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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017 

(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: STN ISO 90001:2009/ EN ISO 9001:2008 získaný dňa 14.11.2016, 

potvrdený certifikačným auditom 6. 11. 2016, č. Q331113, č. protokolu C2Q-311/13 

platný do 15.9.2018 

 

 

 

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 

 úspešnosť maturantov na písomných 

maturitných skúškach  

 

 

s potrebami trhu práce 

 slabá finančná motivácia pedagógov 

 klesajúci počet žiakov ZŠ – 

demografické ukazovatele 

 potreba výmeny okien na budove školy 

 predimenzovanosť učiva v osemročnom 

štúdiu   

 

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 

 zotrvávanie pedagogických pracovníkov 

v zabehnutých postupoch  
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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 2016/2017 sme pri napĺňaní vízie dosiahli nasledovné výsledky: 

 93% žiakov ( 85% r.2015/2016)  - absolventov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu a  7 % 

- evidencia na ÚPSVaR. 

 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 2016 prebehol úspešne kontrolný audit systému manažérstva kvality STN ISO 

9001:2009/ EN ISO 9001:2008 , 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 2016/2017 škola dosiahla výborné výsledky vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti, o čom svedčí dosiahnutý celkový prospech školy 1,54  (2016 – 1,56, 2015 – 1,55, 2014 – 

1,5), celkový prospech na maturitnej skúške 1,26 (2016-1,31, 2015 – 1,28, 2014 – 1,29; a tiež 

predovšetkým výsledky dosiahnuté v externej časti maturitnej skúšky. 

V školskom roku 2016/2017 sa deviaty rok realizoval školský vzdelávací program „Brána 

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

žiakov aj požiadavkám doby. 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 2017 sa uskutočnili projektové dni, počas ktorých majú žiaci možnosť tvoriť 

a spracovávať úlohy na nasledovné témy :  

 

1. Propagácia regiónu Gemer v cestovnom ruchu  

       ( Poster, reklama v TV, ľudové pásmo, Krátky film, Propagačné predmety – vlastnoručne 

zhotovené... ) 

       1.A, 1.D, Kvinta, Príma  

 

2.Prírodná kozmetika v našom živote  

( vyrobiť prírodnú kozmetiku – po skupinách, odprezentovať kolekciu kozmetiky pod vlastnou 

značkou -- celá trieda  )  

2.A, 2.D, Sexta 

 

3.„ Čo ma robí šťastným ?“  

( krátky videofilm o šťastnom dni študenta- 5 minút ) 

3.A, 3.D, Septima 

 

4.Ekomóda  

( zhotoviť odev a doplnky z odpadového materiálu ) 

II.OA, III.OA, IV.OA 
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Bilingválne triedy: 

 
1.„ Fantasy“  

( filmové spracovanie rozprávky )   1.B 

 

2.Historická udalosť očami študenta  

( filmové alebo divadelné spracovanie )  2.B 

 

3.Moderné spracovanie klasického literárneho diela  

( filmové alebo divadelné spracovanie deja )  3.B 

 
 

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 2016 2017 

Anglický jazyk B2 6.miesto 4.miesto 

Slovenský jazyk a literatúra 2.miesto 6.miesto 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra 3.miesto 1.miesto 

Maďarský jazyk 4.miesto 4.miesto 

Matematika 3.miesto 1.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. 
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Vyhodnotenie: 

V školskom roku 2016/2017 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 2016/2017 zapojili do Korešpondenčnej 

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

súťažiach, o čom svedčí aj prehľad získaných umiestnení: 

 

2016/2017 1.miesto 2.miesto 3.miesto 

Okresné kolo 16 8 4 

Krajské kolo 6 1 6 

Celoslovenské kolo 0 1 1 

Medzinárodné kolo 1 2 1 

 

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 žiaci majú 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 v rámci  týždňa programovania - CODE WEEK 

 

Súťaž IBOBOR – celoslovenská, počet účastníkov: 20 

IT Fitness test 2017 – celoslovenská súťaž - počet účastníkov:  42  (najúsp. účastník Andrej Lipták 

– 1.A ) 
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Ďalšie aktivity  

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

konal 27.4.2017 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 5 dievčat z II.D  zúčastnilo exkurzie spojenej s prednáškou na FEI TUKE. 4 

dievčatá z III.B a II.A sa zúčastnili exkurzie spojenej s programovaním webovej stránky 

v Bratislave vo firme Garwan.  

 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku (november 2016): 

 
Organizovanie popularizačných akcií na podporu vedy v rámci Týždňa vedy a techniky: 

Dňa 20.10.2016 sa uskutočnili v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach 

popularizačné prednášky z fyziky na témy: 

1) Z čoho sa skladá svet okolo nás. Od atómov ku kvarkom. Prednášku viedla RNDr. Adela 

Kravčáková, PhD. 

2) Ako (sa) vzdelávať v dnešnom digitálnom svete?Prednášal RNDr. Jozef Hanč, PhD. 

Prednášok sa zúčastnili žiaci seminára z fyziky 3. a 4. ročníka a niektorí vybraní žiaci z 1. a 2. 

ročníkov.  

Následne na ďalšej vyučovacej hodine prebehla prezentácia a propagácia štúdia na 

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 

 

Dňa  7.11.2016 sa 45 vybraných žiakov 3. a 4. ročníka gymnázia  zúčastnilo Dňa otvorených dverí 

na Technickej univerzite v Košiciach.  

Science show – december 2016 - vybraní študenti gymnázia predvádzali v aule v trvaní jednej 

vyučovacej hodiny zaujímavé experimenty z oblasti biológie, chémie a fyziky. Podujatia sa 

zúčastnili všetky triedy gymnázia. Cieľom bolo priblížiť vedu mladým a spopularizovať 

prírodovedné predmety. 

 

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 2016/2017 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. 

 

 

 

http://ais-old.upjs.sk/prezentacia.jsp?name=Jozef.Hanc
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4. Bezpečná škola – vytvorenie podmienok pre zvýšenie bezpečnosti a poriadku na škole. 

 

Vyhodnotenie: 

V školskom roku 2016/2017 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: 

Na škole je 18 tried, 2 učebne informatiky, odborné učebne pre anglický jazyk, nemecký 

jazyk, materinský jazyk,  chémiu, fyziku, biológiu a výtvarnú a etickú výchovu. 

Škola disponuje celkovo 56 počítačmi pripojenými na internet, 16 dataprojektormi, 30 

notebookmi, 8 interaktívnymi tabuľami a 20 tabletami.   

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

 

 

 

Ciele v školskom roku 2016/2017: 

 

 Nadviazať na niekoľkoročnú spoluprácu so Slovenskou nadáciou srdca a v rámci 

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

srdca. 

V spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

v Rožňave  sme do kampane „MOST 2016 - Deň srdca“ zapojili 29. septembra päť 

študentských hliadok – spolu 10 žiakov tretích ročníkov, ktorí  navštevovali seminár 

z biológie. 

Pracovali ako dvojice a obyvateľom Rožňavy poskytovali informácie na 

najfrekventovanejších miestach v blízkosti centra mesta, kde sa nachádzalo aj meracie 

miesto zdravotníkov. 

Informovali občanov o možnostiach prevencie pred srdcovo-cievnymi chorobami, 

vysvetľovali  im kód zdravého života, vypĺňali s nimi dotazníky, rozdávali informačné 

letáky a nasmerovali ich na meracie miesto, ktoré bolo na Námestí baníkov. 

 

 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. 

 

V rámci Výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa uskutočnila prednáška a prezentácia pre 

dievčatá prvých ročníkov a V.OA triedy pod názvom „Žena ako symbol života“. 

Prednášky zabezpečuje spoločnosť MP Education, s.r.o. Sú spracované v súlade 

so Štátnym vzdelávacím programom a Pedagogicko-organizačnými pokynmi. 

Obsah prednášky: reprodukčné zdravie, prevencia karcinómov reprodukčného systému, 

intímna hygiena, antikoncepcia, pohlavne prenosné choroby a zdravý životný štýl. 

Prednáška sa uskutočnila za účasti 47 študentiek. 
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 Zapojiť žiakov do celoslovenskej kampane pri príležitosti „Dňa nefajčiarov „ – nahradené 

aktivitami v rámci Týždňa boja proti drogám  

 

Namiesto pôvodnej úlohy 3: 

V novembri prebehli aktivity v rámci „Týždňa boja proti drogám“. V 1. B triede sa 

uskutočnila beseda s príslušníkom polície kpt. M. Korintušom o trestnoprávnej 

zodpovednosti mládeže. Akcie sa zúčastnilo 30 žiakov. 

V príme, sekunde, tercii sa uskutočnili preventívne aktivity drogovej prevencie 

s pracovníčkou CPPPaP Mgr. M. Baňďošovou. Akcie sa zúčastnilo 53 žiakov. 

 

 Zapojiť mládež do celosvetovej kampane Červené stužky v rámci  prevencie HIV/AIDS .  

 

Naše gymnázium sa zapojilo do 10. Ročníka kampane „Červené stužky“. Naším cieľom 

bolo zvýšiť informovanosť žiakov o HIV/AIDS, o možnostiach prevencie pred nákazou. 

Kampaň prebiehala celý mesiac november až do 1. Decembra 2016. Zapojených bolo asi 

200 žiakov. 

                                                                                    

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

septimy 

 

Prezentáciu a besedu pre žiakov  3.ročníkov a septimy  pripravili v marci 2017 vyučujúce  

biológie. Zdôraznili význam osobnej zodpovednosti človeka za svoje sexuálne správanie, 

poučili ich o metódach a účinnosti antikoncepcie, poukázali na riziká interrupcie a pohlavne 

prenosných ochorení.  

Na prednáškach sa zúčastnilo približne  40 žiakov  .                

 

 

 Motivácia žiakov a ich študijné výsledky – Týždeň jednotiek – celoškolská súťaž 

 

Od 16.1.2017 do 20.1.2017 sa konala celoškolská súťaž pod názvom „Týždeň jednotiek“. 

Zodpovední za súťaž boli triedni učitelia, ktorí na záver týždňa spočítali dosiahnuté 

výsledky a následne bola vyhlásená a sladkosťami odmenená najlepšia trieda. Tento týždeň 

priniesol zvýšený záujem o vyučovací proces a aktivitu zo strany žiakov. 

 

 Koordinácia protidrogových aktivít a aktivít zameraných na odvrátenie pozornosti od 

únikových foriem správania. 

 

Dňa 11.1.2017 bola realizovaná beseda zameraná na univerzálnu prevencia pre žiakov 

1.A,B,D triedy. Besedu viedla psychologička z CPPPaP v Rožňave.  
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 Zorganizovať besedu na tému „Ako trávim voľný čas „ 

 

Pre žiakov prímy až kvarty sme uskutočnili besedu v spolupráci so školským psychológom. 

Žiaci sa vyjadrovali k tejto téme a na záver besedy padli nové návrhy na voľnočasové 

aktivity, ktoré následne sa uskutočnili na pôde školy. 

 

 Zapojiť sa do kampane Týždeň proti drogám 

 

Pre 1.B sa organizovala beseda s príslušníkom polície kpt. M.Korintušom o trestnoprávnej 

zodpovednosti mládeže. Zúčastnilo sa jej 30 žiakov.. 

 

 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 2017 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.                      

Na hodinách ETV sa v triedach sekunda a tercia uskutočnila beseda pod názvom „Dotyky 

nie sú na rozkaz“ . Beseda začala zážitkovou aktivitou, kde žiaci vnímali, že narušenie 

osobnej zóny nie je vždy vhodné. Po motivačnej časti sa definovali pojmy a analyzovali 

situácie. 

Účasť: približne 30 žiakov. 

 

 

 Realizovať aktivity  zamerané na prezentovanie „Ochrany životného prostredia“ pre 

žiakov štvorročného gymnázia. 

 

 V rámci „Ochrany životného prostredia“ sa v 1. a 2. ročníku preberali témy: 

 Komu patrí dažďový prales 

 Za všetkým hľadaj vodu 

 Kam prúdi elektroodpad 

 Obnoviteľné zdroje surovín 

       Témy bolo spracované do zážitkových aktivít, doplnené prezentáciami a videofilmami. 

 

 

 Realizovať skupinové práce zážitkovými technikami so študentmi podľa ponukového listu  

 

V dňoch 16. – 17.2.2017 sa realizovali pre 2.A,B,D a sextu preventívne aktivity s cieľom 

formovania zdravého životného štýlu v rámci univerzálneja selektívnej prevencie drogových 

závislostí. Zúčastnilo sa jej 90 žiakov. 

 

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

žiakov 2.ročníka a septimy.. 
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17.1.2017 sa uskutočnila v rámci prevencie sociálno – patologických javov beseda pre 

žiakov 2.A, 2.B triedy. Cieľom bolo pochopiť pojmy túžba, zvedavosť, pestovať schopnosti 

sebaúcty, ako spôsobu odolávania nátlaku skupiny.  

 

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

28.2.2017 sa uskutočnila beseda na tému „Psychohygiena! Pre žiakov 2.ročníka. Žiaci boli 

oboznámení s obsahom pojmu stres, s rizikami dlhodobého stresu, ako si správne zadeliť čas 

a osvojiť si systém učenia a postupy odbúravania stresu. 

 

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

o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže s pracovníkom polície(1.-3.ročníky) 

 

Prednáška bola organizačne zabezpečená a realizovaná koordinátorom pre drogovú 

prevenciu . Následne sme  prostredníctvom triednych učiteľov monitorovali adaptačný 

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

 

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

obchodovaniu s ľuďmi – 4.ročníky  

 

V mesiaci apríl s koordinátorom prevencie kriminality, šikanovania a drogovej závislosti, 

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

s ľuďmi v spolupráci s PZ Rožňava . 

 

 Práca s problémovými žiakmi v prospechu 

 

Žiaci sa na podnet triednych učiteľov zúčastnili pohovoru u výchovnej poradkyne , aj 

opakovane. 

 

 Organizovať preventívne aktivity pre žiakov zamerané na formovanie postojov k drogám 

a k zdravému spôsobu života – neuskutočnené – náhradná aktivita. 

 

Dňa 21.4.2017 sa v triedach 3.A,B,D a septima uskutočnili preventívne aktivity so 

zameraním na predchádzanie obchodovania s ľuďmi, ochranu ľudských práv a prevenciu 

homofóbneho obťažovania. Aktivita sa realizovala v spolupráci s CPPPaP v Rožňave . 

Zúčastnilo sa jej 80 žiakov. 

 

 

 Na hodinách etickej výchovy v Tercii a Kvarte riešiť problematiku domáceho násilia  

 

V máji 2017 sa na hodinách etickej výchovy v triedach tercia a kvarta analyzovala 

problematika domáceho násilia.  Aktivita mala názov „Čo je za dverami ?“. Cieľom bolo 
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rozvíjať u žiakov empatické a prosociálne myslenie, zvýšiť ich záujem o ľudí v ich 

bezprostrednom okolí. Učili sa identifikovať prejavy správania obete a agresora. 

Účasť: približne 25 žiakov. 

 

 Realizovať praktické ukážky a školenie žiakov v oblasti poskytovania predlekárskej prvej 

pomoci pre študentov so zvýšeným záujmom o biologické vedy. 
 

Praktické ukážky a školenia žiakov v oblasti poskytovania predlekárskej prvej pomoci 

prebehli v miestnom spolku SČK v Rožňave. Akcií sa zúčastnilo 18 žiakov zo sexty, 1.B, 

1.A a kvinty. 

 

 Realizácia preventívnych aktivít v 1.ročníkoch a kvinte. 

 

Dňa 21. a 27.10.2016 sa pre 1.A,B,D , kvintu  realizovali preventívne aktivity s cieľom 

formovania zdravého životného štýlu, univerzálna prevencia drogových závislostí. Aktivity 

sa zúčastnilo spolu 85 žiakov. 

 

 Realizácia besedy s problematikou kriminality mládeže a trestno-právnej zodpovednosti 

pri zneužívaní drog(polícia) pre študentov. 

 

Beseda na túto tému sa realizovala v novembri v rámci kampane Týždňa proti drogám. 

Namiesto nej sa dňa 15.6.2017 realizovala beseda s príslušníkom polície kpt.M.Korintušom 

na tému kyberšikana pre 1.A,B,D, kvartu a kvintu. Zúčastnilo sa jej 90 žiakov. 
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II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami  

 
 Počet žiakov školy spolu 368 

 Z toho dievčat 223 

 Počet tried spolu 18 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 368 

 Z toho dievčat 223 

 Počet tried denného štúdia 18 

 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 48/31 

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 4 

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: 

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 
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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 2017. 

 

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: 

 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) 
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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 27.marca 2017 (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 2017. 

 

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 

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) 
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 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 29.marca 2017. 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: 

3.apríla 2017 (pondelok) a 4.apríla 2017 (utorok) v čase od 7.00 – 15.00 hod. 

 

 

 

 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2017 kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

7902J00 
gymnázium 

vyuč.j.slov. 

30 35 28 25 2 30 29 

7902J00 
gymnázium 

vyuč.j.maď. 

25 15 15 8 7 14 14 

7902J00 osemročné 

gymnázium  

25 22 22 0 0 22 22 

7902J74 bilingválne 

gymnázium  

30 52 30 0 0 31 31 
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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. 

 

 

IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Priemerný prospech za školu: 

 
1,55 1,56 1,54 

Priemerný počet vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 
43,72 46,92 47,88 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
0,0 0,06 0,09 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
43,72 46,86 47,79 

http://www.roznava24.sk/
http://www.infonoviny.sk/
http://www.maygemer.sk/
http://www.roznavcan.sk/
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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 2015/2016 počet vyznamenaných žiakov v štvorročnom štúdiu 

stúpol o 8 a v osemročnom štúdiu mierne klesol o 2, čo svedčí o zvýšení náročností voči študentom.       

 

Opatrenia 

  Aj keď na zníženie počtu vyučovacích hodín vedenie školy prijalo určité opatrenia – ako 

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

nemôžeme  byť spokojní s dochádzkou , v školskom roku 2016/2017 oproti školskému roku 

2015/2016 stúpol počet vymeškaných ospravedlnených hodín v priemere o 0,93 hod./žiak v triede 

a počet neospravedlnených hodín v priemere o 0,03 hod. na 1 žiaka. Dôležitou úlohou 
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v nasledujúcom školskom roku bude prijať účinnejšie opatrenia na zníženie počtu vymeškaných 

hodín. 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2016/17 

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.  46 18 39 18 39 10 22 0 0 2164 47,04 0 0 

2.  46 23 50 18 39 5 11 0 0 1960 42,52 4 0,0

9 

3.  35 17 49 6 17 9 26 3 9 2149 61,40 0 0 

4.  43 35 81 6 14 2 5 0 0 1482 34,47 0 0 

Spolu 170 93 54,7 48 28,2 26 15,3 3 1,

8 

7755 45,62 4 0,0

2 

 

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2016/17 

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.  24 16 67 7 29 1 4 0 0 809 32,36 0 0 

2.  31 16 52 9 29 6 19 0 0 1763 56,87 14 0,4

5 

3. 26 11 42 7 27 6 23 0 0 1642 63,15 17 0,6

5 

Spolu 81 43 53 23 28 13 16 0 0 4214 52,02 31 0,3

8 
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3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2016/17 

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.  20 13 65 5 25 2 10 0 0 916 45,80 0 0 

2.  20 12 60 6 30 2 10 0 0 613 30,65 0 0 

3.  12 5 42 6 50 1 8 0 0 387 32,25 0 0 

4.  12 6 50 3 25 3 25 0 0 740 61,67 0 0 

5. 15 6 40 4 27 5 33 0 0 474 31,60 0 0 

6. 19 13 68 1 5 4 21 1 5 1035 60,88 0 0 

7. 20 7 35 4 20 7 35 2 10 1499 74,90 0 0 

Spolu 118 62 52,5 29 24,6 24 20,3 3 2,

5 

5664 346,12 0 0 

 

 

4. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2016/2017 

 

4.1 Celkové hodnotenie 

 
Kód odboru Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

7902J00 Gymnázium 43 0 0 0 43 0 

7902500 Gymnázium  0 0 0 0 0 0 

spolu  43 0 0 0 43 0 

 

 

4.2 Externá časť MS  

 

  Rok 2017 

Predmet 
Úroveň 

Počet 

žiakov 
Priemer 

Celoštátny 

priemer 
Rozdiel Percentil 

Anglický jazyk B2 43 74,22 68,4 5,82 83 

Slovenský jazyk a literatúra  32 74,72 57,6 17,12 94,4 

Slovenský jazyk 

a slovenská literatúra 
 

11 69,18 43,8 25,38 - 

Maďarský jazyk  11 71,9 57,6 14,3 - 

Matematika  22 71,51 45,9 25,61 96,9 
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4.3 Interná časť MS  - písomná forma  

Predmet Počet 

žiakov 

Hodnotenie 

Anglický jazyk 43 84,07 

Slovenský jazyk a literatúra 32 85,38 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra 11 73,37 

Maďarský jazyk 11 77,27 

 

4.4 Interná časť MS  - ústna časť  

Maturitný predmet 

Počet žiakov s prospechom  

1 2 3 4 5 
Priemerná 

známka 

Slovenský jazyk a literatúra 23 9 0 0 0 1,28 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra 8    1 1 1 0 1,54 

Maďarský jazyk a literatúra 4 5 2 0 0 1,81 

Anglický jazyk 29 11 3 0 0 1,40 

Biológia 13 2 0 0 0 1,13 

Dejepis 5 1 0 0 0 1,16 

Nemecký jazyk  B1       

Nemecký jazyk  B2       

Fyzika 1 0 0 0 0 1,00 

Geografia 3 1 0 0 0 1,25 

Chémia 7 0 0 0 0 1,00 

Informatika 8 2 0 0 0 1,20 

Matematika 18 4 0 0 0 1,18 

Občianska náuka 6 1 0 0 0 1,14 

Umenie a kultúra 2 1 0 0 0 1,33 

       

Priemer školy      1,26 
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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 2016/2017 

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 20 1 20    40 

7902J 

osemročné 

gymnázium 

ŠkVP 

1 20 1 22 1 12 1 12 1 15        81 

7902J 

gymnázium 
ŠkVP 

1 32 1 30 1 28 1 32          122 

7902J 

gymnázium 

s vyučovacím 

jazykom 

maďarským 

ŠkVP 

1 14 1 16 1 7 1 11          48 

7902J74 

päťročné 

bilingválne 

gymnázium 

ŠkVP 

1 25 1 31 1 26            82 

Celkom 4 71 4 99 4 73 3 55 1 15 1 20 1 20    373 

 

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 2016/2017 podiel absolventov na trhu práce  

 

 

 Pokračujú 

v štúdiu na 

VŠ 

Pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy) 

Vojenská 

služba 

(profesionálna

) 

Zamestnaní 

k 30.9.201

7 

Nezamestnaní 

k 30.9.2017 

Celkom  

Počet 

žiakov 

v študijnýc

h odboroch 

40 0 0 0 3 43 

Spolu počet 

žiakov 

40 0 0 0 3 43 
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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 4 4 1 0 10 47,8 

z toho 

žien: 1 0 3 3 0 0 7 45,85 

 

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 
218 218 100   

Cudzí jazyk 223 223 100   
Prírodovedné  230 230 100   
Odborné  0 0 0   
Spolu  

 
671 671 100   
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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 

Atestácia Metodicko-pedagogické 

centrum, Bratislava 

Osvedčenie o 1.atestácii 2 - 

Predatestačn

é 

vzdelávanie  

Metodicko-pedagogické 

centrum, Bratislava 

 2 - 

Funkčné 

vzdelávanie  

Metodicko pedagogické 

centrum Košice  

Osvedčenie  1  

Funkčné 

inovačné 

vzdelávanie 

Metodicko pedagogické 

centrum Košice 

Osvedčenie 2  

Aktualizačné 

vzdelávanie  

Metodicko pedagogické 

centrum Košice 

Certifikát - EnglishGo 9  

Kontinuálne 

vzdelávanie  

Uni kredit,n.o. Banská 

Bystrica 

Osvedčenie  11 15 

Kontinuálne 

vzdelávanie  

Uni kredit,n.o. Banská 

Bystrica 

Osvedčenie  11 15 

Aktualizačné 

vzdelávanie  

PQM Banská Bystrica  Osvedčenie – Interný audítor 

kvality  

1  
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IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

 

Súťaže vyhlasované MŠ SR  

P.č. Názov súťaže Meno žiaka a trieda 
Súťaž 

konaná dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

1. 

Biologická olympiáda – 

kat. A – teoreticko-

praktická časť 

Patrik Duck – IV.A 22.3.2017 riešiteľ  

2. 

Biologická olympiáda – 

kat. A – teoreticko-

praktická časť 

Natália Nemčková – IV.A 22.3.2017 riešiteľka 

 

3. 

Biologická olympiáda – 

kat. A – teoreticko-

praktická časť 

Martin Straka – IV.A 22.3.2017 riešiteľ 

 

4. 

Biologická olympiáda – 

kat. A – teoreticko-

praktická časť 

Stella Poulová – III.A 22.3.2017 riešiteľka 

 

5. 

Biologická olympiáda – 

kat. B –  

projektová časť 

Gréta Lörinczová  – V.OA 
26.-

30.4.2017 
 úspešná riešiteľka 

6. 

Biologická olympiáda – 

kat. B –  

projektová časť 

Gréta Lörinczová  – V.OA 23.3.2017 1. miesto 

 

7. 

Biologická olympiáda – 

kat. B – teoreticko-

praktická časť 

Vivien Tóthová – VI.OA 23.3.2017 

5. miesto 

úspešná 

riešiteľka 

 

8. 

Biologická olympiáda – 

kat. C – teoreticko-

praktická časť 

Matúš Leng – IV.OA 30.3.2017 

5. miesto 

úspešný 

riešiteľ 

 

9. 

Biologická olympiáda – 

kat. C –  

posterová časť 

Bianka Almášiová – IV.OA 
28.-

30.4.2017 
 úspešná riešiteľka 

10. 

Biologická olympiáda – 

kat. C –  

posterová časť 

Bianka Almášiová – IV.OA 30.3.2017 1. miesto 

 

11. 
Biologická olympiáda – 

kat. C 
Bianka Almášiová – III.OA 30.3.2017 

úspešná 

riešiteľka 

 

12. 
Biologická olympiáda – 

kat. E - botanika 
Daniela Pástorová – IV.OA 3.5.2017 3. miesto 

 

13. 
Chemická olympiáda – 

kat. B  
Marek Szabó Dózsa – II.D 6.4.2017 3. miesto 

 

14. 
Chemická olympiáda – 

kat. C 
Andrej Lipták  – I.A 18.5.2017 3. miesto 

 

15. 
Chemická olympiáda – 

kat. D 
Matúš Leng – IV.OA 27.4.2017 

úspešný 

riešiteľ 

 

16. 
SOČ – Zdravotníctvo a 

farmakológia Diana Seresová – III.A 7.4.2017 
úspešná 

riešiteľka 
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17. 
Dejepisná olympiáda  Katarína Kopaszová 

Tomáš Szabo 
14.2.2017 

2.m 

3.m 
 

18. 
Geografická olympiáda 

Daniela Pásztorová 7.2.2017 
úspešný 

riešiteľ 

 

19. 
Olympiáda ľudských 

práv  Matúš Tomajko 6.2.2017 riešiteľ 
 

20. 
Mladý digitálny 

Európan  26 žiakov   6.2.2017  
 

21. 
Olympiáda v NJ  

Adrián Adamík 16.2.2017 8.m 
 

22. 
Pekná maďarská reč  

Orsolya Gyenes  22.3.2017 3.m 
Úspešná riešiteľka  

23.  
Olympiáda v AJ  

Gréta Lörincová Február 2017 3.m 
 

24.  
Jazykový kvet  

Martina Honetzyová Marec 2017  
Postup na 

kraj.finále 

25. 
Jazykový kvet  

Gréta Lörincová Apríl 2017 1.m 
 

26. 
Jazykový kvet  

Gréta Lörincová máj 2017  
4.m 

Iné súťaže 

P.č. Názov súťaže Meno žiaka a trieda 
Súťaž 

konaná dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

1. 
Korešpondenčná škola 

ekológie 14 žiakov celoročne  
13 úspešných 

riešiteľov 

2. HIV/AIDS 3 žiaci 1.12.2016  úspešní riešitelia 

3. Speaker s Corner  Gréta Lörinczová   2.m 

4.  Dávid Németh   3.m 

5.   Katarína Stohrová    5.m 

6. Súťaž Mihálya Tompu  Orsolya Gyenesová 31.3.2017 
Strieborné 

pásmo 
 

7. Súťaž Egressyho  

Orsolya Gyenesová 

Vivien Krištófová  

Marek Szabó Dózsa 

Monika Fazekašová 

Csilla Csobády  

22.4.2017  

3.m 

5.m 

2.m 

1.m 

2.m 
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Ostatné aktivity na prezentáciu školy 
 

 

Burza stredných škôl 

Deň otvorených dverí 

Aktivity SČK  - celoročne (20 žiakov pod vedením PaedDr. Adamkovej) 

žiaci realizovali školenia v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci pre žiakov základných 

a stredných škôl v Rožňave, spolupracovali pri akciách organizovaných miestnym spolkom SČK 

(charitatívne zbierky, hliadky Červeného kríža, praktické ukážky pre žiakov ZŠ, ...), realizovali 

„Deň Červeného kríža“ zameraný na propagáciu SČK na námestí v Rožňave. 

 

Medzníky II. SV – regionálna súťaž  

                            - Haják, Bartoš  

Holokaust – celoslovenská súťaž  

                               -  M. Nell 

Kvízmajster – regionálna súťaž      15.12.2016 

                                 - 1. miesto ( Tomajko, Čiefová )  

Umelecké črevo – medzinárodná umelecká suťaž – finále (Slov. národ. Galéria v BA, apríl 2017)  

  - V. Štitnická, K. Kerekešová, B. Pástorová, D. Reiserová, L. Iľová, 

    Ch.Jozefčáková, 

Poznaj svoju minulosť – historická súťaž pre stredné školy a gymnázia s vyučovacím jaz.      

maďarským  - trojčlenné družstvoCezhraničná spolupráca – návšteva Budapešti a okolia ( pre 

študentov s vyučovacím jazykom maďarským ) 

 

Týždeň jazykov – 19 – 22.12. 2017 – zapojení všetci študenti a učitelia 

Exkurzia Kobeliarovo  - V.OA – Mgr. Kohári 

Halloween pre primu až kvartu – Ing.  Matisová 

Organizovanie programu z príležitosti Dňa maďarskej poézie – 11. 4. 2017 v školských 

priestoroch (recitácia básní a zhudobnené básne) 

Kelnerova Poloma – prednes prózy- 1. miesto: V. Tomašiková, III.OA 

Kelnerova Poloma – prednes poézie - 1. miesto: L.Urbančíková, 1.B 

Súťaž triedny časopis vyhlásený LESY SR , 1. Miesto, II.OA,  SŠ časopisy, výlet do Čierneho 

Balogu 

Súťaž „Prečo mám rád Slovensko – vyšlo v zborníku, Gréta Lorincová 

 

 

Vedenie a koordinácia školského divadeľného súboru GIKSZER. Súbor sa zúčastnil Festivalu 

maďarských amatérskych divadelných súborov  - Komárno – 14.-18. 6. 2017 
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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 2016/2017 sa konala v apríli 2017 tematická štátna školská inšpekcia  

zameraná na čitateľskú gramotnosť. 

 V rámci vyhodnotenia sme dosiahli výborné výsledky a umiestnili sme sa na prvom mieste 

v Košickom kraji . 

 

 

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

 Vybudovanie odbornej učebne IT Academy ajej zariadenie  

 Renovácia obvodového múru okolo areálu školy 

 Zakúpenie školského nábytku – stoly a stoličky do dvoch tried 

 Výroba a montáž 200 skriniek na osobné veci pre žiakov 

 Výmena podlahovej krytiny v odbornej učebni etiky  

 Výspravky poškodených stien a vymaľovanie dvoch tried a medzichodieb školy 

 Zavedenie elektronickej triednej knihy a materiálne zabezpečenie na jej chod ( počítače 

alebo notebook v každej triede) 

 Rekonštrukcia chodníka okolo školy v spolupráci s mestom Rožňava  

 Rekonštrukcia antukových športových plôch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 35 - 

 

 

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

školy, a to 

 
1.  o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Stav k 31.8.2016        

 

 2013 v € 2014 v € 2015 v € 2016 v € 2017 v € 

Maximálny objem určený MŠ SR 546 846 513 716 468860 640613 714 100 

Minimálny objem stanovený MŠ SR 528 376 475 536 415015 567243 690 213 

Rozpočet stanovený zriaďovateľom 562 000 628 160 628100 689100 791 000 

Rozdiel KSK – MŠ SR 15 154 114 444 159240 48487   76 900 

% porovnania KSK/MŠ SR 102,7 122,27 133,96 107,57 110,77 

Prepočítaný počet žiakov 373 326 322 352 372 

Rozpočet po úprave 562 000 611 351 633316 700198 725 525 

% porovnania KSK/MŠ SR po 

úprave 

102,7 119,05 135,07 109,3 101,6 

 

 

  

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      372 

Počet žiakov, ktorí nesplnili podmienky VP v minulom školskom  roku      0 

Počet krúžkov            21 

 

 Pridelené 

financie 

Mzdy Odvody MTZ 

október – december 2016 2867 1713 599 554 

január – marec 2017 2358 1748 610 0 

apríl – jún 2017 3114 1748 610 756 

Spolu 8339 5209 1819 1310 
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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 

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 
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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 

  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 
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Koncepcia rozvoja športu 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

Regionálne kolo – 

basketbal chlapci 

24.3.2017 Rožňava RCM 10 2.m 

Regionálne kolo – stolný 

tenis-chlapci 

21.3.2017 Rožňava CVČ 4 1.m. 

Regionálne kolo – 

basketbal dievčatá 

15.2.2017 Rožňava RCM 7 1.m. 

Okresné kolo – 

basketbal, chlapci 

20.2.2017 Rožňava RCM 10 1.m. 

Okresné kolo  v CO – 

MV SR 

19.5.2017 Rožňava MV SR  4 5.m. 

Okresné  kolo – florbal 

chlapcov 

12.4.2017 Košice RCM 10 1..m. 

Regionálne kolo- 

badminton 

27.10.2016 Košice RCM 5           1.m . 

Krajská športová 

olympiáda-basketbal 

9.6.2017 Košice RCM 7            3.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 

zúčastn

ených 

žiakov 

Prínos 

resp. 

nezáuje

m 

žiakov 

Výchovno-

vzdelávacia 

prednáška spojená 

s prezentáciou 

a besedou pod 

názvom „Žena ako 

symbol života“ 

7.9.2016 
GPJŠ 

Rožňava 

Spoločnosť MP Education 

s.r.o. 

GPJŠ – PhDr. Rihošeková 

47 prínos 

Výchovno-

vzdelávacia 

prednáška spojená 

s prezentáciou 

a besedou pod 

názvom  

„Dospievanie – život 

plný zmien“ 

7.9.2016 
GPJŠ 

Rožňava 

Spoločnosť MP Education 

s.r.o. 

GPJŠ – PhDr. Rihošeková 

11 prínos 

„Deň srdca – MOST 

2016“ – edukačná 

kampaň 

29.9.2016 Rožňava 

Slovenská nadácia srdca pod 

patronátom ministerstva 

zdravotníctva v spolupráci 

s SČK 

koordinátor: PhDr. 

Rihošeková 

10 prínos 

Prednáška „Prvá 

gynekologická 

prehliadka“ 

10.10.201

6 

GPJŠ 

Rožňava 

Študentky Lekárskej fakulty 

UPJŠ v Košiciach 

PhDr. Rihošeková 

20 prínos 

Červené stužky – 

celoslovenský 

projekt boja proti 

AIDS/HIV 

október - 

december 

2016 

GPJŠ 

Rožňava 

Kancelária WHO na 

Slovensku, MŠ SR 

koordinátor: PhDr. 

Rihošeková 

200 prínos 

Jaskyňa Domica - 

exkurzia 

22.11.201

6 

Jaskyňa 

Domica 
PhDr. Rihošeková 40 prínos 

Exkurzia na Správu 

NP Slovenský kras  

23.11.201

6 

Správa 

NP 

Brzotín 

Správa NP Slovenský kras 

PhDr. Rihošeková 
30 prínos 

Prednáška 

„Prevencia pred 

nákazou vírusom 

Hepatitídy A“ 

24.11.201

6 

GPJŠ 

Rožňava  

RÚVZ Rožňava 

PhDr. Rihošeková  
33 prínos 

Prevencia pred 

pohlavnými 

chorobami a AIDS 

15.12.201

6 

GPJŠ 

Rožňava 
PhDr. Rihošeková 23 prínos 

Sciens show – 

propagácia 

prírodovedných 

predmetov 

22.12. 

2016 

GPJŠ 

Rožňava 

PaedDr. Adamková 

Mgr. Berczeliová 

všetci 

žiaci 
prínos 

Prednáška 13.2.2017 GPJŠ Správa NP Slovenský kras 28 prínos 
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o mokradiach 

a Ramsarských 

lokalitách na 

Slovensku 

Rožňava PhDr. Rihošeková 

Valentínska kvapka 

krvi – darcovstvo 

február 

2017 

RÚVZ 

Rožňava 

RÚVZ Rožňava 

PaedDr. Adamková 
9 prínos 

Darcovstvo krvi pod 

záštitou SČK ako 

reakcia na urgentnú 

výzvu NsP sv. 

Barbory 

marec 

2017 

RÚVZ 

Rožňava 
RÚVZ Rožňava 3 prínos 

„Týždeň mozgu“ – 

prednáška spojená s 

prezentáciou 

13.3.2017 
GPJŠ 

Rožňava 

RÚVZ Rožňava 

PhDr. Rihošeková 
21 prínos 

Plánované 

rodičovstvo 

a antikoncepcia - 

prezentácia 

18.3.2017 

28.4.2017 

GPJŠ 

Rožňava 

PhDr. Rihošeková 

PaedDr. Adamková 
44 prínos 

Beseda na tému 

„Predlekárska prvá 

pomoc“ 

20.3.2017 
GPJŠ 

Rožňava 
PaedDr. Adamková 16 prínos 

Praktické ukážky 

a školenie žiakov 

v oblasti 

poskytovania prvej 

pomoci 

7.4.2017 
SČK 

Rožňava 

SČK Rožňava 

PaedDr. Adamková 
28 prínos 

Genetické riziká 

mutácií, plánovanie 

rodičovstva - 

prezentácia 

11.5.2017 
GPJŠ 

Rožňava 
PhDr. Rihošeková 22 prínos 

Exkurzia do 

Botanickej záhrady v 

Košiciach 

24.5.2017 Košice 
PhDr. Rihošeková 

RNDr. Sedláčková 
36 prínos 

Miestny spolok SČK 

v Rožňave - exkurzia  

24. a 

30.5.2017 

SČK 

Rožňava 

SČK Rožňava 

PaedDr. Adamková  
29 prínos 

Prezentácia 

o Národných 

parkoch a CHKO 

Slovenska 

29.5.2017 
GPJŠ 

Rožňava  
PhDr. Rihošeková 29 prínos 

Chemické 

predpoludnie 
28.6.2017 

GPJŠ 

Rožňava 

Mgr. Berczeliová 

RNDr. Sedláčková 
22 prínos 

Exkurzia 

Osvienčimu –Poľsko  
3.11.2016 

GPJŠ 

Rožňava 

Mgr. Kostková, 

PhDr.Kerekeš 
49 prínos 

Celoškolská súťaž 

Najkrajšia vyrezaná 

tekvica  

8.11.2016 
GPJŠ 

Rožňav 
Mgr. Kostková 320 prínos 

Halloween „naj 

maska“ 
3.11.2016 

GPJŠ 

Rožňav 
Mgr. Kostková 149 prínos 

Imatrikulačný ples 
22.12.201

6 

GPJŠ 

Rožňav 
Mgr. Kostková 150 prínos 

Mikuláš na Gympli 6.12.2016 
GPJŠ 

Rožňav 
Mgr. Kostková 320 prínos 
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VZDELÁVACIE POUKAZY 

 

Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet prijatých 
Počet zriadených 

krúžkov 

 372 291 20 

 

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 
10 

pracoval 

úspešne 

Mladý záchranár Adamková 

Katarína 
29 

pracoval 

úspešne 

Chémia vo faktoch a vzorcoch Sedláčková 

Jana 
19 

pracoval 

úspešne 

Krúžok mladých mendelejevcov Berczeliová 

Gabriela 
10 

pracoval 

úspešne 

Fyzika s Vernierom Koreň 

Marián 
22 

pracoval 

úspešne 

Mládež v pohybe Kostková 

Soňa 
56 

pracoval 

úspešne 

Konverzácia v NJ Némethová 

Soňa 
13 

pracoval 

úspešne 

Florbal Repaszká 

Monika 

16 

 

pracoval 

úspešne 

Let s talk Hronec 

Štefan  
25 

pracoval 

úspešne  
Turistický krúžok Mladý skaut Matisová 

Diana 
22 

pracoval 

úspešne 

Interakt Szanyiová 

Eva 
38 

pracoval 

úspešne 

Ochrancov prírody - biologický Rihošeková 

Alica 
16 

pracoval 

úspešne 

Hravá nemčina  Lompartová 

Etela 
15 

pracoval 

úspešne 

Divadelný krúžok - maďarský Lörincz 

Tímea  
18 

pracoval 

úspešne 

Žurnalistický krúžok Kohári 

Štefan 
12 

pracoval 

úspešne 

Angličtina s ,,hviezdami“ Básthyová 

Veronika 
28 

pracoval 

úspešne 

Cestopisný krúžok Matisová 

Diana 
24 

pracoval 

úspešne 

Maďarský literárny krúžok Lörincz 

Tímea 
11 

pracoval 

úspešne 

Mladý prírodovedec – záchranár  Sedláčková 

Jana 
12 

pracoval 

úspešne 
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Krúžky cez CVČ Košice 

 

Názov krúžku Lektor Počet prihlásených žiakov 

Volejbalový Németh Peter 22 

Strelecký Németh Peter 13 

Floorbal Repaszká Monika 11 

 

 

KULTÚRNE POUKAZY 

 

Počet vydaných poukazov:  372 

Využitie kultúrnych poukazov: 

 Vianočný koncert 20.11.2016 a divadelné predstavenie v OKC 30.3.2017 

 

 

Informácie o Študentskej rade 

 

ŽR  pracovala v školskom roku v 18 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   

 

Konštituovanie ŠR 

          

 Voľba predsedu , plán práce na šk.rok 2016/2017 

 Na zasadnutiach študentskej rady propagovať dodržiavanie zásad  školského poriadku,  

disciplíny, slušnosti správania a úpravy zovňajšku 

 Koordinácia prípravy  Dňa študentov a Imatrikulácie nových študentov prímy, 1.A,1.B    

a 1.D 

 Medzitriedny futbalový turnaj 

 Pomoc a koordinácia študentov pri finančných zbierkach Úsmev ako dar, Biela    pastelka, 

Modrý gombík, Deň narcisov a pod. 

 Noc škriatkov  - Halloween párty  pre I.OA – IV.OA spojená s nocovaním v škole 

 Rebelský študentský týždeň   

 Mikuláš na ľade , pre žiakov nižších ročníkov osemročného gymnázií 

 Organizovanie celoškolskej súťaže : Miss a Mister Gymnázia    

 Motivácia žiakov a ich študijné výsledky – Týždeň jednotiek, celoškolská akcia 

 Beseda na tému :  Ako trávim voľný čas / burza nápadov a návrhov na voľno – časové  

aktivity  

 Koordiácia aktivít žiakov k Zdravému týždňu na škole 
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 Zábavné popoludnie pre žiakov nižších ročníkov : Trieda baví triedu – vedomostné súťaže 

 Príprava kultúrneho programu ku Dňu učiteľov - Dnes učíme miesto Vás 

 Deň Zeme - príprava aktivít na zlepšenie životného prostredia školy /separovanie odpadu, 

úspora energií, úprava a čistenie okolia  

 Rozlúčka so štvrtákmi, vyhodnotenie súťaže o najsympatickejšieho 4 –ka,čku 

 

 

 

 
Príloha č.1 

 

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

školský rok 2016/2017 bola prerokovaná a schválená na Pedagogickej rade a Rade školy pri 

Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave, ktorá sa konala 13. 10. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Jozef Matis             Mgr. Soňa Kostková 

riaditeľ Gymnázia P.J. Šafárika           predsedníčka Rady školy 

    v Rožňave           pri Gymnáziu P. J. Šafárika 

 


