou 

 Obnova antukových plôch v areáli školy 

 Zatemnenie časti okien v aule, aby bola lepšia viditeľnosť projekcie 

 Oprava oporného múru okolo tenisového a asfaltového ihriska 

 Doplnenie odkladacieho priestoru na chodbách pre študentov – 7 šatníkových skríň 

 Skvalitnenie priestoru v triedach na odkladanie učebných pomôcok a materiálov pre 

vyučujúcich – nové katedry s uzamykateľným priestorom 

  

 

 

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

školy, a to 

 
1.  o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Stav k 31.8.2015        

 

 2012 v € 2013 v € 2014 v € 2015 v € 2016 v € 

Maximálny objem určený MŠ SR 578 090 546 846 513 716 468860 640613 

Minimálny objem stanovený MŠ SR  528 376 475 536 415015 567243 

Rozpočet stanovený zriaďovateľom 618 400 562 000 628 160 628100 689100 

Rozdiel KSK – MŠ SR 40 310 15 154 114 444 159240 48487 

% porovnania KSK/MŠ SR 106,97 102,7 122,27 133,96 107,57 

Prepočítaný počet žiakov 404 373 326 322 352 

Rozpočet po úprave 672 055 562 000 611 351 633316 700198 

% porovnania KSK/MŠ SR po 

úprave 

116,25 102,7 119,05 135,07 109,3 

 

 

  

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 
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Počet prijatých vzdelávacích poukazov      352 

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

Počet krúžkov            16 

 Pridelené 

financie 

Mzdy Odvody MTZ 

október – december 2015 2928 1600 592 768 

január – marec 2016 4636 1600 592 110 

apríl – jún 2016  1600 592 110 

Spolu 7564 4800 1776 988 

 

 

 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

žiadne 

XIV. 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. 

Ekonomický a jazykový blok sa v danom školskom roku neotvorili z dôvodu nízkeho 

záujmu žiakov. 

 

3.ročník – 4 voliteľné hodiny 

EKONOMICKÝ BLOK SPOLOČENSKOVEDNÝ BLOK 

Predmet Počet hodín Predmet Počet hodín 

Matematika okolo nás / MON 2 Základy spoločenských vied / 

ZJV 

2 

Spoločensko-ekonomický 

seminár / SEW 

1 Historický proseminár / HIM 1 

Tvorba webových stránok / 

TWS 

1 Hospodárska geografia/ HOG 1 

JAZYKOVÝ BLOK TECHNICKO – PRÍRODOVEDNÝ BLOK 
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Predmet Počet hodín Predmet Počet hodín 

Rétorika v ANJ / RAG 1 Tvorba webových 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 

 

4.ročník – 13 voliteľných hodín v rámci zvoleného bloku 

EKONOMICKÝ BLOK SPOLOČENSKOVEDNÝ BLOK 

Predmet Počet hodín Predmet Počet hodín 

Matematické metódy / MAM 4 Spoločenskovedný seminár I./ 

SPS I. 

2 

Matematické a ekonomické 

výpočty / MAV 

1 Spoločenskovedný seminár 

II./ SPS II. 

1 

Spoločenskovedný seminár I./ 

SPS I. 

2 Seminár z dejepisu I. / SED I. 2 

Ekonomika / EKO 1 Seminár z dejepisu II. /  

SED  II. 

1 

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 / DUM 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 

Spoločenskovedný seminár I./ 

SPS I. 

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 2 Fyzikálne cvičenia / FVY 1 

  Chemické výpočty / CVY 2 
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  Databázové systémy / DSY 2 

  Odborná konverzácia v ANJ / 

OKA 

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 

 

 

Koncepcia rozvoja športu 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

Regionálne kolo – 

basketbal chlapci 

23.3.2016 Rožňava RCM 12 2.m 

Regionálne kolo – stolný 

tenis-chlapci 

26.11.2015 Rožňava CVČ 4 1.m. 

Regionálne kolo – 

basketbal dievčatá 

22.3.2015 Rožňava RCM 4 1.m. 

Krajské kolo – stolný 

tenis-chlapci 

1.12.2015 Košice  CVČ 4 5.-8..m. 

Okresné kolo – 

basketbal, dievčatá 

15.4.2016 Rožňava RCM 12 1.m. 

Okresné kolo  v CO – 

MV SR 

10.5.2016 Rožňava MV SR  4 1.m. 

Krajské kolo – basketbal 

dievčatá 

18.4.2016 Košice RCM 12 6.-9..m. 

Majstrovstvá SR v CO 8.-

10.6.2016 

Podskalie MV SR 4 Úspešne . 

 

 

 

Aktivity súvisiace s Olympiádou  o pohár predsedu KSK 

 

Škola sa nezúčastnila žiadnej aktivity. 

 

 



 - 40 - 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastn

ených 

žiakov 

Prínos 

resp. 

nezáuje

m 

žiakov 

Výchovno-

vzdelávacia 

prednáška programu 

„S tebou o tebe - 

Žena ako symbol 

života“ 

7.9.2015 
GPJŠ 

Rožňava 

Ing. Zuzana Šutá zo 

spoločnosti MP Education 

s.r.o. 

PhDr. Rihošeková 

64 prínos 

Výchovno-

vzdelávacia 

prednáška programu 

„Dospievanie – život 

plný zmien“ 

7.9.2015 
GPJŠ 

Rožňava 

Ing. Zuzana Šutá 

PhDr. Rihošeková 
11 prínos 

„MOST 2015 - Deň 

srdca“ – edukačná 

kampaň 

25.9.2015 Rožňava 

Slovenská nadácia srdca pod 

patronátom ministerstva 

zdravotníctva v spolupráci s 

SČK 

8 prínos 

Beseda o inváznych 

rastlinách 
6.10.2015 

GPJŠ 

Rožňava 

Správa NP Slovenský kras – 

MVDr. A. Balážová  

GPJŠ – PhDr. Rihošeková 

16 prínos 

Exkurzia na Správu 

NP Slovenský kras 
27.10.2015 

Správa 

NP 

Brzotín 

Správa NP Slovenský kras 40 prínos 

Červené stužky – 

celoslovenský 

projekt boja proti 

AIDS/HIV 

október-

december 

2015 

GPJŠ 

Rožňava 

Kancelária WHO na 

Slovensku, MŠ SR 

koordinátor: PhDr. 

Rihošeková 

250 prínos 

Aktivity zamerané 

na prezentovanie 

„Zdravého životného 

štýlu“ 

9.-13. 

11.2015 

GPJŠ 

Rožňava 
PaedDr. Adamková 30 prínos 

Študentská a 

Valentínska kvapka 

krvi – darcovstvo 

november 

2015 

február 

2016 

RÚVZ 

Rožňava 

RÚVZ Rožňava 

PaedDr. Adamková 
10 prínos 

Medzitriedna súťaž 

v poskytovaní PP 
17.12.2015 

GPJŠ 

Rožňava 
PaedDr. Adamková 150 prínos 

Prezentácia 

„Mokrade pre našu 

budúcnosť“ 

2.2.2016 
GPJŠ 

Rožňava 
PhDr. Rihošeková 17 prínos 

Zábavné chemické 

popoludnie 

február 

2016 

GPJŠ 

Rožňava 

RNDr. Sedláčková 

Mgr. Gabriela Berczeliová 
24 prínos 

Plánované 

rodičovstvo 

a antikoncepcia - 

14.3.2016 
GPJŠ 

Rožňava 

PaedDr. Adamková 

PhDr. Rihošeková 
11 prínos 
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prezentácia 

Prevencia 

onkologických 

ochorení - 

prezentácia 

apríl 2016 
GPJŠ 

Rožňava 
PhDr. Rihošeková 61 prínos 

Návšteva Ekocentra 

SOSNA 
25.5.2016 Košice 

PhDr. Rihošeková 

RNDr. Sedláčková 
51 prínos 

Darcovstvo krvi pod 

záštitou SČK ako 

reakcia na urgentnú 

výzvu NsP sv. 

Barbory 

máj 2016 
RÚVZ 

Rožňava 
RÚVZ Rožňava 5 prínos 

Praktické ukážky 

a školenie žiakov 

v oblasti 

poskytovania PP 

máj-jún 

2016 

SČK 

Rožňava 

p. Smolko 

Mgr. Letanovská 

PaedDr. Adamková 

30 prínos 

Návšteva vedeckého 

centra v Brne 
18.6.2016 Brno PaedDr. Adamková 36 prínos 

Červené stužky : 

celoslovenský 

projekt boja proti 

AIDS/HIV 

Október-

december 

2015 

GPJŠ 

Rožňava  

Kancelária WHO na 

Slovensku, MŠ SR  
150 prínos 

Exkurzia Osvienčim 

Poľsko 
7.4.2015 

Osvienči

m 

Mgr. Kostková 

PhDr. Kerekes 
47 prínos 

Halloween na 

Gympli 
26.10.2015 GPJŠ  

Mgr. Kostková 

Ing. Matisová 
320 prínos 

Noc škriatkov 13.12.2015 GPJŠ 

Mgr. Kostková 

Ing.Matisová 

PhDr. Kerekes 

50 prínos 

Imatrikulačný ples  17.12.2015 MÚ RV  Mgr. Kostková 150 prínos 

Deň detí na Gympli 2.6.2016 GPJŠ 

Ing. Matisová 

Mgr. Kostková 

PaedDr. Görgeyová 

47 Prínos  
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VZDELÁVACIE POUKAZY 

 

Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet prijatých 
Počet zriadených 

krúžkov 

 352 285 16 

 

Názov krúžku,“ resp. oblasť Lektor 

Počet 

prihlásených 

žiakov 

Vyhodnotenie 

úspešnosti 

krúžku 

Spoznaj prírodu Gemera Matis Jozef 
20 

pracoval 

úspešne 

Basketbalový Laco Árpád 
22 

pracoval 

úspešne 

Poznaj svoju minulosť Laco Árpád 
25 

pracoval 

úspešne 

Mladý záchranár Adamková 

Katarína 
14 

pracoval 

úspešne 

Krúžok mladých chemikov a biologikov Sedláčková 

Jana 
19 

pracoval 

úspešne 

Krúžok mladých vedcov Berczeliová 

Gabriela 
12 

pracoval 

úspešne 

Fyzika s Vernierom Koreň 

Marián 
22 

pracoval 

úspešne 

Mládež v pohybe Kostková 

Soňa 
9 

pracoval 

úspešne 

Konverzácia v NJ Némethová 

Soňa 
19 

pracoval 

úspešne 

Odhaľovanie tajomstiev minulosti Kerekes 

Anita 
21 

pracoval 

úspešne 

Let s talk Hronec 

Štefan  
19 

pracoval 

úspešne  

Anglické reálie  Matisová 

Diana 
19 

pracoval 

úspešne 

Interakt Szanyiová 

Eva 
14 

pracoval 

úspešne 

Ochrancov prírody Rihošeková 

Alica 
22 

pracoval 

úspešne 

Hravá nemčina  Lompartová 

Etela 
15 

pracoval 

úspešne 

Divadelný krúžok Lörincz 

Tímea  
8 

pracoval 

úspešne 

 

Krúžky cez CVČ Košice 

 

Názov krúžku Lektor Počet prihlásených žiakov 

Volejbalový Németh Peter 15 

Strelecký Németh Peter 15 

Floorbal Repaszká Monika 20 

Turistický krúžok Mladý skauti Matisová Diana 15 
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KULTÚRNE POUKAZY 

 

Počet vydaných poukazov:  352 

Využitie kultúrnych poukazov: 

 divadelné predstavenie Jánošík –Spišská Nová Ves  - November 2015 

 

 

Informácie o Študentskej rade 

 

ŠR pracovala v školskom roku v 17 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, Biela pastelka, Deň 

narcisov  

 

 

 

Okruhy úloh : 

 

 

 Zostavenie študentskej rady – 17 členov 

 Návrh plánu práce na šk. rok 2015 / 2016 

 Pomoc pri zbierke „ Biela pastelka „ 

 Realizácia „ Rebelského týždňa na škole „ 

 Príprava Imatrikulácie pre I.OA 

 Realizácia podujatia Halloween  

  Celoškolská súťaž vo vyrezávaní tekvíc 

 Príprava Imatrikulačného plesu pre študentov 1. ročníkov ( 160 študentov ) 

 „Noc škriatkov „ – nocovanie v škole pre žiakov I.OA – IV.OA 

 Privítanie Mikuláša na škole 

 Realizácia „Živej červenej stužky „( 150 študentov ) 

 Vianočná pošta  

 Valentínska pošta 

 Celoškolská súťaž „ Talent Gymnázia „ 

 Účasť študentov na dobročinnej zbierke „ Deň narcisov „ 

 Deň Zeme – úprava a čistenie turistických chodníkov 

 Rozlúčka so štvrtákmi a vyhlásenie ankety o najsympatickejšieho štvrtáka 

 Vyhodnotenie a odovzdávanie 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 2015/2016 bola prerokovaná a schválená na Pedagogickej rade a Rade školy pri 

Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave, ktorá sa konala 12. 10. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Jozef Matis             Mgr. Soňa Kostková 

riaditeľ Gymnázia P.J. Šafárika           predsedníčka Rady školy 

    v Rožňave           pri Gymnáziu P. J. Šafárika 

 

 

 


