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§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

 

 Názov školy  Gymnázium J. Francisciho-Rimavského 

 Adresa školy  Kláštorská 37, Levoča 054 01 

 Telefón  +421 53 4512252 

 E-mail  skolagjfrlevoca@mail.t-com.sk 

 web stránka  gymjfrle.edupage.org 

 Zriaďovateľ  Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 riaditeľ školy  Mgr. Jaroslav Kramarčík 

 zástupkyňa riaditeľa školy  Mgr. Viera Kopaničáková 

 vedúca školskej jedálne  Mgr. Zuzana Rusnáková 

 hospodárka a ekonómka 

školy 

 Ing. Zuzana Balocká 

 Ing. Miroslava Nováková, od  27. 3. 2018 

 

Rada školy 

Rada školy pri Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča bola 

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

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rada 

školy plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy, ktorá vyjadruje  

a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov i zamestnancov školy v oblasti vzdelávania 

a výchovy. Zasadnutia Rady školy pri Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského v školskom 

roku 2017/2018 prebehli podľa plánu zasadnutí RŠ. Na svojich zasadnutiach sa zaoberala 

koncepčným zámerom rozvoja školy, pedagogicko - organizačným a materiálnym 

zabezpečením výchovno - vzdelávacieho procesu. Svoje stanovisko vyjadrovala  

k rozpočtu, k návrhu počtu prijímaných žiakov, k správe o výsledkoch a podmienkach 

výchovno - vzdelávacej činnosti školy, k školskému vzdelávaciemu programu.  
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Členovia Rady školy pri Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského v Levoči:  

   Titl., priezvisko, meno  

 predseda  PhDr. Ingrid Kochová  

 pedagogickí  

 zamestnanci 

 Mgr. Beáta  

Procházková, PhD. 

 

 ostatní zamestnanci  Mgr. Zuzana Rusnáková  

 zástupcovia  

 rodičov   

 Radoslav Tarbaj  

 Eduard Kostelník  

 Silvester Hradiský  

 zástupcovia  

 zriaďovateľa  

 PhDr. Vladimír Ledecký  

 Mgr. Miloslav Repaský  

 PhDr. Ľubomír Vira  Mgr. Jozef Bača, od 10.4.2018 

 Zlatica Ďuricová  PaedDr. Ján Furman, od 10.4.2018 

 zástupca žiackej  

 školskej rady 
 Lenka Strapková 

 

 

Poradné orgány školy 

Ďalšie poradné orgány RŠ sú:  

vedenie školy, predsedovia predmetových komisií, výchovná poradkyňa, pedagogická rada 

školy, prijímacia komisia, maturitná komisia, inventarizačná komisia, žiacka školská rada, 

rada rodičov a ďalšie zriaďované komisie (koordinátori jednotlivých oblastí). 

V škole je v zmysle § 26 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej samospráve v školstve  

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovená žiacka 

školská rada. Tá v školskom roku 2017/2018 pracovala pod vedením žiačky Niny 

Jarošovej z II.A. Členov tvoria hovorcovia jednotlivých tried. Žiacka školská rada pod 

vedením Mgr. Olivera Chudovského plnila dôležitú úlohu počas celého školského roka. 

Vďaka nej mohli žiaci vyjadriť svoj názor, uviesť problémy, ktoré ich trápia, dať návrhy. 

Žiaci spolu s koordinátorom organizovali počas roka množstvo aktivít pre žiakov 

i učiteľov. Mnohé z aktivít boli založené na charitatívnom prístupe a pomoci ľuďom 

v núdzi. Zorganizovali zbierku Hodina deťom, zbierku Biela pastelka, Študentskú kvapku 

krvi, Valentínsku kvapku krvi, vianočnú zbierku Úsmev ako dar, zbierku narcisov  

a zbierku šatstva. 
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Dôležité miesto v postavení školy plní Rada rodičov pri GJFR, ktorej 

predsedníčkou je PhDr. Janka Sekeráková, hospodárom Marek Palenčár a členov tvoria  

zástupcovia rodičov jednotlivých tried. 

Významnú úlohu aj v tomto školskom roku mali predmetové komisie. Spolupráca 

vedenia školy s vedúcimi PK a so všetkými členmi PK bola napriek množstvu úloh na 

veľmi dobrej pracovnej úrovni. Vedenie školy sa s vedúcimi PK stretávalo na pracovných 

poradách a tým ich zapájalo do riadiaceho procesu školy. Spolupráca sa zintenzívnila 

v čase diskusie o možnostiach aktualizácie ŠkVP a organizácii školských a mimoškolských 

akcií. V priebehu školského roka učitelia reprezentovali školu ako predsedovia alebo 

členovia odborných komisií v rôznych okresných a krajských súťažiach a počas 

maturitných skúšok ako predsedovia alebo členovia predmetových maturitných komisií. Aj 

táto vzájomná výmena skúseností viedla k zvyšovaniu kvality vyučovacieho procesu. 

Predmetové komisie pracovali podľa vopred vypracovaných plánov, v ktorých boli 

zohľadnené výsledky spracovaných analýz a cieľov. Pomáhali pri odbornom riadení 

výchovno-vyučovacieho procesu. Zabezpečovali vnútornú kontrolu riadenia vyučovacieho 

procesu. Najčastejšou používanou formou práce PK (okrem plánovaných zasadnutí) boli 

vzájomné konzultácie členov PK. V rámci PK sa realizovala inovácia odborných 

metodických poznatkov, výmena názorov a skúseností z uplatňovania efektívnych metód  

a foriem spolupráce. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa členovia jednotlivých PK 

snažili uplatňovať medzipredmetové vzťahy a využívať nové poznatky z internetu. Na 

škole boli zriadené predmetové komisie, ktoré pracovali pod vedením týchto pedagógov: 

 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

 PK telesnej a športovej  

výchovy 
 Mgr. Eva Lafková  TSV 

 PK prírodovedných 

predmetov 
 RNDr. Marcela Šuňavská 

 BIO, CHE, FYZ, MAT, INF, 

THD 

 PK humanitných 

predmetov 
 Mgr. Iva Kovalíková  SJL, HUV, VYV,  UKL, VUM 

 PK cudzích jazykov  Mgr. Mária Zelená  ANJ, FRJ, NEJ, RUJ, SJA 

 PK spoločenskovedných 

predmetov 
 PhDr. Ingrid Kochová  GEG, DEJ, OBN, ETV, NBV 
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Prácu PK zhodnotilo riaditeľstvo školy nasledovne: vyhodnocovacie správy boli 

spracované kvalitne, konkrétne, členenie a štruktúra správ bola dodržaná, prioritné  

a dôležité úlohy týkajúce sa vyučovacieho procesu boli vo všetkých predmetoch splnené, 

práca s integrovanými žiakmi je dobrá, predmetové komisie ju sledujú a vyhodnocujú.  

Ako pozitíva jednotlivé PK uviedli: využívanie inovatívnych metód vo výučbe, prácu 

vyučujúcich a žiakov s interaktívnou tabuľou, internetom, s odbornou, pedagogickou  

a metodickou literatúrou, uplatňovanie nových poznatkov vo vyučovaní a výchove, 

vedenie žiakov k samostatnému využívaniu logických operácií nevyhnutných pre 

systematizáciu poznatkov, vedenie žiakov k ľudskosti a tolerancii, kultivovanie osobnosti 

žiaka a rozvíjanie jeho schopností orientovať sa v estetických a umeleckých hodnotách na 

základe vlastných estetických zážitkov, skúseností a poznatkov, vedenie žiakov 

k správnemu používaniu materinského jazyka v ústnej i písomnej forme, vedenie žiakov 

k samostatnej tvorivej práci (vytváranie projektov a prezentácií), kde uplatňujú svoje 

vedomosti získané nielen na hodinách cudzích jazykov, ale v rámci dobrých 

medzipredmetových vzťahov aj vedomosti z iných oblastí. V oblasti TSV rozvíjanie 

kondičných a koordinačných schopností, osvojovanie a zdokonaľovanie návykov 

a zručností, zvyšovanie pohybovej gramotnosti, prostredníctvom pohybovej aktivity 

vytváranie  pozitívneho vzťahu k telesnej výchove a športu, ktorý je súčasťou zdravého 

životného štýlu, zapájanie žiakov do okresných, krajských, prípadne vyšších kôl v atletike, 

basketbale, volejbale, futbale....atď, zvýšenie úrovne gramotnosti v oblasti IKT, záujem 

vyučujúcich v oblasti ďalšieho vzdelávania, nová audiovizuálna technika, CD – ROMy, 

výučbové softwery a možnosť ich využívania vo výchovnovzdelávacom procese, online 

vzdelávanie v prostredí E-learningu, dobrá úroveň vo vzdelávaní predmetov vďaka 

názornosti vo vyučovacom procese, pozorovanie v experimentálnej oblasti daných 

predmetov a exkurzií do prírody, pravidelná účasť v oblasti olympiád, súťaží, aktivizácia 

študentov k samostatným prácam, projektom v podobe herbárov, fylogenéz orgánových 

sústav, referátov, PP prezentácií, posterov na vybrané témy, zorganizovanie ich výstavy, 

výrob chemických látok (LC), kde prejavili schopnosť samostatnej tvorby, organizácia 

Dňa Slnka, Deň vody, Deň boja proti AIDS a drogám, Základy environmentálnej výchovy, 

základy 1. pomoci, vysoká erudovanosť členov predmetovej komisie, bezproblémový 

proces v rámci reformy obsahu jednotlivých predmetov, dobré výsledky na maturitných 

skúškach.  
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Negatíva: nevyhovujúce učebnice a čítanky literatúry určené pre gymnáziá ( učivo je 

podané náročnou formou, neprijateľnou pre vedomostnú úroveň súčasnej populácie), 

a preto je vyučujúci povinný hľadať náhradný učebný materiál, čo jeho prípravu na hodinu 

vôbec nezjednodušuje. Odporúčame preto siahnuť po nových učebniciach, ktoré boli 

vydané pre stredné školy ( A. Polakovičová a kol. autorov: Literatúra I.,II.,III.,IV. pre 

stredné školy). Zabezpečovanie učebníc pre žiakov a vyučujúcich je finančnou záťažou pre 

obe strany, žiaci javia malý záujem o anglické časopisy a noviny (Friendship, First News), 

mnohí  majú zvýšenú absenciu na hodinách ANJ  a vyhýbajú sa ohláseným testom. 

Nedostatok elektronických pomôcok na počet žiakov, rýchlejšie pripojenie na internet. 

Pretrvávajú žiaci so zdravotnými problémami a tým ich preradenie do 4. zdravotnej 

skupiny. Nedostatočná vybavenosť odborných učební, absencia experimentov z chémie 

v 2. a 3. ročníku vzhľadom na fakt, že chémia je vedou experimentálnou, absencia 

experimentov z fyziky, absencia experimentov z biológie, nedostatok najnovšej literatúry 

o nových poznatkoch, technológiách a metodickej literatúry, nedostatočné oceňovanie 

vyučujúcich a nediferencovanosť učebných predmetov podľa náročnosti.  

Výchovné poradenstvo sa sústreďuje na komplexnú diagnostiku dieťaťa a na 

následnú psychologickú a pedagogickú intervenciu pre rodinu ako celok sledujúc líniu 

Dohovoru o právach dieťaťa, v ktorého zmysle „výchova dieťaťa má smerovať k rozvoju 

osobnosti dieťaťa, jeho nadania a rozumových aj fyzických schopností v čo najširšom 

objeme“. Záujem rodičovskej verejnosti o služby školského poradenstva narastá, je 

dôsledkom narastajúcich problémov populácie. Okrem detí, ktoré majú zmyslové, 

mentálne, telesné a iné zdravotné postihnutie, vyžadujúce si pri vzdelávaní špecifické 

postupy, existuje i ďalšia nezanedbateľná skupina detí, ktoré žiadne pozorovateľné 

postihnutie nemajú, ale napriek tomu si vyžadujú osobitný prístup pri vzdelávaní (napr. 

deti s ťažkosťami v učení, deti s prejavmi niektorých príznakov vývinových porúch učenia, 

citového prežívania, ale i deti s nadpriemerným intelektovým nadaním, športovo 

talentovaní jedinci a pod.). Stúpa počet detí s osobnostnými a emocionálnymi problémami 

vrátane detí trpiacich neurózami, psychosomatickými chorobami, ohrozených sociálnou 

patológiou (9,3%) a vývinovými poruchami učenia, detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, ohrozených chudobou (30% ). V školách narastajú vážne vzťahové problémy a 

konflikty, a to nielen v komunikácii žiakov medzi sebou navzájom, ale aj vo vzťahu k 

rodičom a k učiteľom. Deti sú často vystavené neúmernej záťaži a krízovým situáciám.  

Druhou hlavnou oblasťou pôsobenia VP je kariérna výchova a kariérne poradenstvo – 
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zosúladenie profesijných želaní, kompetencií jednotlivcov (osobnostných, zdravotných, 

fyzických, kvalifikačných) s potrebami trhu práce, s reálnymi možnosťami, formovanie 

vlastností a zručností uľahčujúcich optimálne profesionálne uplatnenie sa.  

V oblasti výchovnej  poradenskej práce sme v šk. roku 2017/2018 postupovali podľa plánu 

práce VP.   

1. Zorganizovali sme vstupnú poradenskú besedu so študentmi 1.ročníka 

štvorročného štúdia a žiakmi 1.ročníka osemročného štúdia, v ktorej sa novoprijatí 

uchádzači o štúdium na našej škole mali možnosť oboznámiť so spôsobom a priebehom 

výučby  a tiež boli informovaní o možnostiach trávenia voľného času na našej škole. 

Chceli sme takýmto spôsobom prispieť k lepšiemu adaptačnému procesu prvákov. 

2. Študentov 4. ročníka štvorročného štúdia sme už v úvode školského roka informovali 

o Maturite 2018, aby sa tak správne rozhodli pri výbere voliteľných maturitných 

predmetov a získali vedomosti o externej a internej forme písomnej a ústnej časti 

maturitnej skúšky. 

3. Zhotovili sme individuálno – vzdelávací program pre žiakov so špecifickými 

vývinovými poruchami a uskutočnili sme stretnutia rodičov a učiteľov týchto žiakov. 

Zároveň sme žiadali o pridelenie asistenta učiteľa pre nevidiaceho žiaka. 

4. Absolvovali sme konzultácie so žiakmi, ktorí mali problémy s prospechom, správaním 

a so začlenením sa do kolektívu. 

5. Pre žiakov školy bol zorganizovaný hudobno-výchovný koncert „Stop šikane“ ako 

prevencia pred takýmto správaním. Prednášajúcim bol známy slovenský spevák Robo 

Papp. 

6. Spolupracovali sme s koordinátorom prevencie drogových závislostí a iných sociálno - 

patologických javov na škole pri organizovaní akcií v súlade s Národným programom 

boja proti drogám a Koncepciou prevencie drogových závislostí v rezorte školstva. 

7. Spolupracovali sme s odborom sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately v Levoči) pri posudzovaní povinnej školskej 

dochádzky u maloletej žiačky. 

8. V spolupráci s vyučujúcimi ETV,NBV a OBN ( ale aj ostatnými pedagogickými 

pracovníkmi – najmä triednymi učiteľmi) sme viedli žiakov k rozpoznaniu 

a následnému odmietaniu šikanovania, násilia, všetkých foriem diskriminácie 

a ostatných prejavov intolerancie. 
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Profesijná orientácia: 

1. V oblasti profesijnej orientácie sme dávali žiakom prostredníctvom tém na triednických 

hodinách do pozornosti otázku voľby ich povolania ako dôležitú súčasť plánovania 

a formovania ich životnej cesty. Pomáhali sme žiakom zistiť, aké sú ich schopnosti, 

učili sme ich formovať vlastné ciele a nachádzať spôsoby ako ich naplniť. 

2. Poskytovali sme individuálne  a skupinové profesijno-orientačné  konzultácie 

študentom maturitných ročníkov na ich žiadosť. 

3. Poskytovali sme študentom končiacich ročníkov informácie o možnostiach ďalšieho 

štúdia, konzultácie týkajúce sa profesionálnej orientácie, informácie o VŠ a prístup k 

zdrojom týchto informácií - internet, propagačné materiály z VŠ na nástenkách ( 

aktualizácia DOD na VŠ), Spravodaj pre maturantov, SCIO a stretnutia so zástupcami 

VŠ a našimi bývalými absolventmi, ktorí študujú v súčasnosti na vysokých školách, 

o ktoré mali študenti končiacich ročníkov záujem.  

4. Aj v školskom roku 2017/2018 sme umožnili, aby sa žiaci tretieho ročníka 

štvorročného štúdia  zapojili do testovania organizovaného Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Levoči zameraného na oblasť poznávania 

záujmov a schopností žiakov v súvislosti s výberom ich povolania PROFORIENT.  

 

Významné úlohy vo výchovno-vzdelávacom procese plnia koordinátori pre 

jednotlivé oblasti. Z ich správ vyberáme:  

V oblasti ľudských práv boli uskutočnené tieto aktivity: 

Školské kolo olympiády ľudských práv (víťaz sa zúčastnil krajského kola).   

Namaľuj si svoje práva – výstavka žiackych prác žiakov osemročného gymnázia (príma A 

–tercia A) – 10. december Deň ľudských práv. 

Zrealizovaná beseda o nebezpečenstve a dôsledku toxikománie a AIDS. 

Svetový deň zdravia – 10. máj a Svetový deň bez tabaku – 31. máj na triednických hodinách 

a hodinách dejepisu a občianskej výchovy. 

Svetový deň životného prostredia – 5. jún (vychádzka do prírody)- príma A, sekunda A. 

Niektoré plánované činnosti z plánu práce koordinátora prevencie šikanovania  

pre šk.rok 2017/2018 neboli zrealizované. Dôvodom pre ich nesplnenie bola absentujúca 

spolupráca s CPPPaP v Levoči.  
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Vyberáme z najzaujímavejších aktivít, ktoré boli zrealizované: 

Dotazník o šikanovaní (realizovaný vo všetkých triedach osemročného a štvorročného 

štúdia na triednických hodinách) 

-cieľ: zistiť atmosféru v triede a uistiť sa, že nedochádza v tejto triede k žiadnemu spôsobu 

šikanovania. Rozšíriť vedomosti o šikanovaní a typov šikanovania. 

- výsledok: vo väčšine tried  vládne priateľská atmosféra, nedochádza tu k žiadnym 

výrazným prejavom šikanovania. V niektorých triedach boli zaznamenané nedorozumenia 

v triednom kolektíve na báze ohovárania, názorovej výmeny (bližšie informácie 

v dokumente Vyhodnotenie dotazníka o šikanovaní žiakov). 

Stop šikane ( hudobno-výchovný koncert) 

Dňa 6.4.2018 bol na podnet koordinátora prevencie šikanovania zorganizovaný pre 

všetkých žiakov školy (okrem maturitných ročníkov) hudobno-výchovný koncert s názvom 

„Stop šikane“ ako prevencia pred takýmto správaním. Prednášajúcim bol známy slovenský 

spevák Robo Papp, ktorý je v téme šikany jedným z najpovolanejších, keďže v detstve bol 

sám jej obeťou. Svojím priateľským vystupovaním si dokázal získať dôveru publika 

a snažil sa vysvetliť študentom nebezpečenstvá a dôsledky takéhoto správania. 

Počas vystúpenia so študentmi diskutoval, dal im priestor na otázky, aby si overil 

pochopenie a vnímanie danej témy. Venoval sa tiež aj problematike kyberšikany. Práve 

táto forma je čoraz viac aktuálna predovšetkým medzi mladou generáciou, ktorá sa stáva 

závislou od moderných technológií počnúc mobilnými telefónmi až po sociálne siete. 

Výchovný koncert bol popretkávaný piesňami v podaní prednášajúceho Roba Pappa. Bol 

to veľmi podnetný a hodnotný hudobno-výchovný koncert. 

Práca koordinátora boja proti obezite pre šk. rok 2017/2018 vychádzala z plánu práce 

koordinátora a časového harmonogramu aktivít. Jednotlivé aktivity boli plnené v súlade 

s časovým harmonogramom. 

V septembri sme realizovali v rámci pohybových činností účelové cvičenie pre všetky 

triedy okrem tretiakov. Tretiaci  sa zúčastnili kurzu ochrany života a zdravia, ktorý sa 

uskutočnil vo Vysokých Tatrách.  

Od septembra sa priebežne realizoval  krúžok zdravej výživy, kde žiačky tercie 

A pripravovali zdravé a chutné špeciality teplej aj studenej kuchyne počas celého 

školského roka. 

V októbri sme zaktualizovali školskú nástenku s témou „Zdravý životný štýl a pitný režim“ 

V decembri sme realizovali vianočný basketbalový turnaj, v ktorom boli zapojení takmer 

všetci študenti. 
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V januári sme absolvovali besedu s fyzioterapeutom B. Žbirkom na tému „ obezita a riziká 

s ňou spojené“ 

V apríli sme realizovali volejbalový medzitriedny turnaj. 

Taktiež sme v rámci tematického týždňa realizovali svetový deň zdravia a to projektovou 

činnosťou žiakov prímy A a sekundy A. 

V máji sa uskutočnila ochutnávka zeleninových a ovocných šalátov v triede sekunda A. 

Pre starších žiakov bola zrealizovaná beseda o škodlivých účinkoch rýchleho občerstvenia 

na ľudský organizmus. 

Upozorňovali sme aj na dôležitosť mlieka a mliečnych výrobkov. V spolupráci so školskou 

jedálňou sme zapojení do aktivity „Mliečny program“, ktorý sa realizoval počas celého 

roka. 

Počas celého šk. roka sme sa so žiakmi aktívne zapájali do všetkých okresných a aj vyšších 

kôl a športových súťaží. 

Naši žiaci sa zúčastnili plaveckého a aj lyžiarskeho výcviku. Žiakov sme zapájali do 

krúžkovej činnosti viacerými športovými aktivitami. 

Práca koordinátora prevencie drogových závislosti pre školský rok 2017/2018 vychádzala 

z plánu práce koordinátora a časového harmonogramu preventívnych aktivít.  

V septembri nebola vytvorená objednávka aktivít s CPPPaP v Levoči, nakoľko zo strany 

CPPPaP absentovala ponuka programov a komunikácia so školou. 

Deň boja proti AIDS – 1.12. Cieľové skupiny: 4.ročník, oktáva A - referáty na danú tému. 

Svetový deň boja proti drogám – 21.6. Cieľové skupiny: kvarta A, 4.ročník, oktáva A - 

referáty na danú tému, diskusia. 

V septembri sme sa zapojili do celoslovenskej kampane "Červené stužky". V rámci tejto 

kampane bola aktualizovaná školská nástenka s témou HIV a AIDS.  

V novembri v rámci európskeho týždňa proti drogám sme so žiakmi vyrábali červené 

stužky, pozerali DVD Príbehy anjelov - ide o  dokumentárny film, ktorý je pokračovaním DVD 

Anjeli o Misii sv. Jána v Barbetone, ktorá sa stará o ľudí nakazených HIV a chorých na AIDS. Pre starších 

žiakov bolo zaujímavé DVD s názvom In Your Face - DVD s názvom „In yuor face“ kampaň 

získala od medzinárodnej organizácie Doktors for live International (Doktori pre život). Ide o 30 minútový 

film v angličtine so slovenskými titulkami. Uvedená medzinárodná organizácia v ňom prezentuje 

preventívnu prednášku, ktorú si v Afrike vypočula už tisícka žiakov. Film podporuje filozofiu kampane 

Červené stužky. „Tínedžerké roky sú rokmi hľadania rozhodnutí, ktoré sa týkajú aj sexuálneho života. Jediná 

chyba môže zničiť budúcnosť. V dnešnom víre názorov sú to často mätúce posolstvá.“ In your face (Do tváre) 

je dokument, ktorý nič neprifarbuje a predstavuje zdravotné a morálne následky voľného sexu. V 

informatívnej polhodine prináša tento film silné, život meniace posolstvo.“ 
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V októbri 2017, sa konala prednáška pre žiačky IV.A a oktávy A na tému prvá 

gynekologická prehliadka, ktorú organizovali študenti medicíny v spolupráci s Ligou proti 

rakovine. Cieľom prednášky bolo priblížiť mladým dievčatám problematiku prvej 

gynekologickej prehliadky, pomôcť im prekonať strach z prvej návštevy gynekologickej 

ambulancie a poukázať na dôležitosť preventívnych prehliadok. 

V apríli pri príležitosti Svetového dňa zdravia sa na hodinách biológie žiaci venovali 

formou referátov a prezentácií infekčne prenosným chorobám a problematike ich 

prevencie.  

Koordinátor SOČ pri svojej práci postupoval podľa vypracovaného plánu práce v úzkej 

spolupráci s vyučujúcou slovenského jazyka a literatúry. Tohtoročný slabý záujem žiakov 

o túto činnosť spôsobil, že školského kola 40. ročníka SOČ sa zúčastnili iba 3 študenti 

s tromi prácami, z ktorých len 1 práca svojou úrovňou zodpovedala krajskej prehliadke 

SOČ. 

Na školskom kole SOČ sa zúčastnili: 

1.  Odbor 06 – Zdravotníctvo, farmakológia 

Lívia Sobinovská (III. A) – Magnetická rezonancia 

2.  Odbor 11 – Informatika 

František Sabol (III. A) – Automatizované získavanie dát z internetu 

3.  Odbor 13 – História, filozofia, právne vedy 

Simona Repáková (III. A) – Začiatky fungovania štátneho gymnázia v Levoči 

v prvej ČSR.     

Na krajskom kole SOČ nás reprezentoval František Sabol, ktorý sa neumiestnil na 

postupovom mieste. 
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§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 178 

Počet tried: 9 

 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda 
Počet žiakov Počet individuálne 

začlenených žiakov 
Triedny učiteľ 

k 15.9.2017 k 31.8.2018 

 príma A 8 8   Mgr. B. Procházková, PhD. 

 sekunda  A 18 18   Mgr. S. Chmelíková 

 tercia A 17 17   Mgr. I. Kovalíková 

 kvarta A 15 15   Mgr. G. Kacejová 

 oktáva A 16 16   RNDr. M. Šuňavská 

 I.A 16 16   Mgr. J. Fabiš 

 II. A 28 30   Mgr. O. Chudovský 

 III.A 28 28 1  Mgr. E. Lafková 

 IV. A 30 30   Mgr. Š. Plačko 

 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky na 4-ročné štúdium: 45 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky na 8-ročné štúdium: 13 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní PS na 4-ročné štúdium: 40 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní PS na 8-ročné štúdium: 13 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 16 

Počet zapísaných prímanov k 30.6.2017: 8 
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§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

 

 
 

Trieda ANJ SJA BIO DEJ FYZ GEG HUV CHE INF KAJ SEG MAT NEJ VUM VYV 

I.A 1,94  2,00 1,31 1,31 1,38  2,25 1,00   1,69 1,63   

II.A 2,43  2,13 1,73 1,33 2,07  3,07 1,00   2,03 2,58   

III.A 2,07  1,57 1,89 1,14 1,46  2,46 1,07   1,57 2,14   

IV.A 2,47 2,09 2,00 2,46 1,00   2,00  2,17 1,00 2,11 3,05   

príma A 1,75  1,50 1,63  1,63 1,00 2,00 1,00   1,00 1,75  1,00 

sekundaA 2,00  2,28 1,56 1,33 1,83 1,00 1,94 1,00   1,50 1,72  1,00 

tercia A 1,94  1,71 1,59 1,29 1,71  2,35 1,00   1,82 2,18   

kvarta A 1,47  1,60 1,13 1,00 1,13  1,53 1,00   1,60 1,40 1,00  

oktáva A 2,06  1,71 2,33 1,00   2,00  2,31 1,00 1,50 3,31   

 

3 

Trieda OBN RUJ SED SEB SEF SEN SEM SJL SPS SPR TSV CVC NBV ETV UKL 

I.A  1,13      1,88  1,00 1,00  1,00 1,00 1,00 

II.A 1,50 2,09      2,47  1,00 1,00  1,00 1,00  

III.A 1,57  1,00 1,50  1,00 1,00 1,82  1,00 1,00 1,00   1,00 

IV.A   2,17  1,00 1,25 1,13 2,70 2,53 1,00 1,00 1,00   1,00 

príma A 1,00       1,50  1,00 1,00  1,00 1,00  

sekunda A 1,00       1,56  1,00 1,00  1,00 1,00  

tercia A 1,29       2,00  1,00 1,00  1,00 1,00  

kvarta A 1,00       1,47  1,00 1,00  1,00 1,00  

oktáva A   1,67   1,00 1,00 2,56 2,33 1,00 1,00 1,00   1,00 
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Prospech žiakov 
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I.A 16 8 6 2 0 0 0 0 0 

II.A 30 6 9 15 0 0 0 0 0 

III.A 28 9 12 7 0 0 0 0 0 

IV.A 30 5 9 16 0 0 0 0 0 

príma A 8 8 0 0 0 0 0 0 0 

sekunda A 18 11 6 1 0 0 0 0 0 

tercia A 17 9 4 4 0 0 0 0 0 

kvarta A 15 12 3 0 0 0 0 0 0 

oktáva A 16 2 6 8 0 0 0 0 0 

 

Analýza :  

Počet žiakov s prospechom PV predstavoval 39,33 % všetkých žiakov; počet žiakov  

s prospechom PVD je 55 % všetkých žiakov a počet žiakov s prospechom „prospel“ je 

29,78 % všetkých žiakov. V záverečnej klasifikácii boli 3 žiaci  neklasifikovaní. Vo 

všetkých prípadoch bola príčinou viac ako 30 %  absencia žiaka na vyučovaní z daného 

predmetu. Priemerný počet vyznamenaných žiakov na triedu je 7,8 žiaka.  

Pochvala riaditeľom školy bola udelená 26 žiakom. 

Nepriaznivý vplyv na prospech mali tieto faktory :  

 absencia žiakov na vyučovaní,  

 slabá motivácia žiakov mať lepšie výsledky a napredovať v učení,  

 nesystematická príprava a nedostatok pevnej vôle prinútiť sa učiť.  

Opatrenia na zlepšenie prospechu:  

 vo vyučovacom procese využívať viac inovatívnych a motivačných metód a foriem 

práce,  
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 viesť študentov k systematickej príprave, vytvárať priestor pre zážitkové a tvorivé 

učenie,  

 systematicky preverovať vedomosti kratšími písomnými prácami, uprednostňovať 

krátke skúšanie žiakov v častejších intervaloch,  

 dať žiakovi možnosť dobehnúť zameškané učivo a šancu opraviť si známku,  

 na požiadanie žiakom poskytnúť konzultácie k preberanému učivu,  

 venovať pozornosť tvorbe písomiek, testov – kombinácia úloh s výberom odpovede  

a úloh s krátkou odpoveďou, príp. dlhou odpoveďou,  

 prostredníctvom triedneho učiteľa a EŽK informovať rodičov o prospechu priebežne.  

Dochádzka žiakov 
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I.A 16 1372 85,75 1372 85,75 0 0 

II.A 30 3634 121,13 3630 121,00 4 0,13 

III.A 29 3871 138,25 3866 138,07 5 0,18 

IV.A 30 3504 116,80 3320 110,67 184 6,13 

príma A 8 975 121,88 975 121,88 0 0 

sekunda A 18 1729 96,06 1726 95,89 3 0,17 

tercia A 17 1338 78,71 1338 78,71 0 0 

kvarta A 15 1191 79,40 1191 79,40 0 0 

oktáva A 16 1741 108,81 1741 108,81 0 0 

 

Analýza: Priemerný počet ospravedlnených vymeškaných hodín za školský rok je 104,46, 

čo je zlepšenie oproti minulému roku o 3,01 hod. na triedu, priemerný počet 

neospravedlnených vymeškaných hodín je 0,73, čo je zlepšenie oproti minulému 

školskému roku o 2,17 hod. na triedu. Stále pretrváva nezáujem jednotlivcov o štúdium, 

vysoká chorobnosť žiakov. Zlepšenie dochádzky pripisujeme dôslednejšej kontrole 

prítomnosti žiakov zo strany vyučujúcich, ktorí uplatňujú legislatívnu možnosť 
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komisionálneho preskúšania žiakov na podnet riaditeľa školy pri vysokej absencii žiakov 

na vyučovaní. 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet M/Ž 
EČ 

priemer 

EČ 

počet 

PFIČ 

priemer 

PFIČ 

počet 

Ústna 

forma 
Ústna 

priemer 

Ústna 

počet 
1 2 3 4 5 

Anglický jazyk B2 46 20/26 57,86% 46 69,89% 46 22 15 9 
  

1,72 46 

Biológia 
 

15 6/9 
    

8 7 
   

1,47 15 

Dejepis 
 

19 7/12 
    

7 8 1 3 
 

2,00 19 

Fyzika 
 

6 3/3 
    

6 
    

1,00 6 

Geografia 
 

3 1/2 
    

2 1 
   

1,33 3 

Chémia 
 

10 5/5 
    

7 3 
   

1,30 10 

Informatika 
 

6 5/1 
    

6 
    

1,00 6 

Matematika 
 

12 7/5 60,60% 11 
  

9 1 2 
  

1,42 12 

Nemecký jazyk B1 5 2/3 
    

5 
    

1,00 5 

Občianska 

náuka  
18 5/13 

    
9 3 2 4 

 
2,06 18 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 
 

46 20/26) 62,91% 46 75,39% 46 21 15 8 2 
 

1,80 46 

 

Na maturitnú skúšku sa prihlásilo 46 žiakov a 46 žiakov konalo EČ, PFIČ MS a ÚFIČ. 

Z toho 46 žiakov vykonalo maturitnú skúšku úspešne. Výborné výsledky dosiahli v EČ 

z anglického jazyka žiaci: Dávid Šandala dosiahol v externej časti MS úspešnosť 95,8 – 

percentil 99,1, Gabriela Semanová dosiahla úspešnosť 95,0 – percentil 98,5. Podrobnejšie 

výsledky sú spracované vo Výkaze o výsledku maturitných skúšok. Návrhy a pripomienky 

predsedu ŠMK: žiadne, správa je súčasťou výkazu o MS. Škola využila možnosť 

elektronického prevzatia výsledkov EČ MS cez program aSc Agenda.  

 

Naďalej sú v platnosti opatrenia:  

 venovať väčšiu pozornosť príprave žiakov na všetky formy a časti MS – zaradiť už 

od začiatku štúdia žiaka do jeho vzdelávacieho procesu také typy úloh, na ktorých 

sa overujú vedomosti v maturitnom ročníku, 

 premyslieť a zaviesť efektívnu prípravu maturantov na MS od začiatku školského 

roka, resp. od začiatku štúdia žiaka zameranú na získavanie zručností a trvalých 

vedomostí potrebných pre úspešnú MS v danom predmete, 

 pravidelne preverovať vedomosti žiakov kratšími a efektívnymi písomkami,  

 využiť všetky formy motivácie a metód práce u žiakov maturitného ročníka, 
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 zefektívniť systém kontroly neúčasti maturantov na vyučovaní, najmä na 

predmetoch, z ktorých žiak maturuje.  

 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského zabezpečovalo výchovu a vzdelávanie v týchto 

študijných odboroch: 

Trieda Študijný odbor Zameranie Poznámka 

príma A 7902 J gymnázium   

sekunda A 7902 J gymnázium    

tercia  A 7902 J gymnázium    

kvarta A 7902 J gymnázium   

oktáva A 7902 5 gymnázium 73 cudzie jazyky   

I.A 7902 J gymnázium    

II. A 7902 J gymnázium    

III.A 7902 J gymnázium    

IV. A 7902 J gymnázium   s rozšíreným vyuč. TSV alebo INF 

 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci školy  

 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

TPP 11 6 

DPP 2 3 

Znížený úväzok 4 0 

Dohoda 0 0 

Spolu 17 9 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 1 16 17 
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Zoznam pedagogických pracovníkov a ich aprobácia: 

Priezvisko Meno Titul Aprobácia Poznámka 

Hricová Janka Mgr. SJL-OBN RD 

Chudovský Oliver Mgr. DEJ-OBN  

Chmelíková  Soňa Mgr. SJL - FIL  

Fabiš Jozef Mgr. ANJ  

Kacejová Galina Mgr. MAT-FYZ  

Kamenický Miroslav PaedDr., PhD. MAT-ZTH-VYT  

Kochová Ingrid PhDr. DEJ-RUJ-NEJ  

Kopaničáková Viera Mgr. MAT-FYZ-INF  

Kovalíková Iva Mgr. SJL-UKJ-ETV  

Kramarčík Jaroslav Mgr. TEV  

Lafková Eva Mgr. OBN-TEV  

Oravcová Marta PaedDr. NBV  

Pomikalová Daniela Mgr. ANJ-DEJ  

Plačko Štefan Mgr. NEJ-DEJ  

Procházková Beáta Mgr., PhD. BIO-GEG  

Šuňavská Marcela RNDr. BIO-CHE  

Zelená Mária Mgr. SJL-ANJ-FRJ  

 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

 

V zmysle §35, ods. 4 zákona 319/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov mala škola 

vypracovaný Plán kontinuálneho vzdelávania v školskom roku 2017/2018, v zmysle 

ktorého sa vzdelávali títo zamestnanci: 

Por. č. Zamestnanec Druh vzdelávania 

1. Mgr. Jaroslav Kramarčík funkčné/ ukončené 2018 

2. Mgr. Štefan Plačko DPŠ 
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§ 2. ods. 1 i 

Súťaže, aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 

a/ Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Spelling Bee 2018 - Olívia Citterová (sekunda A) – okresné kolo, kat. 1A, 1. miesto 

Môj slovník z reality – ANJ – najlepšia práca Karolína Jurčová (tercia A),  

                                       NEJ – najlepšia práca Emma Bičanovská (kvarta A),  

                                       RUJ – najlepšia práca Dominika Turócziová (II.A)  

Olympiáda v anglickom jazyku –  

obvodné/okresné - kat. 2A, Rút Maľáková, II. A, 2. miesto,  

                               kat. 2B, Dávid Šandala, IV. A, 1. miesto, 

                               kat. 1A, Terézia Minďašová, sekunda A – účasť 

                               kat. 1B, Martin Strážik, kvarta A, 3. miesto  

 krajské kolo,  - kat. 2B, Dávid Šandala, IV. A, 5. miesto, 

Olympiáda v nemeckom jazyku,  

krajské kolo, kategória 2B, - zúčastnil sa Dávid Šandala, IV. A,                                                                             

Best in English – e-testovanie, zúčastnení žiaci z tried: kvarta A, I.A, II.A, III.A, IV.A – 

spolu 18 žiakov 

Najlepšie sa umiestnili: Dávid Šandala, IV. A, 91% 

                                       František Sabol, III.A, 85 % 

                                       Matúš Bičanovský, III.A, 84,5% 

                                       Gabriela Semanová, oktáva A, 82%  

                                       Nora Dzurňáková, III.A, 82%  

Jazykový kvet - zúčastnili sa: N. Dzurňáková a S. Repáková III.A  a K. Lafková tercia A 

Olympiáda ľudských práv - Petra Kalíšková, (oktáva A) bola víťazkou školského kola 

a postúpila do krajského kola.  

Geografická olympiáda –  

okresné kolo -  - kat. E - Kristián Kočan (kvarta A) – 3. miesto 

                                        Laura Prílohová (kvarta A) – 5. miesto  

Okresné kolo – kat. F – účasť Adam Nováček (príma A) a Peter Dičák (sekunda A) 
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Internetová súťaž z geografie GQIQ - zapojilo sa 30 žiakov z prímy A až po kvartu 

A a úspešný bol Kristián Kočan z kvarty A. 

Olympiáda zo SJaL     -  

okresné kolo – Laura Prílohová (kvarta A) – 2. miesto 

krajské kolo – Karolína Kopaničáková (I.A)– 6. miesto 

Majstrovstvá levočských škôl v písaní diktátu – okresné kolo – Karolína Kopaničáková 

(I.A) – 2. miesto 

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo – Natália Vrobľová (II.A) – 2. miesto 

                                                                 Oliver Kútnik (oktáva A) – 2. miesto 

Šumenie (literárna súťaž) – regionálne kolo Prešovský a Košický samosprávny kraj– Ally 

Vandrová (tercia A) – čestné uznanie poroty 

Cesty za poznaním minulosti 2018 (literárna a výtvarná celoslovenská súťaž) – zúčastnili 

sa Karolína Jurčová (tercia A), Viktória Hanisková (tercia A), Gabriela Halcinová (kvarta 

A), Emma Bičanovská (kvarta A), Gregor Valent (kvarta A), Michal Turek (II.A), Sabína 

Václavová (sekunda A), Michaela Hasajová (II.A), Rút Maľáková (II.A), Karolína 

Kopaničáková (I.A) 

Literárny Kežmarok – zúčastnil sa Oliver Kútnik (oktáva A) 

Slávik Slovenska – okresné kolo – Kristína Lafková – 3. miesto 

Ypsilon – slovina je hra – celoslovenská súťaž – zúčastnili sa Antónia Balocká (príma A), 

Alexandra Fecková (príma A), Tímea Zahurancová (sekunda A), Olívia Citterová (sekunda 

A), Ally Vandrová (tercia A), Viliam Kopaničák (tercia A), Karolína Jurčová (tercia A), 

Martin Strážik (kvarta A), Laura Prílohová (kvarta A), Gabriela Halcinová (kvarta A)  

Súťaže, prostredníctvom ktorých sme sa snažili zvýšiť a vzbudiť záujem o prírodovedné 

vzdelávanie a prírodovedné predmety. Zapojili sme sa do: 

výtvarnej súťaže Ako recyklujem 

výtvarnej súťaže Vesmír očami detí  - práca Natálie Pompovej zo sekundy postúpila z 

krajského kola do celoslovenského 
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Aj tento rok sme riešili množstvo matematických, logických úloh a hlavolamov 

zapojením sa do súťaží:  

Medzinárodný deň Sudokáčov,  

triedna a školská Liga mladých v sudoku:  

- najlepší riešitelia: 

príma A: Ján Paluba, Adam Nováček, Tamara Hojnošová 

sekunda A: Denisa Diňová, Paula Kacejová, Tímea Zahurancová  

tercia A: Karolína Jurčová, Ally Vandrová, Kristína Lafková  

kvarta A: Gabriela Halcinová, Romana Hanisková, Viktor Bartko 

I.A: Anna Kalinková, Karolína Kopaničáková, Matúš Kacej, Nikolaj Šutý  

II.A: Karin Krupová, Petra Repková, Boris Rovder 

III.A: Ivana Šebestová, Martina Šefčíková  

matematicko-fyzikálna súťaž Junior Náboj, so žiakmi: Marek Palenčár, Rado Tarbaj, 

Tomáš Hasaj a Miroslav Novaček a tím z kvarty: Hanisková, Prílohová, Kočan, Strážik  

First Lego League - FLL, medzinárodná robotická súťaž: Martin Hric, Erik Simčák, 

Richard Šilon, Andrej Korchňák, Richard Dzugas, Viktória Dzurňáková, Radoslav Tarbaj, 

Tomáš Hasaj, Adrián Hojnoš, 

V IQ olympiáde súťažilo 48 žiakov prímy A, sekundy A, tercie A a kvarty A.  

Najúspešnejšia bola Hanisková Romana z kvarty A.  

Úspešní riešitelia súťaže i Bobor z našej školy sú Ján Paluba (príma A), Alexandra 

Fecková (príma A), Paula Kacejová (sekunda A), Olívia Citterová (sekunda A), Terézia 

Minďašová (sekunda A), Matúš Petrisko (sekunda A), Tímea Zahurancová (sekunda A), 

Emma Bičanovská (kvarta A), Gabriela Halcinová (kvarta A), Romana Hanisková (kvarta 

A), René Kandra (kvarta A), Laura Prílohová (kvarta A), Nikolaj Šutý (I.A) 

Matematicko-fyzikálne olympiády a súťaže: 

žiaci primy A, sekundy A, tercie A riešili školské kolo Pytagoriády - najlepší Pytagorejci: 

Alexandra Fecková a Ján Paluba z prímy, Peter Dičák, Olívia Citterová, Lívia Iľašová a 

https://maps.google.com/?q=3.A:+Ivana&entry=gmail&source=g
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015020268231
https://www.facebook.com/radko.tarbaj
https://www.facebook.com/GymJFR/photos/ms.c.eJwzNDU0sjAyMTM1MjQwMzc31DOECZiamBgYGpgAAHCtBp0~-.bps.a.1512824648773438.1073742089.164952353560681/1512824652106771/?type=3&theater
https://www.facebook.com/miroslav.novacek.98
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Tímea Zahurancová zo sekundy, Viliam Kopaničák a Karolína Jurčová z tercie., okresné 

kolo v matematickej súťaži Pytagoriáda: Ján Paluba (3.miesto) 

v Medzinárodnej matematickej súťaži KLOKAN najlepšie výsledky v jednotlivých 

triedach dosiahli: Ján Paluba z P.A, Peter Dičák, Alex Sipko zo S.A, Emma Bičanovská, 

Laura Prílohová z Kv.A, Matúš Kacej z 1.A, Martin Hric z 2.A, Matúš Bičanovský z 3.A 

Biologické a chemické olympiády: 

okresné kolo chemickej ol. kat.D - Martin Strážik, kvarta A - 1. miesto, Romana 

Hanisková, kvarta A - 2. miesto, krajské kolo chemickej ol. kat.D - Romana Hanisková, 

kvarta A - úspešný riešiteľ 

krajské kolo chemickej ol. kat.C - Nikolaj Šutý, 1. A - 9. miesto, úspešný riešiteľ, Ivana 

Hradiská, 1.A - úspešný riešiteľ 

okresné kolo biologickej ol. kat.E – odbornosť zoológia: Alex Hric 5.m., Ján Paluba 7.m. 

- prima A - úspešní riešitelia 

okresné kolo biologickej ol. kat.E – odbornosť botanika: Romana Hanisková, kvarta A, 

2.m., postup na kraj, krajské kolo biologickej ol. kat. E - odbornosť botanika: Romana 

Hanisková, kvarta A, úspešný riešiteľ 

okresné kolo biologickej ol. kat.C – Romana Hanisková, kvarta A - 4.m., Laura Prílohová, 

kvarta A - 3.m., úspešné riešiteľky  

okresné kolo biologickej ol. kat. D – Olívia Citterová, sekunda A, 4.m., Dominika 

Hanisková, sekunda A, 8.m., úspešné riešiteľky 

Športové súťaže 

Beh Levočskou dolinou – K.Džuganová – 1.miesto, L.Prílohová – 1. miesto, V. Kostelník 

– 2. miesto, E.Rovder – 2. miesto, L. Dzurňák – 3.miesto 

Cezpoľný beh  ZŠ- jednotlivci-  L. Prílohová – 1. miesto (okresné kolo) 

Cezpoľný beh – SŠ – družstvá – dievčatá 1.miesto, chlapci – 2. miesto. Jednotlivci – 

K.Džuganová – 2. miesto, L.Prílohová – 3. miesto, L. Dzurňák – 2. miesto,V. Kostelník – 

3. miesto (okresné kolo) 
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Cezpoľný beh – dievčatá – 3. miesto (krajské kolo), L.Repková,P.Repková, K.Džuganová 

Florbal – družstvo chlapcov  v kategórii SŠ  a ZŠ sa zúčastnili okresného kola  

Stolný tenis – družstvo dievčat aj chlapcov získalo 3. miesto v okresnom kole žiakov a aj 

žiačok  SŠ a družstvo chlapcov v kategórii ZŠ a OGy 2. miesto v okresnom kole 

Volejbal – družstvo chlapcov  SŠ získalo 2. miesto v okresnom kole, dievčatá 3 . miesto , 

družstvo dievčat ZŠ 1. miesto 

Basketbal – družstvo chlapcov získalo 2. miesto v okresnom kole, družstvo dievčat 3. 

miesto v okresnom kole. Chlapci v kategórii ZŠ získali 2. miesto.dievčatá 2. miesto 

Hádzaná – družstvo chlapcov 3. miesto v okresnom kole žiakov SŠ 

Bedminton – v okresnom kole ZŠ získali chlapci 2. miesto a dievčatá 1. miesto, na 

krajskom kole dievčatá 5. miesto, chlapci SŠ získali na krajskom kole 5. miesto 

Futsal SŠ – chlapci 1. miesto 

Atletika-  v okresnom kole  ZŠ a OGy Laura Prílohová získala 1. miesto v behu na 60m, 

a v skoku do diaľky tiež 3. miesto. T. Ľachová v skoku do výšky 1 .m., v skoku do diaľky 

1. miesto, R.Hanisková v behu na 300m- 2.miesto, K. Kočan 1. miesto 60m, a 2. miesto 

300mNa krajskom kole získal L.Prílohová  7. m. v behu na 60m, K.Kočan v behu na 60m 

7. miesto , T. ľachová 5. miesto v skoku do diaľky, skok do výšky 6. miesto 

Streetball –  družstvo starších chlapcov tiež 2. miesto, staršie žiačky-  2. miesto. 

V kategórii juniorov družstvo chlapcov získalo 1.  miesto a družstvo junioriek  3. miesto. 

b/ Aktivity a prezentácia na verejnosti 

 

Educate Slovakia 2018 (celonárodný projekt), AIESEC Košice, Martin Vasko, 15. – 19. 

1. 2018, triedy I.A, II.A, III.A, IV.A, kvarta A, oktáva A – 1 hodina ANJ denne 

4 stážisti: Ana Paula – Brazília, Shirin/Ariel Alibakieva – Kirgisko, Sena Kavas –Turecko, 

Ignacio Lescano - Peru  

Graham Last, Rainbow Club, 19. – 23.3.2018, intenzívny kurz ANJ, oktáva A 
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Dňa 13. októbra 2017 sme zorganizovali konferenciu pre učiteľov na tému finančná 

gramotnosť v rámci realizácie projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania 

pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na 

rok 2017. 

Dňa 6. septembra 2017 sa uskutočnila prednáška krajského riaditeľa OVB Miroslava 

Kopernického na tému finančná gramotnosť. Prednášky sa zúčastnili žiaci kvarty A, I.A, 

II.A, III.A  a IV.A triedy.  

V septembri 2017  žiaci I. A triedy navštívili  štátny archív v Levoči s cieľom oboznámiť 

ich s archívnou dokumentáciou, ústredným postavením  archívov a ich významom  pre 

každodenný život. 

Dňa 5. októbra 2017 žiaci kvarty A mali celodennú aktivitu s hrou finančná sloboda.  

Dňa 12. októbra 2017 sa konala Roadshow Úradu vlády na tému Projektové zámery 

realizácie operačných programov v rámci Európskej únie pre žiakov III.A.triedy.  

V novembri 2017 sa  žiaci 2. A triedy a 1. A triedy zapojili do zbierky Hodina deťom 

a dňa 13. apríla do zbierky Deň narcisov. 

Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov - do projektu sa 

zapojili  všetci žiaci osemročného štúdia a 1. – 3. ročník štvorročného štúdia našej školy. 

Našimi partnerskými školami boli: pre žiakov osemročného štúdia – Gymnázium Angely 

Merici v Trnave, pre študentov štvorročného štúdia – Gymnázium Krompachy. 

Projekt Tajný život mesta II, organizovaný občianskym združením CEEV Živica - je 

pokračovaním projektu Tajný život mesta I. Cieľom tohtoročného projektu bolo vytvoriť 

quest (hľadačku), ktorá má mapovať biodiverzitu rastlinstva a prírodných útvarov či 

prvkov vybranej lokality mesta Levoča a jeho okolia. Následne so samotným questom bolo 

potrebné oboznámiť formou nami zvolenej informačnej kampane čo najväčší okruh ľudí. 

Na tomto projekte pracovali študenti I. A. Quest vytvorený žiakmi našej školy bol vybratý 

medzi 3 najlepšie na Slovensku. 

Formou rôznych zábavných aktivít, prezentácií a súťaží v škole sme sa snažili zvýšiť a 

vzbudiť záujem o prírodovedné vzdelávanie a prírodovedné predmety. Zrealizovali 

sme: 
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účasť kvarty na výstave v MŠŠ Dvanásť patrónov vedy, techniky a remesiel  

v rámci Týždňa vedy a techniky sme navštívili Štátnu vedeckú knižnicu, kde sme si 

pozreli výstavu vedeckých hračiek a osobností vedy a techniky, planetária Slovenského 

technického múzea v KE s kvartou a zábavné vedecké centrum sme zvládli so sekundou  

vianočná hra pre malých. Dieliky Blokusu najlepšie na hraciu plochu umiestnili a 

zvíťazili: Tamara Hojnošová, Alex Hric, Ján Paluba z prímy a Paula Kacejová, Terézia 

Minďašová, Matúš Petrisko zo sekundy.  

Svetový Deň Slnka, 3. máj 2018, sme si pripomenuli aktivitami, ktoré si pripravili žiaci 

kvarty A pre žiakov prímy, sekundy, tercie a prvákov. 

Európske solárne dni - boli zamerané na prezentáciu Slnka ako alternatívneho zdroje 

energie, pri ktorej žiaci kvarty A vyšli do ulíc Levoče so žltými balónmi a letáčikmi, 

zvyšovali povedomie obyvateľov o možnostiach využívania slnečnej energie, žiaci 2.A 

vyrábali domčeky s fotovoltikou.  

Svetový deň vody v marci sme si v triedach pripomenuli realizáciou rôznych podujatí 

(vedomostný kvíz, pokusy...) 

Deň robotiky, interaktívna prednáška a ukážky programovania Lego robotov pre žiakov 

prímy s sekundy pod odborným vedením prednášajúceho Pavla Petroviča. 

prednáška s ukážkami videohier vo vyučovaní. Silvester Buček z OZ vĺčatá.  

pre žiakov nižších ročníkov sme zrealizovali, formou hier a aktivít, Deň detí a noc v škole. 

V rámci hodín biológie a chémie sa konali rôzne besedy a aktivity: 

prednáška pre žiačky IV.A a oktávy A na tému prvá gynekologická prehliadka, ktorú 

organizovali študenti medicíny v spolupráci s Ligou proti rakovine.  

Svetový deň boja proti AIDS – v rámci 11-tého ročníka celoslovenskej kampane 

Červené stužky si študenti semináru z biológie pripomenuli 1. december prezentovaním 

referátov na tému AIDS, pohlavne prenosné choroby a drogy.  

žiaci prímy a sekundy sa zapojili do Medzinárodného dňa vyučovania v prírode, v rámci 

ktorého absolvovali quest s názvom Vysnívaná cesta Anny Shirlleyovej, ktorý pripravili 
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žiaci prvého ročníka. Na tomto cvičení žiaci spoznávali biodiverzitu rastlinstva v okolí 

Mariánskej hory v Levoči.  

Strom života: organizácia venujúca sa prírode a jej ochrane: 

-členmi klubu Stromu života sú žiaci prímy A (8 žiakov), zapojili sa do celoročnej 

korešpondenčnej súťaže Envitalent, kde žiaci riešili úlohy týkajúce sa organizmov na 

Slovensku.  Žiačky A. Balocká, A. Facková, V. Pavlíková a T. Hajnošová obdržali diplom 

s hodnotením znalca . Od Stromu života sme mali na Noc v škole zapožičané 2 skenery 

netopierov. Žiaci počas akcie monitorovali netopiere na školskom dvore a v okolí hradieb. 

Netopiere boli zaznamenané na základe frekvencie typickej pre jednotlivé druhy.  

Zorganizovali sme prednáška a beseda s absolventom našej školy Martinom Vaskom na 

tému: Recyklácia  

V rámci environmentálnej výchovy sa venujeme celoročnému zberu: papiera, bateriek, 

žiariviek, elektroodpadu, sabi vrchnáčikov, pet vrchnáčikov. 

Z poverenia Okresného úradu v Prešove sme zorganizovali okresné kolo vo volejbale 

chlapcov a dievčat SŠ. 

Uskutočnili sme Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník, ktorý sa realizoval vo 

Vysokých Tatrách pobytovou formou. V júni sme zorganizovali plavecký kurz pre žiakov  

 2. ročníka. Realizoval sa v Aquacity Poprad s dennou dochádzkou. Vo januári sme 

uskutočnili lyžiarsky kurz v Tatranskej Lomnici pre žiakov 1. ročníka a tercie A  

pobytovou formou.  

V rámci školy sme uskutočnili Vianočný basketbalový medzitriedny turnaj chlapcov aj 

dievčat. V apríli sme zorganizovali pre žiakov našej školy Veľkonočný medzitriedny 

volejbalový turnaj kombinovaných družstiev chlapcov a dievčat. Uskutočnil sa 

volejbalový turnaj učitelia vs. žiaci. V júni sa konal futbalový medzitriedny turnaj. Naši 

žiaci absolvovali dve účelové cvičenia, športový a turistický deň.  

Vo februári sme zorganizovali deň otvorených dverí, v decembri Vianočnú akadémiu 
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Realizované exkurzie: 

 

Gotické Košice - žiaci IV.A triedy a oktávy A v rámci seminára z dejepisu si prezreli 

historické pamiatky mesta Košice, so zameraním na stredoveké dejiny a gotickú 

architektúru 

Botanická záhrada v Košiciach, Vegetácia sveta - žiaci prímy A a sekundy A spoznávali 

exotické druhy rastlín a živočíchov 

Po stopách slovenských spisovateľov, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš - exkurzia 

obohatila vedomosti žiakov v súlade s učebnými plánmi, rozšírila ich poznatky z obdobia 

romantizmu a zo života a tvorby Milana Rúfusa 

Po stopách slovenských  umelcov, Martin Exkurzia obohatila vedomosti žiakov v súlade 

s učebnými plánmi,, rozšírila ich poznatky z medzivojnového obdobia (život a tvorba J. C. 

Hronského) a z výtvarnej tvorby Martina Benku 

Návšteva knižnice Mateja Hrebendu, Levoča  - v rámci Mesiaca knihy sme navštívili 

knižnicu pre nevidiacich   v Levoči, kde sme navštívili rôzne oddelenia (zvukové štúdiá, 

tlač a expedíciu, knižnično-informačné služby, redakciu) a prostredníctvom prehliadky 

sme tak nazreli do zložitého a pritom zaujímavého sveta nevidomých ľudí.                                                            

Exkurzia Cern, Technorama 

Exkurzia v Slovenskom technickom múzeu v KE, žiaci II.A absolvovali vyučovanie v 

Sieni elektrických výbojov a zvládli magneticko-múzejnú hodinku. 

Výskumná expedícia v Bratislave pri príležitosti 11.ročníka európskeho festivalu Noci 

výskumníkov. Absolvovali sme projekt Divná Bratislava, návštevu Múzea dopravy, 

Zážitkové centrum vedy Aurelium, výstavu Ľudské telo a Noc výskumníkov v Starej 

tržnici.  

Extrapolácie 2017 - účasť žiakov kvarty a tercie na podujatí v Banskej Bystrici 

 

 

http://11.ro/
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§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Škola v školskom roku 2017/18 realizovala tieto projekty: 

 

Dátum 

výzvy: 
Organizácia: Výzva: 

Názov nášho 

projektu: 

Schválený, alebo 

nie. 

2018 

MŠVVaŠ SR/   Výzva na 

podanie žiadosti o rozvojový 

projekt na podporu 

organizačného zabezpečenia 

vzdelávania pedagogických 

zamestnancov v oblasti 

finančnej gramotnosti a 

výchovy k podnikaniu na rok 

2018 

Bývanie, základ 

finančnej istoty 
áno 

2017 
Nadácia Orange/ Eškoly pre 

budúcnosť 
Envirobot áno 

2018 

Rozvojový projekt - Rozvoj 

výchovy a vzdelávania žiakov 

v oblasti telesnej a športovej 

výchovy formou dostavby, 

rekonštrukcie alebo výstavby 

novej telocvične a na 

vybavenie telocvične 

 nie 

 

Pokračovali sme v projekte Tajný život mesta 2 v spolupráci s občianskym združením 

CEEV Živica - cieľom projektu bolo mapovať biodiverzitu mesta Levoča a jeho okolia, 

pracovať s mobilnou aplikáciou PlantNet, ktorú sme postupne napĺňali fotografiami rastlín. 

Žiaci I.A vytvorili informačno-zábavnú brožúrku, s ktorou vyhrali pobytovo/vzdelávací 

výlet do Zaježovej v septembri 2018.  

Škola je od tohto školského roku zapojená do projektu IT Akadémia. 
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§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2017/2018 v škole nebola vykonaná komplexná inšpekcia ( podľa 

Metodického usmernenia č. 10/2006-R, čl. II, ods. 8). 

 

§ 2. ods. 1 l 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

Budova školy je národnou kultúrnou pamiatkou. K dispozícii sú okrem klasických 

učební aj odborné učebne dejepisu, biológie, chemické laboratórium, fyzikálne 

laboratórium, jazyková učebňa a 2 počítačové učebne. V škole je zavedený Wifi systém, 

ktorý je k dispozícii žiakom i učiteľom. Učitelia prírodovedných predmetov majú k 

dispozícii kabinety. Na výučbu telesnej a športovej výchovy sa využíva telocvičňa školy 

a športová hala na Baštovej ulici. Ďalej je k dispozícii viacúčelový športový areál, ktorý 

poskytuje využitie na relaxáciu a športové vyžitie žiakov mimo vyučovania. Zahŕňa: 1 

hádzanárske ihrisko, 2 basketbalové ihriská, 2 volejbalové ihriská, 1 tenisový kurt, dráhu 

a doskočisko s antukou pre atletiku, tartanovú dráhu. Škola má vlastnú kuchyňu a jedáleň, 

v ktorej sa stravujú žiaci, zamestnanci školy i cudzí stravníci. Súčasťou budovy je 

historická aula, ktorá slúži na slávnostné príležitosti. Žiakom i učiteľom je k dispozícii 

školská knižnica s odbornou literatúrou, beletriou a náučnou literatúrou. Na ďalšie 

skvalitnenie výučby hlavne prírodovedných predmetov ale aj cudzích jazykov slúžia  

3 interaktívne tabule s príslušenstvom. 

V spodnej časti vežičky školy odpadli betónové a omietkové vrstvy. Škola okolie 

zabezpečila výstražnou páskou, aby neboli ohrozené životy a zdravie osôb pohybujúcich sa 

v okolí. Súčasne požiadala o pridelenie finančných prostriedkov na opravu havarijnej 

situácie. Finančné prostriedky boli schválené a oprava sa uskutoční do konca roku 2018. 

 

Pred začiatkom školského roka sa opravili omietky v 1 učebni, trieda bola 

vymaľovaná, dokúpili sa nové žalúzie a  nové šatňové skrinky. Do 3 tried sa dokúpili nové 

lavice. 

Škola poskytla priestory na prenájom Súkromnej základnej škole v Levoči, ktorá 

využívala 4 miestnosti pre triedy a zdieľala ostatné učebne po vzájomnej dohode. 
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§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

 

 

Škola je rozpočtová organizácia vyššieho územného celku a hospodári 

s prostriedkami štátneho rozpočtu, ktoré sú jej prideľované prostredníctvom dotácie od 

zriaďovateľa na prenesené a zvlášť na originálne kompetencie. 

Hospodárenie školy sa riadi zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. 

Na základe rozpočtových opatrení a skutočných potrieb organizácie bol rozpočet 

upravený na rok 2017 takto: 

Ek. klasifikácia Názov položky  Suma v € 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy a osob. vyrovnania 182 805 

620 Poistné a príspevky 62 498 

630 Tovary a služby 81 172 

640 Bežné transfery 2 119 

600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 328 594 

 

Členenie bežných výdavkov: 

610 - Mzdy, platy, služ. príjmy a osob. vyrovnania 

Z tejto kategórie sa finančné prostriedky čerpali v nasledovnej štruktúre: 

Položky čerpania finančných prostriedkov Suma v € 

Tarifné platy 160 932,76 

Tarifné platy - maturity 235,00 

Osobný príplatok 2 453,07 

Ostatné príplatky 10 855,00 

Odmeny 5 001,62 

Odmeny - maturity 254,00 

Odmeny - mimoriadne 0,00 

Odmeny - vzdelávacie poukazy 2 676,00 

SPOLU 182 407,45 
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Osobné príplatky sú osobnými príplatkami nepedagogických zamestnancov na 

dorovnanie platu do minimálnej mzdy a osobný príplatok štatutára. Ostatné príplatky 

tvoria príplatky za riadenie, príplatky za nadčas, príplatky za triednictvo a kreditové 

príplatky.  

 

 

620 – Poistné a príspevky 

Prostriedky sa čerpali na povinné odvody do Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške 

14 071,64 €, poisťovne Dôvera vo výške 4 724,84 €. Odvody do Sociálnej poisťovne boli 

vo výške 44 855,00 €. Z toho tvorili odvody do poisťovní aj odvody zo vzdelávacích 

poukazov na financovanie záujmového vyučovania a odvody z maturitných odmien. Na 

financovanie záujmového vzdelávania boli škole pridelené finančné prostriedky vo výške 

4 269 €, z toho na odmeny bolo vyplatených 2 676 €, na odvody 1 242 €, zvyšné 

prostriedky vo výške 351 € boli použité na všeobecný materiál. Na maturity bolo 

pridelených 742 €. Vyplatilo sa 489 €, na odvody 253 €. 

 

 

630 – Tovary a služby 

631 – Cestovné náhrady  

Na cestovné sa čerpalo 408,93 €. 

632 – Energie, voda a komunikácie 

Čerpanie na položke elektrická energia je 318,77 €. 

Čerpanie na položke plyn je 23 975,72 €. 

Čerpanie na  položke vodné a stočné v sledovanom období je 5 436,71 €.  

Poplatky za dátové a spojovacie siete predstavujú 1 445,95 €, ktoré zahŕňajú poplatky za 

používanie VUCNET-u. Telekomunikačné poplatky sú vo výške 978,33 €, čerpanie na 

poštovné je v sume 210,65 €.  

633 – Materiál   

Na nákup všeobecného materiálu ako kancelársky papier, kancelárske potreby, čistiace 

prostriedky  drobný materiál na údržbu a prevádzku sa použili prostriedky v sume 1 106,37 
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€. Na podpoložke Knihy, časopisy, učebné pomôcky sa prostriedky čerpali v sume 

1 310,03 €.  

635 – Rutinná a štandardná údržba 

Aktualizácia účtovného programu iSPIN a mzdového programu stála 1 363,51 €.  

636 – Nájomné  

Na tejto položke sa finančné prostriedky čerpali na nájomné poštového priečinku vo výške 

54 €. 

637 – Služby  

V rámci toho zoskupenia sa prostriedky čerpali na položke 637001 – Školenia, kurzy, 

semináre, porady v sume 1 093 € na školenie zamestnancov, 637003 – Propagácia, reklama 

a inzercia v čiastke 16 €, na položke 637004 – Všeobecné služby v sume 9 945,35 €. Na 

položke 637005 – Špeciálne služby sa čerpalo v sume 3 346,50 € a to na ochranu objektu 

službou SBS, servisné služby v sociálnom zariadení a servis programu iSPIN. Na položke 

637012 – Poplatky to boli poplatky banke v sume 9,00 €. Taktiež v rámci tohto zoskupenia 

na položke 637014 – Stravovanie je v sume 722,96 € zahrnutý príspevok zamestnávateľa 

na stravovanie za zamestnancov školy, na položke 637015 – Poistné je to poistenie 

majetku zmluvne dohodnuté so spoločnosťou UNIQA vo výške 2 136,40 €, položku 

637016 – Prídel do sociálneho fondu tvorí povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 

1,05% zo súhrnu hrubých miezd, za daný kvartál to je suma 1 800,37 €. Položka 637027 – 

Odmena na základe dohody o vykonaní práce tvorí odmenu jedného pedagóga a odmenu 

piatim členom za účasť na okresnom kole vo volejbale a zastupujúcej upratovačky počas 

PN  vo výške 1 072,38 € za daný kvartál.  

Kategória 640  

642 – Bežné transfery  

Na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov v zmysle platných 

predpisov sa na položke 642015 čerpali prostriedky vo výške 687,14 €.  

PROJEKTY 

Škola bola zapojená do dvoch projektov. 

1. Rozvojový projekt „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania 

pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy 
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k podnikaniu na rok 2017“ s rozpočtom 2 000 €, spoluúčasť zriaďovateľa je 100 

€.Všetky pridelené FP sa vyčerpali na položkách 637 001, 633006, 633009 a 

633011. 

2. Projekt Orange s rozpočtom 1 200 €, na ktorý sa finančné prostriedky čerpali 

v 2018. 

Škola prikladá Správu o hospodárení za rok 2017 ( viď Príloha č. 1) a Účtovné výkazy 

(viď Príloha č. 2). 

 

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

 

Prioritná úloha školy  - vytvoriť stabilnú štruktúru tried 4-ročného štúdia a hlavne 

8-ročného štúdia – je naďalej vysoko aktuálna.  

Hlavnou úlohou školy bol i naďalej kvalitný vyučovací proces – rozvoj vedomostí, 

schopností a zručností žiakov s ohľadom na očakávania rodičov a požiadaviek vysokých 

škôl. Naďalej sme venovali zvýšenú pozornosť vyučovaniu cudzích jazykov, pripravili 

sme aktivity so zahraničnými stážistami a zahraničným lektorom na zvýšenie motivácie 

učiť sa cudzí jazyk a dosahovať v ňom veľmi dobré výsledky. Veľkú pozornosť sme 

venovali skupinovej práci žiakov, zameranej na rozvoj komunikatívnych schopností, 

praktických činností i čítaniu s porozumením. Dôraz sa kládol najmä na rozvoj takých 

kompetencií, ktoré žiaci dokážu použiť pri výbere, či triedení a posudzovaní prijímaných 

informácií.  

Vo vyučovaní sme sa snažili uplatňovať medzipredmetové vzťahy, využívať nové 

poznatky z internetu, rozvíjať u žiakov úctu k zákonom, rešpektovanie a dodržiavanie 

ľudských a občianskych práv, viesť ich k samostatnému využívaniu logických operácií. 

Tiež sme sa cez projekty snažili získať finančné prostriedky na skvalitnenie vyučovacieho 

procesu a kvality školského prostredia. Zvýšili sme zaangažovanosť školy  a študentov do 

rôznorodých projektov, prezentačných akcií a súťaží. 

Nakoľko konkurenčný boj medzi jednotlivými školami je veľmi vysoký, je nutné 

vynakladať veľa úsilia na šírenie dobrého mena školy a vylepšovania obrazu organizácie. 

Vzhľadom na menší počet žiakov a zamestnancov školy sa veľký dôraz kladie na osobný 

prístup každého zamestnanca ku žiakovi, či rodičovi.  
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§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

 

Na základe pozorovania a ankety realizovanej medzi pedagogickými 

zamestnancami našej školy, sledujúc potreby a požiadavky trhu práce a analýzou práce 

školy sme vytvorili a každoročne upravujeme SWOT analýzu školy. Identifikovali sme 

všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo 

ponechať tak, aby náš výchovno–vzdelávací proces mal vyššiu kvalitatívnu úroveň.  

 

Vychádzajúc zo SWOT analýzy 

silnými stránkami školy sú: 

 kvalita, skúsenosť, profesionalita a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, 

 primeraná vybavenosť prírodovedných laboratórií, 

 výhodná poloha školy v centre mesta Levoča, 

 dobrá spolupráca školy s výchovnými poradcami základných škôl v regióne 

a s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Levoči 

 vysoké percento zapojenia žiakov školy v záujmovej činnosti, 

 práca na projektoch (vlastné, krátkodobé), 

 zvyšovanie úrovne gramotnosti v IKT, elektronická žiacka knižka, ETK, 

 integrácia žiakov so ŠVVP, 

 vysoké percento úspešnosti prijatia na štúdium na VŠ, 

 množstvo aktivít - organizácia besied, výstav, návštev, súťaží, kultúrnych podujatí, 

 organizačné a informačné zabezpečenie procesu,  

 aktivity predmetových komisií v čase aj mimo vyučovania, 

 škola s vlastnou telocvičňou (dve telocvične, posilňovňa), jedálňou, 

 škola s vlastnou jedálňou, 

 dostupnosť školy, poloha budovy školy,  

 jazykové a odborné znalosti žiakov, 

 nepreukázaný výskyt negatívnych javov (drogy, rasizmus, šikanovanie), 

 účasť študentov na tvorbe a organizácii života školy,  

 aktivizácia žiakov k samostatnej práci, projektom, 

 široká ponuka záujmovej činnosti, 

 tradícia školy v regióne, 
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slabými stránkami školy sú: 

 zlé sociálne zázemie časti žiakov, 

 slabšie zapojenie pedagogických pracovníkov do vypracovania a realizácie 

projektov EÚ a ministerstiev, 

 slabý záujem zo strany rodičov o spoluprácu so školou, 

 vysoké prevádzkové náklady, 

 nedostatok finančných prostriedkov na priebežnú údržbu rozsiahleho školského 

areálu, na sústavnú a systematickú inováciu a modernizáciu učebných pomôcok, 

didaktickej a výpočtovej techniky, 

 znižovanie záujmu žiakov o štúdium, 

 absencia prostriedkov IKT a učebných pomôcok v predmetoch, 

príležitosťami školy sú: 

 dobrá a funkčná spolupráca školy so zriaďovateľom ako predpoklad dobrých 

koncepčných a poradenských služieb, 

 aktivity školy na výstavách, trhoch, súťažiach a účasť v  projektoch, 

 možnosť získania finančných prostriedkov z grantov, 

 prehodnotiť možnosti využitia priestorov školy,  

 zlepšiť marketing školy pri získavaní žiakov pre študijné odbory, 

 dobré podmienky na získavanie vzdelania žiakov, 

 variabilita krúžkovej činnosti, 

 kontinuálne vzdelávanie,  

 proces implementácie (aj tvorby) ŠkVP do tried, na vyučovacie hodiny, 

 interdisciplinárny prístup k predmetom v rámci vzdelávacej oblasti,  

 integrácia IKT do výučby,  

 populačná krivka a boj o žiaka v okrese Levoča, 

 spolupráca so ZŠ, ZUŠ 

 zviditeľnenie školy, regiónu účasťou na rôznych súťažiach, 

 možnosť spolupráce s rôznymi inštitúciami v meste 

prekážkami v rozvoji školy sú: 

 nižšia vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich zo základných škôl, 

 slabý záujem rodičov o spoluprácu so školou, 

 konkurencia zo strany stredných škôl v regióne, 

 zvyšujúce sa percento slabo prospievajúcich žiakov, 
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 zvyšovanie cien energií, 

 preťaženosť učiteľov a následne stagnácia v aktivite a tvorivosti, 

 nízky a nepostačujúci normatív na žiaka, 

 nízka natalita, 

 existencia viacerých gymnázií v regióne, 

 neúmerné zvyšovanie administratívnych prác vzhľadom na počet zamestnancov, 

 zvyšujúci sa nezáujem žiakov o štúdium. 

 

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

V školskom roku 2017/2018 bolo evidovaných vo IV.A 30  žiakov a v oktáve A 16 žiakov. 

Štúdium úspešne absolvovalo maturitnou skúškou 46 žiakov. 2 študenti sa  rozhodli 

neprihlásiť na štúdium na VŠ a z 44 (95,65%) žiakov, ktorí  si podali prihlášku na VŠ, 43 

žiaci boli prijatí na VŠ (97,72%). 

Celkove bolo z počtu všetkých našich absolventov, tj. 46, prijatých na VŠ 43, čo je 

93,48%. Z počtu absolventov, ktorí sa hlásili na VŠ 44 (95,65%), je percento úspešnosti 

97,72 %. 

 

Rozmiestnenie študentov 

 

 

 

Úspešnosť prijatia absolventov našej školy na VŠ z počtu prihlásených za predchádzajúce 

roky: 

Školský 

rok 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Prijatí 

na VŠ 
93,33% 90,77% 92,45% 92,50% 100% 97,72% 

Trieda 
Počet  

absolventov 

Prijatí  

na VŠ 
Zamestnaní 

Úrad 

práce 

Pomaturiné 

štúdium 

IV.A 30 28 0 1 1 

oktáva A 16 15 0 1 - 

Spolu 46 43 0 2 1 
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Rozmiestnenie absolventov nášho gymnázia na vysokých školách  

a) v zahraničí 

Štát Mesto Univerzita/ VŠ Fakulta Počet Odbor 

Č
es

k
á 

re
p
u
b
li

k
a 

P
ra

h
a 

Karlova univerzita Prírodovedecká 1 Biochémia 

Vysoká škola 

ekonomická 

Informatiky  

a štatistiky 
1 

Matematické 

metódy v 

ekonómii 

 

b) na Slovensku 

Mesto Univerzita/VŠ Fakulta Počet Odbor 

K
o
ši

ce
 

U
P

JŠ
 

právnická 3 Právo 

prírodovedecká 1 
Učiteľstvo  

MAT - FYZ 

lekárska 
5 

Všeobecné 

lekárstvo 

1 Zubné lekárstvo 

K
o
ši

ce
 

T
ec

h
n
ic

k
á 

u
n
iv

er
zi

ta
 

elektrotechniky 

a informatiky 

1 Informatika 

1 
Počítačové 

inžinierstvo 

1 Počítačové siete 

strojnícka 

1 

Počítačová 

podpora 

strojárskej 

výroby 

1 
Kvalita 

bezpečnosť 

2 
Strojárske 

inžinierstvo 

umení 1 Dizajn 

 
Univerzita veterinárneho 

lekárstva a farmácie 
 1 

Všeobecné 

veterinárne 

lekárstvo 
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P
re

šo
v

 
Prešovská univerzita 

humanitných 

a prírodných vied 
1 

Učiteľstvo 

FYZ - MAT 

filozofická 1 

Tlmočníctvo – 

prekladateľstvo 

(ANJ – SJL) 

Ž
il

in
a 

Žilinská univerzita 
bezpečnostného 

inžinierstva 
1 

Krízový 

manažment 

B
ra

ti
sl

av
a 

U
n
iv

er
zi

ta
 K

o
m

en
sk

éh
o

 

prírodovedecká 

2 Biológia 

1 
Medicínska 

biológia 

právnická 4 Právo 

filozofická 

3 Archívnictvo 

1 Muzeológia 

1 

Východoázijské 

štúdiá - 

sinológia 
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medzinárodných 

vzťahov 
1 

Medzinárodné 

ekonomické 

vzťahy 

podnikového 

manažmentu 
2 

Ekonomika 

a manažment 

podniku 

obchodná 1 

Podnikanie 

v cestovnom 

ruchu a službách 

národohospodárska 1 

Financie, 

bankovníctvo, 

investovanie 

Bratislava 
Akadémia Policajného 

zboru 
 1 

Ochrana osôb a 

majetku 

B
an

sk
á 

B
y
st

ri
ca

 

Univerzita Mateja Bela filozofická 

1 
Učiteľstvo TSV 

a trénerstvo 

1 
Učiteľstvo ANJ 

- SJL 
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k

 

Katolícka univerzita Pedagogická 1 
Elementárna 

pedagogika 

 

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

 

Vedenie školy sa snaží dodržiavať psychohygienické podmienky tvorby rozvrhu, 

dĺžky prestávok  a prestávky na obed. Pre žiakov sú k dispozícii oddychové zóny v budove 

školy. Žiaci po 5., resp. 6. hodine majú prestávku na obed.  
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§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

 

Žiaci mali možnosť pracovať v týchto krúžkoch záujmových činností: 

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci 

Ruština včera a dnes 10 PhDr. Ingrid Kochová 

Hravá fyzika 10 Mgr. Galina Kacejová 

Robotika 7 Mgr. Galina Kacejová 

Tvorivo a chutne 8 Mgr. Iva Kovalíková 

...getting better 12 Mgr. Mária Zelená 

Volejbal I. 11 Mgr. Oliver Chudovský 

Volejbal II. 11 Mgr. Oliver Chudovský 

Športové hry 10 Mgr. Eva Lafková 

Zábavné pokusy v chémii 11 RNDr. Marcela Šuňavská 

Keď 2+2 je niekedy 5 13 Mgr. Štefan Plačko 

English 4 Fun 15 Mgr. Jozef Fabiš 

Tresky plesky po nemecky 13 Mgr. Štefan Plačko 

Pripravení súťažiť 6 Mgr. Beáta Procházková, PhD. 

 

 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

 

Spolupráca školy s rodičmi v oblasti výchovno-vzdelávacej, mimoškolskej 

i ekonomickej bola na dobrej úrovni. Prebiehala formou pravidelných stretnutí vedenia 

školy s radou rodičov, radou školy a s radou žiakov. Tiež formou triednych schôdzí 

rodičovských združení a individuálnych konzultácií pedagógov s rodičmi. Komunikácia 

s rodičmi prebiehala aj prostredníctvom edupage. V školskom roku 2017/2018 sa 

uskutočnili 4 triedne zasadnutia rodičovského združenia a pravidelné stretnutia vedenia 

školy s predsedníčkou a hospodárom rady rodičov. Škola zorganizovala pre rodičov 

a priaznivcov školy Vianočnú akadémiu 2017.  
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§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

 

V spolupráci s vysokými školami sa u nás uskutočňuje súvislá pedagogická prax 

pre študentov pedagogických smerov. Gymnázium spolupracuje s vysokými školami 

najmä pri výbere a voľbe povolania a budúceho štúdia našich žiakov na VŠ a spolupracuje 

aj so základnými školami najmä pri získavaní žiakov na štúdium  

a v prijímacom konaní. Veľmi dobrá spolupráca je so ZUŠ v Levoči. 

Intenzívne spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva  

a prevencie v Levoči využívaním poradenských služieb pri riešení výchovných, 

vzdelávacích a osobnostných ťažkostí detí a žiakov a pri výbere budúceho povolania 

žiakov. 

Pri realizácii školských a mimoškolských aktivít škola spolupracuje s mnohými 

inštitúciami v rámci mesta, regiónu i Slovenska (Štátny archív v Levoči, Levočská galéria, 

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, Štátne divadlo v Košiciach, Divadlo v Spišskej 

Novej Vsi, ...) 
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PRÍLOHY 

 

Príloha č. 1 : Správa o hospodárení za rok 2017 

Príloha č. 2: Účtovné výkazy 
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