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      Štruktúra správy je v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 9/2006  zo 16. decembra 
2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
škôl a školských zariadení a s Metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R 
z 25. mája 2006. 
 

1 ZÁKLADNÉ  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  O ŠKOLE1 
 

Názov školy: Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová                              

Adresa školy: ul. Družby 554/64,  976  81 Podbrezová 

Telefónne čísla školy: 048/ 671 2722, 048/ 671 2725 

Internetová stránka školy: www. sgzp.sk 

E-mailová adresa školy: sgzp@sgzp.sk 

Zriaďovateľ: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 

Kontakt: 
tel.: 048/645 1111 
admin@zelpo.sk, www.zelpo.sk 

 
 

1.1  Vedúci  zamestnanci školy 

Funkcia: Meno a priezvisko 
Riaditeľka Ing. Anna Pavlusová          
Zástupkyňa riaditeľky  pre výchovu a vzdelávanie PaedDr. Katarína  Zingorová  
Vedúca technicko-ekonomického úseku Ing. Zdenka Jakočková                   

  

1.2  Rada školy a iné poradné orgány 

a) Rada školy 
 

P.č. Meno a priezvisko  Zvolený /delegovaný/ za 
1. Ing. Mária Niklová zriaďovateľa 
2. Ing. Vladimír Soták ml. zriaďovateľa 
3. Ing. Martin Domovec zriaďovateľa 
4. Mgr. Ivana Weisová  zriaďovateľa 
5. Ing. Ivan Štubňa pedagogických  zamestnancov 
6. Mgr. Juraj Čief pedagogických  zamestnancov 
7. Danka Cvachová nepedagogických  zamestnancov 
8. Mgr. Darina Gillová rodičov  
9. Mgr. Henrieta Adamčáková  rodičov  
10. Peter Golian rodičov  
11. Jakub Kováčik žiakov  

 
                                                 
1 § 2 ods.1 písm. a) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len vyhláška č. 9/2006 Z. z.) 
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b) Rada rodičov pri SG ŽP 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia 
1. Mgr. Darina Gillova  predseda  
2. Peter Golian  podpredseda  
3. Jana Turčanová hospodár 
4. Andrea Kazárová  predseda revíznej komisie  
5. Mgr. Henrieta Adamčáková  hospodár (od júna 2016) 
6. Daniel Rajčok člen 
7. Kristína Múková  člen 
8. Martina Filipová člen 

 
c) Žiacka školská rada 

P.č. Meno a priezvisko Trieda Funkcia 
1. Nikola Roháčová I.G člen 
2. Tereza Holubová I.H člen 
3. Patrik Kulich II.G člen 
4. Jakub Kováčik II.H člen 
5. Karina Kazárová III.G podpredseda 
6. Linda Vágnerová III.H člen 
7. Lívia Aschenbrierová IV.G člen 
8. Matej Kubove IV.H predseda 

 
d) Pedagogická rada 
e) Predmetové komisie  

PK vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia (cudzie jazyky) –  
vedúca Ing. Iveta Bruončová 

Anglický jazyk Ing. Iveta Bruončová, Mgr. Magdaléna Kohútová 
Mgr. Katarína Kvačkajová, Mgr. Jana Syčová,  

Nemecký jazyk Mgr. Marketa Gregušová, Mgr. Jana Hudíková, 
Mgr. Katarína Tajbošová 

Ruský jazyk Mgr. Katarína Tajbošová 
PK vzdelávacích oblastí Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda – 

vedúca Mgr. Martina Roľková 

Matematika Mgr. Martina Roľková, PaedDr. Katarína Zingorová, 
Mgr. Martina Završanová 

Fyzika Mgr. Juraj Čief 
Chémia Mgr. Martina Stieranková 

Biológia Mgr. Martina Stieranková, 
Mgr. Miroslava Svinčiaková 

Informatika Ing. Ivan Štubňa, Mgr. Štefan Fedor, 
Mgr. Ľudmila Kroupová 
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PK oblastí Jazyk a komunikácia (SJL), Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, 
 Umenie a kultúra – vedúci Mgr. Štefan Fedor 

Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Štefan Fedor, Mgr. Jana Syčová,  
Mgr. Miroslava Svinčiaková 

Dejepis Mgr. Alexander Jirmer 
Občianska náuka Mgr. Ľubica Goceliaková  
Etická výchova Mgr. Marketa Gregušová, Mgr. Erika Geciová 
Náboženská výchova PaedDr. ThLic. Škapura Gregor 
Umenie a kultúra Mgr. Štefan Fedor, Mgr. Katarína Tajbošová 

Geografia Mgr. Miroslava Svinčiaková, 
Mgr. Ľubica Goceliaková 

PK vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb – vedúci Mgr. Tomáš Kvačkaj 

Telesná a športová výchova PaedDr. Roman Snopko PhD, Mgr. Tomáš Kvačkaj, 
Mgr. Alexander Jirmer 

Športová príprava Mgr. Tomáš Kvačkaj, Mgr. Jozef Hanák, 
PaedDr. Roman Snopko, PhD.  

Základy športovej prípravy Mgr. Tomáš Kvačkaj, PaedDr. Roman Snopko, PhD. 
 
f) Výchovný poradca a koordinátor prevencie – Mgr.Goceliaková 
g) Metodik pre športovú činnosť – Mgr. Hanák 
h) Karierový poradca – Mgr. Gregušová 
i) Koordinátor  maturitných skúšok – PaedDr. Zingorová 
j) Koordinátor  prijímacieho konania – PaedDr. Zingorová 
k) Správca počítačovej siete a web stránky - Ing. Štubňa  
l) Koordinátor fondu učebných pomôcok – Mgr. Roľková 
m) Koordinátor environmentálnej výchovy - Mgr.Stieranková 
n) Koordinátor krúžkovej činnosti – Mgr. Čief 
o) Koordinátor pre zabezpečenie propagačných materiálov – Mgr. Čief 
p) Koordinátor kultúrnych a spoločenských akcií školy - Mgr. Gregušová 
q) Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu - Mgr. Gregušová 
r) Koordinátor exkurzií a školských výletov – Mgr. Tajbošová 
s) Koordinátor žiackej školskej rady - Mgr. Hudíková 
t) Koordinátor školského časopisu – Mgr. Fedor 
u) Správca školskej knižnice - Mgr. Fedor 
v) Koordinátor finančnej gramotnosti - Mgr. Završanová 
w) Koordinátor pre zdravý životný štýl –Mgr. Stieranková 
x) Koordinátor školských súťaží - Mgr. Jirmer 
y) Správa skladu učebníc - Cvachová  
z) Technik BOZP a PO, CO – p. Demian 
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2 ÚDAJE  O  POČTE  ŽIAKOV  ŠKOLY 2 
 

Študijný odbor 
profilácia Ročník 

Stav k 15. 09. 2015 Stav k 31. 08. 2016 
počet 
tried 

počet 
žiakov 

z toho 
dievčat 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

z toho 
dievčat 

7902 J 77 
gymnázium - šport  

1. 1 24 4 1 22 4 

2. 1 20 1 1 18 1 

3. 1 15 3 1 15 3 

4. 0,7 13 - 0,7 13 - 

7902 J 
gymnázium 
 INF, ANJ  

  

1. 1 30 15 1 30 15 

2. 1 28 15 1 28 15 

3. 1 19 14 1 19 14 

4. 1+0,3 22+7 7+6 1+0,3 22+7 7+6 

Spolu: 8 178 65 8 174 65 
 
Poznámky: 
 
a) Priemer žiakov na triedu: 22,3 
b) Žiakov so ŠVVP sme v školskom roku 2015/16 neevidovali. 
c) Oproti minulému školskému roku máme o 1 triedu viac, počet žiakov sa zvýšil o 28. 
 

Počet žiakov k 15.09.2015 podľa profilácie 
ŠPORT INF ANJ Spolu 

72 89 17 178 
z toho dievčat z toho dievčat z toho dievčat z toho dievčat 

8 43 14 65 
 
Rozdelenie žiakov podľa športov: 
 

Trieda Počet 
žiakov 

Futbal 
Biatlon Hokej Golf Kolky Karate Cyklistika 

celkom z toho 
 za ŽP 

I.G 22 14 14 3 2 - 1 2  
II.G 18 11 9 1 3 1   2 
III.G 15 12 8 2 1*     
IV.G 13 11 6  1 1    
Spolu 68 48 37 6 7 2 1 2 2 

 
*Poliak – už nehrá hokej 

                                                 
2 § 2 ods.1 písm. b) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 
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3 ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA  PRE 
ŠK. ROK 2016/2017 3 

 

Študijný odbor Dĺžka 
štúdia 

Plán Skutočnosť 
počet 
tried 

počet 
žiakov prihlásení prijatí a 

zapísaní 
z toho 
dievčat 

7902 J 77 gymnázium – 
šport  4 roky 0,7 20 40 15 4 

7902 J gymnázium - ANJ 4 roky 0,3 10 14 8 7 

7902 J gymnázium - INF 4 roky 1 30 50 26 8 

Spolu   2 60 104 49 19 

Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3.1 Gymnázium – šport 
 
Odbor: 7902 J 77 gymnázium - šport (kmeňové športy - futbal, golf, biatlon, hokej, kolky). 
 

1) Prijímacie skúšky sa konali dňa 30. marca 2016. Počty prihlásených žiakov na jednotlivé športy 
(1. a 2. kolo): futbal – 31, biatlon – 6, hokej – 3. 

2) Uchádzači boli prijímaní na štúdium na základe výsledkov talentovej skúšky, vedomostnej 
skúšky zo slovenského jazyka a matematiky a preferenčných bodov za prospech na ZŠ. 

3) Talentová skúška pozostávala zo všeobecného a špeciálneho pohybového testu. 
4) Vedomostná skúška pozostávala z  testu zo slovenského jazyka a matematiky. Forma skúšky -  

interaktívny test pomocou výukového portálu MOODLE.  
5) Preferenčné body boli body, ktoré mohol žiak získať za prospech na ZŠ (priemerný prospech z 

vedomostných predmetov v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka). 
6) Uchádzači, ktorí vyhoveli talentovým a vedomostným skúškam, boli zoradení podľa celkového 

dosiahnutého súčtu bodov. Prijatí boli uchádzači s najvyšším dosiahnutým súčtom bodov do 
obsadenia všetkých voľných miest. 

7) Počet žiakov, ktorí neprišli na prijímacie skúšky – 0, počet žiakov, ktorí neurobili talentové 
skúšky – 7, počet žiakov, ktorí neprišli na zápis - 0, počet žiakov, ktorí zrušili zápis – 13. 

8) Skutočný počet žiakov, ktorí nastúpili na štúdium: futbal – 11, biatlon – 4. Plán výkonov sme 
tým splnili na 75%. 

3.2 Gymnázium – informatika, anglický jazyk 
 

Odbor: 7902 J  gymnázium 
 

1) Uchádzači, ktorí v testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete 
(matematika a slovenský jazyk) úspešnosť najmenej 90 %, boli prijatí prednostne (§ 65 ods. 4 
školského zákona) – 1 žiačka. 

                                                 
3 § 2 ods.1 písm. d) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 
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2) Ostatní uchádzači boli prijímaní na štúdium na základe výsledkov vedomostnej skúšky zo 
slovenského jazyka a matematiky, výsledkov dosiahnutých v celoslovenskom testovaní žiakov 9. 
ročníka ZŠ a preferenčných bodov za prospech na ZŠ. 

3) Prijímacie skúšky sa konali dňa 9. a 12. mája 2016. Počet prihlásených žiakov - 64. 
4) Vedomostná skúška pozostávala z  testu zo slovenského jazyka a matematiky. Forma skúšky -  

interaktívny test pomocou výukového portálu MOODLE.  
5) Preferenčné body boli body, ktoré mohol žiak získať za prospech na ZŠ (priemerný prospech z 

vedomostných predmetov v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka). 
6) K bodovému zisku mohli uchádzači ešte získať bodový bonus: 

•  úspešní riešitelia slovenských kôl vedomostných súťaží, 
•  úspešní riešitelia krajských kôl vedomostných súťaží (8. a 9. ročník), 
•  úspešní riešitelia okresných kôl vedomostných súťaží (8. a 9. ročník). 

7) Počet žiakov, ktorí neprišli na prijímacie skúšky – 13; počet žiakov, ktorí neprišli na zápis – 10; 
počet žiakov, ktorí zrušili zápis – 1. 

8) Skutočný počet žiakov, ktorí nastúpili na štúdium – 34, z toho 26 žiakov v profilácii informatika 
a 8 žiakov v profilácii anglický jazyk. Plán výkonov sme tým splnili na 85%. 
 
 

4 ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 4 

  Tabuľka č. 1: Údaje o triedach 
 

Trieda Kód a  
názov odboru Profilácia triedny učiteľ počet 

žiakov 
z toho 
dievčat 

I.G 7902 J 77 gymnázium - 
šport šport Mgr. Svinčiaková 22 4 

I.H 7902 J gymnázium 
informatika 

Mgr. Syčová 
20 7 

anglický jazyk 10 8 

II.G 7902 J 77 gymnázium - 
šport šport Ing. Bruončová 18 1 

II.H 7902 J gymnázium informatika Mgr. Tajbošová 28 15 

III.G 7902 J 77 gymnázium - 
šport šport Mgr. Gregušová 15 3 

III.H 7902 J gymnázium informatika Mgr. Fedor 19 14 

IV.G 
7902 J 77 gymnázium - 
šport šport 

Mgr. Roľková 
13  

7902 J gymnázium anglický jazyk 7 6 

IV.H 7902 J gymnázium  informatika Mgr. Stieranková 22 7 

8 tried    174 65 

 
 

4.1 Študijné výsledky 
 

                                                 
4 § 2 ods.1 písm. e) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 
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Tabuľka č. 2: Celkový prospech za 2. polrok 2015/2016 

Trieda Priemer 
PV PVD prospelo neprospelo 

počet v % počet v % počet v % počet v % 
I.G 1,74 6 27,3% 9 40,9% 7 31,8% 0 0,0% 
I.H 1,61 10 33,3% 14 46,7% 6 20,0% 0 0,0% 
II.G 1,85 3 16,7% 9 50,0% 6 33,3% 0 0,0% 
II.H 1,73 12 42,9% 6 21,4% 10 35,7% 0 0,0% 
III.G 2,04 2 13,3% 2 13,3% 10 66,7% 1 6,7% 
III.H 1,69 11 57,9% 3 15,8% 4 21,1% 1 5,3% 
IV.G 1,77 8 40,0% 5 25,0% 7 35,0% 0 0,0% 
IV.H 2,47 2 9,1% 3 13,6% 16 72,7% 1 4,5% 

Spolu: 1,86 54 31,0% 51 29,3% 66 37,9% 3 1,7% 
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Tabuľka č. 3: Priemerný prospech z jednotlivých predmetov za 2. polrok 2015/2016 

 Predmet I.G I.H II.G II.H III.G III.H IV.G IV.H Priemer 
školy 

SJL 1,59 2,33 1,94 1,93 2,13 1,37 1,95 3,05 2,05 
ANJ 2,27 2,17 3,00 2,18 2,87 2,05 2,25 2,85 2,48 
NEJ 2,33 1,89 1,92 1,8 2,00 2,31 2,17 3,00 2,18 
RUJ 2,00 1,67 3,17 2,13 3,00 1,00 2,13 3,50 2,35 
FYZ 2,45 1,62 2,56 1,96 1,93 1,47     2,00 

CHEM 2,27 1,60 2,39 2,54 2,07 1,47 1,75 1,25 1,94 
BIO/BIM 1,95 1,37 2,17 1,89 2,20 1,47 2,00 2,50 1,94 
DEJ/DEM 2,00 2,13 1,72 1,46 2,07 1,79 1,67 2,67 1,98 
GEO/GEM 1,73 1,83 1,83 1,71 1,27 1,21 1,91 2,71 1,76 

OBN        2,27 2,00 1,50 2,00 2,09 
MAT/MAM 2,86 1,97 2,78 2,43 2,93 2,32 3,00 3,67 2,71 

INF 1,14 1,17 1,00 1,32 1,53 1,37 2,00 2,23 1,39 
API/INM   1,35   1,75 1,00 2,00 2,00 2,89 1,80 
ŠPP/TŠV 1,00 1,00 1,00 1,04 1,07 1,33 1,00 1,36 1,11 

KAJ   1,80     3,47 2,37 2,06 3,00 2,66 
KNJ             4,00 2,57 2,57 

SECH         1,83 1,20     1,52 
CVM/FIM         3,00 1,75 1,65 2,91 2,55 

SEG         2,33 1,80     2,07 
SSJ             1,75 2,73 2,73 

ONM             2,50 3,00 3,00 
ZŠP 1,64   1,22   1,40       1,42 

 

 
 

Tabuľka č. 4: Študijný priemer, porovnanie  

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
1,95 2,02 2,00 1,88 1,86 
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• Celkový priemerný prospech školy sa oproti minulému školskému roku zlepšil. 
• Výrazne vzrástol počet žiakov s PV (o 10 žiakov) a s PVD (o 15 žiakov). 
• Počet žiakov, ktorí boli zo všetkých predmetov hodnotení známkou výborný je 6.   
• Výrazné zlepšenie nastalo v hodnotení SJL, ANJ a CHEM. 
• Zhoršil sa prospech z OBN a MAT. 
• Najlepší študijný priemer bol dosiahnutý v predmete ZŠP a INF a najhorší z ONM a MAT. 
• Na konci školského roka neprospeli 3 žiaci, z toho 1 žiak z viac ako troch predmetov. Jeden 

žiak neprišiel na opravné skúšky. 

4.2 Dochádzka žiakov  

Tabuľka č. 5: Dochádzka žiakov za 2. polrok 

Trieda osprav. 
hod. Ø na žiaka neosprav. 

hod. Ø na žiaka spolu Ø na žiaka % 
absencie 

I.G 1320 60,0 1 0,0 1321 60,05 9,6% 
I.H 1803 60,1 0 0,0 1803 60,10 9,9% 
II.G 1460 81,1 28 1,6 1488 82,67 12,8% 
II.H 2230 79,6 4 0,1 2234 79,79 12,9% 
III.G 1376 91,7 1 0,1 1377 91,80 15,2% 
III.H 1141 60,1 0 0,0 1141 60,05 9,7% 
IV.G 982 49,1 0 0,0 982 49,10 12,3% 
IV.H 1397 63,5 191 8,7 1588 72,18 17,8% 
Spolu 11709 67,29 225 1,29 11934 68,59 12,1% 

 

     

 Tabuľka č. 6: Dochádzka (% absencie), porovnanie  

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
Ø na žiaka % absen. Ø na žiaka % absen. Ø na žiaka % absen. Ø na žiaka % absen. 

64,0 11,7% 59,7 10,9% 69,0 11,8% 68,6 12,1% 
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• Dochádzka sa oproti minulému školskému roku mierne zhoršila. Trieda s najhoršou dochádzkou 
a súčasne aj s najväčším počtom neospravedlnených hodín je IV.H 

• Neodôvodnená neúčasť žiakov na vyučovaní bola konzultovaná s rodičmi a riešená na 
pedagogických radách.  

 
4.3 Správanie žiakov 

 

Trieda 
Znížené známky zo správania  

2° 3° 4° 
I.H 1    
II.G   1  
IV.H 4 3  1 

Spolu: 5 4 1 
 
• V správaní sa vyskytli väčšinou priestupky voči školskému  poriadku, ktoré triedni učitelia 

riešili okamžite a na triednických hodinách. Porušenia školského poriadku boli prerokované 
s rodičmi.  

• S problémovými žiakmi  sa uskutočnili individuálne pohovory na úrovni triednych učiteľov, 
výchovnej poradkyne a vedenia školy. Disciplinárne opatrenia (1 pokarhanie a 6 napomenutí 
triednym učiteľom) boli žiakom uložené najmä za neospravedlnenú absenciu a neskoré príchody 
na vyučovanie. Pokarhanie riaditeľkou školy na konci druhého polroku nebolo uložené. 

• Pochvala riaditeľkou školy a knižná odmena bola udelené 33 žiakom za výborný prospech, 
reprezentáciu školy v rôznych projektoch, športových a vedomostných súťažiach. Pochvala 
triednym učiteľom bola udelené 50 žiakom.   

 
4.4 Vyhodnotenie maturitných skúšok 

a) externá časť MS  
 

Predmet Počet  
žiakov 

Priemer 
školy 2016 

Percentil 
školy 

Národný 
priemer 

Rozdiel 
oproti NP 

Priemer 
školy 2015 

Slovenský  jazyk 
a literatúra 42 50,5% 49,3 53,4% -2,9 52,2% 

Anglický  jazyk  
B2 33 60,8% 38,2 63,7% -2,9 51,9% 

Nemecký  jazyk  
B2 9 40,1% - 55,0% -14,9 x 

Matematika 8 53,8% - 54,3% -0,5 31,0% 

Percentil vyjadruje, aké percento škôl dosiahlo horší výsledok. 
Rozdiel oproti NP (národnému priemeru) vyjadruje rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti 
národnému priemeru, kladná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je vyššia ako národný 
priemer. Záporná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je nižšia ako národný priemer. 
S výsledkami v EČ MS nemôžeme byť spokojní: 
• Zo SJL bol priemer školy 50,5%. Najvyššia dosiahnutá úspešnosť bola 82,8%.  Požadovaných 

33% nedosiahli 2 žiaci.  
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• Z ANJ bol priemer školy 60,8%. Najvyššia dosiahnutá úspešnosť bola 83,3%. Požadovaných 
33% nedosiahol 1 žiak.  

• Slabé výsledky sme dosiahli z NEJ, kde úspešnosť školy je podstatne nižšia ako je národný 
priemer. Najvyššia dosiahnutá úspešnosť bola 48,3%. Požadovaných 33% nedosiahol 1 žiak. 

• Z MAT konalo EČ MS 8 žiakov. Najvyššia dosiahnutá úspešnosť bola 66,7%. Všetci dosiahli 
požadovaných 33%.  

 
b) písomná forma internej časti MS  

 

Predmet 

Počet  
žiakov 

konajúcich  
PFIČ 

Priemer školy 
2016 

Priemer školy 
2015 

Najvyššia 
dosiahnutá 
úspešnosť 

Slovenský jazyk a liter. 42 78,06% 69,74% 92,9 % 
Anglický  jazyk  B2 33 64,39% 62,63% 100 % 
Nemecký  jazyk  B2 9 66,11% x 90% 

 
• všetci žiaci dosiahli požadovaných 25%. 
 
c) ústna forma internej časti MS  

 

 
 

 
Povinné predmety Počet žiakov Priemer 2016 Priemer 2015 
Slovenský jazyk a literatúra 41 2,00 2,32 
Anglický jazyk B2 33 2,67 2,84 
Nemecký jazyk B2 8 1,88 x 
Matematika 8 2,25 1,57 
Fyzika 3 1,33 x 
Geografia 24 1,58 2,43 
Občianska náuka 8 2,13 1,00 
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Chémia 8 1,13 x 
Biológia 14 1,43 2,50 
Dejepis 6 2,17 2,43 
Informatika 11 2,00 1,75 
Priemer školy  1,99 2,34 

 

   

• V riadnom období v máji 2016 vykonalo úspešne ÚFIČ MS 41 žiakov. 
• Jeden žiak (Grílli Michal) neprospel na konci štvrtého ročníka z NEJ a KNJ a teda nekonal 

ÚFIČ MS v riadnom termíne – máj 2016. 
• Priemer školy v ústnej forme internej časti maturitnej skúšky bol 1,99 (v minulom školskom 

roku 2,34). 

 
5 ZOZNAM  ŠTUDIJNÝCH  ODBOROV, ICH ZAMERANÍ A UČEBNÝCH  

PLÁNOV 5 

Kód odboru Študijný  odbor Zameranie Profilácia Počet tried 

7902 J 77 gymnázium šport ŠPORT 3,7 

7902 J  gymnázium - INF 3,7 

7902 J  gymnázium - ANJ 0,6 
 
Učebné plány SGŽP uplatňované v školskom roku 2015/16: 
 
Učebné plány vychádzajú zo záväzných rámcových učebných plánov ŠVP pre gymnáziá 
v Slovenskej republike – ISCED 3A schválených MŠVVaŠ SR: 

                                                 
5 § 2 ods.1 písm. f) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 
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1) pre prvý ročník – dňa 20. marca 2015 pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 s platnosťou od 1. 
septembra 2015 

2) pre druhý až štvrtý ročník - dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7915/18752:1-922 s 
platnosťou od 1. septembra 2011. Po prerokovaní v pedagogickej rade a Rade školy sme urobili 
úpravy v učebných plánoch v zameraní 7902 J 77 gymnázium šport s platnosťou od 1.9.2013 
začínajúc prvým ročníkom. 
 
Všetky učebné plány sú uverejnené na našej webovej stránke: www.sgzp.sk 

Poznámky: 
- voliteľné predmety v 3. ročníkoch – konverzácie z ANJ, cvičenia z matematiky, seminár z 

chémie a seminár z geografie 
- voliteľné predmety v 4. ročníkoch – konverzácie z ANJ, NEJ, seminár zo slovenského jazyka, 

informatika pre maturantov, biológia pre maturantov, matematika pre maturantov, geografia pre 
maturantov,  dejepis pre maturantov, občianska náuka pre maturantov, chémia pre maturantov. 

6 ÚDAJE  O  POČTE  ZAMESTNANCOV A PLNENÍ   KVALIFIKAČNÉHO  
PREDPOKLADU 6 

6.1 Údaje o počte zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie 
 

Ukazovateľ 
Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí 

zamestnanci kvalifikovaní nekvalifikovaní dopĺňajúci 
si kvalifikáciu 

ženy 14 - - 4 

muži 7 - - 1 

Spolu: 23 - - 5 
 
 

6.2 Odbornosť vyučovania podľa  jednotlivých predmetov 

Predmet Vyučujúci Odbornosť 
vyučovania 

Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Štefan Fedor, Mgr. Jana Syčová,  
Mgr. Miroslava Svinčiaková 100% 

Anglický jazyk Ing. Iveta Bruončová, Mgr. Magdaléna Kohútová 
Mgr. Katarína Kvačkajová, Mgr. Jana Syčová,  100% 

Nemecký jazyk Mgr. Marketa Gregušová, Mgr. Jana Hudíková, 
Mgr. Katarína Tajbošová 100% 

Ruský jazyk Mgr. Katarína Tajbošová 100% 

Matematika Mgr. Martina Roľková, PaedDr. Katarína Zingorová, 
Mgr. Martina Završanová 100% 

Fyzika Mgr. Juraj Čief 100% 

Chémia Mgr. Martina Stieranková 100% 

                                                 
6 § 2 ods.1 písm. g) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 
 

http://www.sgzp.sk/
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Biológia Mgr. Martina Stieranková, 
Mgr. Miroslava Svinčiaková 100% 

Informatika Ing. Ivan Štubňa, Mgr. Štefan Fedor, 
Mgr. Ľudmila Kroupová 100% 

Dejepis Mgr. Alexander Jirmer 100% 

Občianska náuka Mgr. Ľubica Goceliaková  100% 

Etická výchova Mgr. Marketa Gregušová, Mgr. Erika Geciová 100% 

Náboženská výchova PaedDr. ThLic. Škapura Gregor 100% 

Umenie a kultúra Mgr. Štefan Fedor, Mgr. Katarína Tajbošová 85,7% 

Geografia Mgr. Miroslava Svinčiaková, 
Mgr. Ľubica Goceliaková 100% 

Telesná a športová výchova PaedDr. Roman Snopko PhD, Mgr. Tomáš Kvačkaj, 
Mgr. Alexander Jirmer 100% 

Športová príprava Mgr. Tomáš Kvačkaj, Mgr. Jozef Hanák, 
PaedDr. Roman Snopko, PhD.  100% 

Základy športovej prípravy Mgr. Tomáš Kvačkaj, PaedDr. Roman Snopko, PhD. 100% 

 
 

7 ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ  ZAMESTNANCOV 7 
 

Kontinuálne vzdelávanie 

Názov vzdelávania Druh vzdelávania, 
poskytovateľ Meno účastníka Priebeh 

vzdeláv. 

Adaptačné vzdelávanie Adaptačné, 
(uvádzajúci Orolínová) Mgr. Kohútová U 

Adaptačné vzdelávanie Adaptačné, 
(uvádzajúci Snopko) Mgr. Hanák U 

Program kont. vzdelávanie pre 
kariérových poradcov  špecializačné, ŠIOV Mgr. Gregušová 

Mgr. Kvačkaj U 

Vykonanie I. atestácie I. atestácia, MPC  Mgr. Čief P 

Vykonanie II. atestácie II. atestácia, Katolícka 
univerzita Ružomberok Mgr. Stieranková U 

Iné formy vzdelávania  

CHAIN REACTION Školenie k projektu, 
Katedra fyziky FPV UMB 

Mgr. Čief  
Mgr. Stieranková U 

Kurz prvej pomoci Operačné stredisko 
záchrannej zdravotnej služby  Mgr. Stieranková U 

ŽP a.s. personálne oddelenie –
Mgr. Barabášová 
OVB, Ing. Crmanová 

Vyhorenie v zamestnaní 
Finančná gramotnosť zamestnanci SG ŽP U 

Erasmus + K1 Ďalšie vzdelávanie učiteľov 
ANJ a RUJ; SAAIC  

Mgr. Tajbošová 
Mgr.Kvačkajová K. 
Mgr. Syčová 

P 

Poznámka: Priebeh vzdelávania: Z - začal, P - pokračuje, U - ukončil 

                                                 
7 § 2 ods.1 písm. h) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 
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8 ÚDAJE  O  AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII   ŠKOLY   NA VEREJNOSTI8 

8.1 Vzdelávacie aktivity 
 

Súťaže, olympiády 
Aktivity organizované v súčinnosti s inými organizáciami 
Názov a miesto aktivity, 
organizácia Popis aktivity Zúčastnení 

príp. umiestnenie Dátum Zabezpečoval 

IBOBOR,  
Infovek 

Medzinárodná 
informatická súťaž Informatici a III.G 9.a10.11.15 Štubňa 

Kroupová 
Junior Freshhh, 
SLOVNAFT, a.s 

Celoslovenská 
vedomostná súťaž II.H, III.H November  

2015 
Štubňa 
Kroupová 

Eskills, Infovek 
Celoslovenská 
informatická 
vedomostná súťaž 

I.G,I.H,II.H, 
III.H,IV.H 

November  
2015 

Štubňa 
Kroupová 

Olympiáda v ANJ 
IUVENTA  Školské kolo vybraní žiaci 27.11.2015 Brounčová 

Kohútová 
Olympiáda ľudských práv 
IUVENTA Školské kolo vybraní žiaci 10.12.2015 Jirmer 

Goceliaková 
Olympiáda v ANJ  
IUVENTA Okresné kolo Karaffová I.H 14.1.2016 Kohútová 

Angličtinár roka 
Jazyková škola ILAC súťaž v ANJ vybraní žiaci 

3. a 4. roč. 27.1.2016 
Brounčová 
Štubňa 
Kroupová 

Olympiáda ľudských práv 
IUVENTA Krajské kolo Jakub Kubaško II.H 

15/28 4.2.2016  Jirmer 

Olympiáda v ANJ 
IUVENTA  Krajské kolo Karaffová I.H 10.2.2016 Kohútová 

Mladí reportéri pre životné 
prostredie  Gavura II.H 10.3.2016 Štubňa 

PANGEA 
Bystra Education s.r.o   

Matem. olympiáda  
Školské kolo 

žiaci 1., 2. a 3. 
ročníka 5.4.2016 Roľková 

Dejepisná súťaž gymnázií, 
Gymnázium Cheb  Krajské kolo Vajdík, Kováčik, 

Kubaško 6.4.2016 Jirmer 

Mladý Európan 2016 
Europe Direct BB 

vedomostná súťaž 
o Európskej únii  

Filipiaková, Leško, 
Mušková – III.H 20.04.2016 Svinčiaková 

Pražská vedeckotechnická 
společnost z.s. 

Amatérska súťaž 
videí na tému 
„Technika kolem 
mne“ 

Výber z II.H 
3.miesto:   
Húska a Políček 

Marec-máj 
2016 

Štubňa 
Kroupová 

Hviezdoslavov Kubín 
Brezno Recitačná súťaž  

Kováčik II. H 
Huska, I. H 
Struhárová I. H 

Marec –
apríl 2016 Syčová 

ŽP Informatika 
Krúžok 
programovania 
JAVA 

I.H, II.H, III.H  Štubňa 

GAMO a.s. L.Mikuláš 
Európsky vodičák 
na počítače - 
ECDL 

II.H 27.6.2016 Štubňa 

Vlastné aktivity 

                                                 
8 § 2 ods.1 písm. i) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 
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Olympiáda v informatike Kováčiková,Húska, 
Szegediová, Leško 

November  
2015 Štubňa 

Fotografická súťaž 10.ročník 1.Janoška 2. Fiľová 
3.Húska 27.1.2016 Jirmer 

 
 

Poznávacie exkurzie 
Názov a miesto akcie, 
organizácia Popis akcie Zúčastnení Dátum Zabezpečoval 

Hutnícke múzeum, ŽP a.s. 
regionálna história – vznik 
ŽP a ich vplyv  na rozvoj 
regiónu 

II.G, II.H 2.10.2015 
5.10.2015 

Jirmer 

KIA Motors Slovakia 
Žilina 

exkurzia v závode KIA 
Žilina 

III.G, III.H, 
výber z II.H 10.11.2015 Svinčiaková 

Technická univerzita 
HF, Košice 

exkurzia na deň otvorených 
dverí  

výber IV.G 
IV.H 13.10.2015 Goceliaková 

Národná rada SR  
Incheba Expo – Titanic, 
Bratislava 

prehliadka NR SR, hradu a 
expozície „Pravdivý príbeh 
Titanicu“  v Inchebe 

výber žiakov 20.11.2015 Jirmer 

Adventná Viedeň, Rakúsko 

prehliadka  Prírodo-
historického múzea, Múzea 
voskových figurín, 
adventných trhov a 
historických pamiatok mesta 

I.G, I.H, II.H 
výber žiakov 7.12.2015 Tajbošová 

Elektro Recycling s.r.o, 
Slovenská Ľupča 

exkurzia do spoločnosti 
zaoberajúcej sa recykláciou 
a zhodnocovaní 
elektroodpadu 

I.H výber 
žiakov 17.02.2016 Čief 

Múzeá, Brezno prehliadka múzeí v Brezne  III.G, III.H 20.04.2016 Bruončová 
Jirmer 

Pivovar Urpiner, Banská 
Bystrica 

oboznámenie sa s procesom 
výroby  II.G, II.H 24.5.2016 Tajbošová 

Hrad, Slovenská Ľupča oboznámenie sa s históriou 
hradu a regiónu I.G, I.H 23.5.2016 Gregušová 

Múzeá, Brezno návšteva stálych expozícií 
v múzeách Brezna I.G, I.H 26.5.2016 Gregušová 

 

 
Besedy a prednášky 

Názov a miesto aktivity, 
organizácia Popis aktivity Zúčastnení Dátum Zabezpečoval 

India všetky farby 
ORIENTU, Brezno 

filmové predstavenie o 
Indii II.G, II.H 22.10.2015 Svinčiaková 

Inštitút Aurela Stodolu doc. 
Ing. Zdislav Exnar CSc., Ing. 
Libor Ladányi PhD. 

Prednáška – o možnostiach 
štúdia na žilinskej 
univerzite – Inštitút  A. 
Stodolu 

IV.G , IV.H 4.11.2015 Goceliaková 

SCIO 
Prednáška o možnostiach 
vykonania Národnej 
porovnávacej skúšky 

IV.G, IV.H 3.11.2015 Goceliaková 

Beseda o partnerských 
vzťahoch  - občianske 
združenie „Slobodné krídla“ 
p. Marcela Tokárová 

prednáška spisovateľa 
Miroslava Farkaša 
o partnerských vzťahoch a 
rodine 

výber žiakov 19.11.2015 Geciová 
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Slovensko bez drog 
Prednáška s protidrogovou 
tematikou spojená s 
besedou 

I.H, III.H 2.2.2016 Goceliaková 

 Prednáška o predsedníctve 
SR Rady Európy IV.G, IV.H 19.2.2016 Goceliaková 

Výstavy Nitra Výstava Kam na vysokú 
školu III.G, III.H 23.2.2016 Goceliaková 

Zabudnuté Slovensko, 
organizácia Človek v 
ohrození 

Dokumentárny film 
spojený s besedou 
o nedemokratických 
režimoch 20.stor. 

III.G, III.H 9.5.2016 Goceliaková 

Island prednáška o Islande II.G, II.H, 
III.G, IV.G/H  25.01.2016 Svinčiaková 

Myslieť a učiť sa 
jednoducho - Mgr. Béky 

Prednáška o metódach 
efektívneho učenia sa I.G/H,II.G/H 6.5.2016 Goceliaková 

Prednáška Mareka 
Slobodníka  

cestovateľská prednáška 
o Austrálii a Indonézii I.G, II.G, III.H 24.6.2016 Goceliaková 

 
 

8.2 Kultúrne a spoločenské aktivity 
 
Aktivity organizované v súčinnosti s inými organizáciami 
Názov a miesto akcie, 
organizácia Popis akcie Zúčastnení Dátum Zabezpečoval 

SOS Banská Bystrica - XI. 
ročník inšpiratívneho 
festivalu s medzinárodnou 
účasťou, DK ŽP 

divadelné predstavenia „Sto 
rokov samoty“ v podaní  DS 
Slúchadlo v Nitre 

všetky triedy 17.9.2015 Gregušová 

Štátna opera Banská 
Bystrica opera „Eugen Onegin“ výber žiakov 25.2.2016 Tajbošová 

Divadelné predstavenie 
„Kováči“ , DSJCH Brezno 
Dom kultúry Brezno 

divadelné predstavenie 
všetky 
nematurujúc
e triedy 

15.3.2016 Gregušová 

Filmové predstavenie 
Dom kultúry Brezno premietnutie filmu „Revenant“ 

všetky 
nematurujúc
e triedy 

15.3.2016 Gregušová 

Štátna opera Banská 
Bystrica tanečné divadlo „Biele peklo“ výber žiakov 17.3.2016 Tajbošová 

Divadelné predstavenie 
Divadelné centrum 
Dom kultúry Brezno 

divadelné predstavenie 
v anglickom jazyku 

žiaci tretieho 
ročníka 20.4.2016 Bruončová 

Filmové predstavenie 
Dom kultúry Brezno premietnutie filmu „Kolónia“ výber tried 23.5.2016 Gregušová 

výchovný koncert 
PRIMA NOTA Žilina, 
Dom kultúry ŽP 

hudobno-motivačný program 
„Zábrany bez zábran“ výber tried 25.5.2016 Gregušová 

 
Vlastné aktivity 

Európsky deň jazykov  
v triedach boli organizované 
jazykové kvízy a zaujímavé 
aktivity 

všetky triedy 25.9.2015 vyučujúci CJ 

KABU  
Kultúrny dom ŽP 

prijatie prvákov do radov 
študentov – akcia prebiehala 
formou zábavných súťaží a 
úloh  

všetky triedy 28.10.2015 ŽŠR + 
Hudíková 
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Halloweenska párty  
Kultúrny dom ŽP (sála) 

zábava pri príležitosti uvítania 
prvákov všetky triedy 28.10.2015 ŽŠR + 

Hudíková 
Súťaž o najkrajšiu 
Halloweensku výzdobu 
triedy SG ŽP 

výzdoba tried s tematikou 
Halloweenu všetky triedy 26.10.2015 ŽŠR + 

Hudíková 

Posedenie s dôchodcami 
kultúrny program, prehliadka 
školy, posedenie s bývalými 
zamestnancami škôl 

výber žiakov 6.11.2015 Kvačkajová K. 
Tajbošová 

Stužková slávnosť IV.G slávnostné odovzdávanie 
stužiek 

žiaci triedy 
IV.G 21.11.2015 Roľková 

Stužková slávnosť IV.H slávnostné odovzdávanie 
stužiek 

žiaci triedy 
IV.H 28.11.2015 Stieranková 

Deň čiapok 

„Na Mikuláša neskúša sa“ – 
žiaci mali za úlohu nosiť počas 
dňa módny doplnok vo 
vianočnom duchu, aby neboli 
skúšaní 

všetky triedy 4.12.2015 ŽŠR + 
Hudíková 

Mikulášske balíčky 
odovzdávanie mikulášskych 
balíčkov žiakom 
a zamestnancom škôl 

všetky triedy 4.12.2015 ŽŠR + 
Hudíková 

Súťaž o najkrajšiu 
Vianočnú  výzdobu triedy 
SG ŽP 

výzdoba tried s tematikou 
Vianoc všetky triedy 17.12.2015 ŽŠR + 

Hudíková 

Deň otvorených dverí kultúrny program pre 
návštevníkov DOD vybraní žiaci 15.12.2015 Gregušová  

Geciová 

Vianočná akadémia  kultúrny program pre žiakov 
a pedagógov škôl všetky triedy 18.12.2015 

Gregušová 
Snopko 
Tajbošová 

Fašiangová veselica disco všetky triedy 26.2.2016 ŽŠR + 
Hudíková 

Deň zdravej výživy súťaž v príprave zdravého jedla všetky triedy 18.3.2016 Stieranková 

Deň učiteľov odovzdávanie darčekov 
učiteľom a majstrom OV výber žiakov 03.4.2016 ŽŠR + 

Hudíková 

Deň učiteľov program a slávnostné posedenie 
pedagogickí 
zamestnanci 
SG ŽP 

15.4.2016 

Gregušová 
Tajbošová 
Syčová 
Kvačkajová K. 

Posledné zvonenie výzdoba a program pre žiakov 
štvrtých ročníkov výber žiakov 13.5.2016 ŽŠR + 

Hudíková 

Slávnostné vyraďovanie 
absolventov 

slávnostné odovzdávanie 
maturitných vysvedčení 
a kultúrny program 

absolventi 
a výber 
žiakov 

27.5.2016 Peťková 
Gregušová 

 
 

8.3 Zbierky a dobrovoľníctvo 
 
Názov a miesto akcie, 
organizácia Popis akcie Zúčastnení Dátum Zabezpečoval 

Zbierka textilu 
Diakonie Broumov 

zbierka textilu, hračiek, 
kuchynských potrieb... celá škola 

zbierka 
odovzdaná 
4.11.2015 

Stieranková 

Zbierka ku dňu 
nezábudiek Liga za 
duševné zdravie 

Finančná zbierka celá škola 17.9.2015 Kvačkajová K. 

Deň dobrovoľníctva pomoc pri prácach v záhradke IV.G: Petrík, 18.9.2015 Goceliaková 
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v domove dôchodcov Hron 
v Dubovej 

Kunštárová, 
Grisniková, 
Švantnerová 

Zbierka Biela pastelka 
Únia nevidiacich  finančná zbierka celá škola 25.9.2015 Kvačkajová K. 

Študentská kvapka krvi 
NTS SR 

darovanie krvi v akcii  
Vyhrň rukáv a daruj krv 

žiaci 4. 
ročníkov 2.11.2015 Kvačkajová K. 

Učme sa spolu 
Centrum dobrovoľníctva 
BB 

realizácia medzinárodného 
projektu Service learning II.H 

23. – 
27.11. 
2015 

Kvačkajová K, 
Syčová 

Ondrejský jarmok 
Charita Brezno 

prezentácia dekoračných 
predmetov z krúžkov a finančná 
zbierka na charitatívne účely 

 Kováčiková, 
Olerínyová, 
Reveszová, 
Roháčová, 
Turňová 

26. – 
27.11. 
2015 

Kvačkajová K, 
Tajbošová 

Nadácia Miška Sotáka 
SG ŽP finančná zbierka všetci žiaci 6.12.2015 triedni učitelia 

Bazár na DOD 
Charita Brezno 

prezentácia dekoračných 
predmetov z krúžkov 
Handmade 

Rusnáková, 
Vadrnová 15.12.2015 Kvačkajová K, 

Tajbošová 

Vianočný minibazár 
Charita Brezno 

prezentácia dekoračných 
predmetov z krúžkov a finančná 
zbierka na charitatívne účely 

I.H, II.H, 
III.H 

15.-18.12. 
2015 

Kvačkajová K, 
Tajbošová 

Zbierka nepotrebného 
oblečenia 
Útulok Nádej - Brezno 

zbierka nepotrebných čiapok, 
šálov, rukavíc, oblečenia pre 
bezdomovcov 

Kováčik 
Olerínyová, 
Reveszová, 
Roháčová, 
Turňová 

22.12.2015 Tajbošová 

Záverečná konferencia 
Service-learning 
Bosna a Hercegovina 

vyhodnotenie prípravy 
a realizácie projektov, 
predstavenie projektov 
zapojených krajín 

II.H – 
Kováčik, 
Švantnerová 

20.-23.2. 
2016 

Kvačkajová K, 
Syčová 

Service –learning – 
Návšteva ZŠ Pohorelá 

návšteva ZŠ spojená 
s odovzdaním programov II.H 22.3.2016 Kvačkajová K, 

Syčová 

Valentínska kvapka krvi, 
NTS SR 

darovanie krvi v rámci 
celoslovenskej zbierky 

11 žiakov 
III.a IV. 
ročníkov  

31.3.2016 Kvačkajová K. 

Zbierka  ku Dňu narcisov, 
Liga proti rakovine finančná zbierka celá škola 14.4.2016 Kvačkajová K. 

Zbierka Modrý gombík, 
UNICEF finančná zbierka celá škola 13.5.2016 Kvačkajová K. 

 
 

8.4 Športové aktivity 
 
Názov a miesto aktivity, 
organizácia Popis aktivity Zúčastnení, príp. 

umiestnenie Dátum Zabezpečoval 

Atletika – štafeta 5X800m 
10X1000m okresné kolo  družstvo dievčatá chlapci 

1. miesto 17.11.15 Snopko 

Cezpoľný beh okresné kolo  družstvo dievčatá chlapci 
1. miesto 23.10.15 Snopko 

Cezpoľný beh krajské kolo  družstvo dievčatá 
1. miesto 27.10.15 Snopko 

Cezpoľný beh majstrovstvá  SR  družstvo dievčatá 
 2. miesto 4.11.15 Snopko 
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Badminton, 
CVČ Revúca, SAŠŠ regionálne kolo  družstvo dievčatá 

2. miesto 18.11.15 Kvačkaj 

Stolný tenis 
CVČ Brezno, SAŠŠ okresné kolo  družstvo chlapcov 

1. miesto 25.11.15 Peťková 

Basketbal 
CVČ Brezno, SAŠŠ okresné kolo  družstvo chlapcov 

3. miesto 1.12.15 Snopko 

Futsal 
CVČ Brezno SAŠŠ okresné kolo  družstvo chlapci 

2. miesto 3.12.15 Kvačkaj 

FUTSAL CVČ REVÚCA 
SAŠŠ regionálne kolo  družstvo chlapcov 

 1. miesto 10.12.15 Kvačkaj 
Hanák 

FUTSAL CVČ BB SAŠŠ krajské kolo  družstvo chlapcov 
1. miesto 15.12.15 Kvačkaj 

FLORBAL 
CVČ Brezno, SAŠŠ okresné kolo  družstvo dievčatá 

3. miesto 12.1.16 Snopko 

FLORBAL 
CVČ Brezno, SAŠŠ okresné kolo  družstvo chlapcov 

1. miesto 13.1.16 Peťková 
Hanák 

Stolný tenis, SAŠŠ BB krajské kolo  družstvo chlapci 
3. miesto 19.1.16 Snopko 

FLORBAL 
CVČ BB, SAŠŠ krajské kolo  družstvo chlapcov 

3. miesto 18.2.16 Snopko, 
Hanák 

Celoštátne Finále DNI 
ŠPORTU, Trnava Majstrovstvá SR 

družstvo D a CH 
5x800m - 4. miesto 
ABC fut.-1.,2.,3.m 
Rope skiping-1.m. 

18.3.16 Snopko, 
Hanák 

Futsal SAŠŠ BA 
Michalovce Majstrovstvá SR  družstvo chlapcov 

2. miesto 22.-23.3.16 Kvačkaj, 
Hanák 

Futbal krajské kolo  3. miesto 28.4.16 Kvačkaj, 
Hanák 

Atletika Krajské kolo 
SAŠŠ, BB 

Majstrovstvá 
kraja 

Remeňová M.1500m – 
2.m. 
Slepička 100m – 2.m. 
Remeňová Z. 1500m – 
4.m. Ottinger – 3000m –7. 
m 
Sklenárik – 3000m – 5. m 

26.5.16 Kazár 

 
Najúspešnejší športovci SG ŽP : sestry Remeňové, Martin Straka, Jakub Majerník. 
 

9 ÚDAJE  O  PROJEKTOCH,  DO  KTORÝCH  JE ŠKOLA  ZAPOJENÁ9  

Názov projektu, 
organizácia Popis projektu Zúčastnení Dátum Zabezpečuje 

„Aplikovanie inovatívnych 
metód do vyučovania 
prírodovedných 
predmetov...“ 
Agentúra MŠVVaŠ  pre 
štrukturálne fondy EÚ 

Projekt spolufinancovaný zo 
zdrojov EÚ v rámci 
operačného programu 
Vzdelávanie 

všetci žiaci 02/2014 – 
10/2015 

Zingorová 
Stieranková 
Čief, Jirmer, 
Fedor, Štubňa, 
Roľková 

CHAIN REACTION, 
Katedra fyziky 
FPV UMB  

Medzinárodný projekt  
zameraný na implementáciu 
bádateľsky orientovaného 
vzdelávania. 

I.H, II.H 02/2014 – 
04/2016 

Čief, 
Stieranková 

Školy ako generátor 
demokratickej spoločnosti 

Medzinárodný projekt 
venovaný otázkam výber žiakov 02/2015 – 

02/2016 
Syčová, 
Kvačkajová K. 

                                                 
9   § 2 ods.1 písm. j) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 
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Centrum dobrovoľníctva 
BB 

demokracie. Súčasťou projektu 
bola i účasť žiakov a učiteľov 
na tréningu v Bosne a na 
konferencii v Sarajeve.  

„Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na základných 
a stredných školách s 
využitím elektronického 
testovania“ , NÚCEM 

Zapojenie učiteľov do tvorby 
testov a úloh, vytvorenie 
databáz testov a úloh 

všetci žiaci 03/2013  
11/2015 Fedor 

Recyklohry, 
ASEKOL SK 

Recyklačný program zameraný 
na podporu environmentálnej 
výchovy. 

všetci žiaci aj 
vyučujúci celý šk. rok Stieranková 

„Modernizácia IKT vo 
vyučovacom procese 
SGŽP“  
Informatika ŽP a.s. 

Programátorský krúžok JAVA, 
notebooky pre žiakov  žiaci INF pokračuje Štubňa 

ERASMUS + K1 

Medzinárodný projekt 
Erasmus + K1zameraný na 
ďalšie vzdelávanie učiteľov 
anglického a ruského jazyka. 

Vyučujúce 
cudzích 
jazykov 

jún 2016 - 
2017 

Tajbošová 
Kvačkajová K. 
Syčová 

INFOVEK 2 
ÚIPŠ BA 

Inovácia a zvýšenie úrovne 
informatizácie vzdelávacieho 
procesu na základných a 
stredných školách SR. 

všetci žiaci pokračuje Štubňa 

     
Cisco Networking 
Academy program 
Slovakia 

Sieťová akadémia Cisco žiaci INF pokračuje Štubňa, 
Informatika ŽP  

IT Asociácia Slovenska Európsky týždeň e-Skills  výber žiakov pokračuje 
Štubňa 
Kroupová 
Fedor 

 
 

10 ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠŠI10 
 

a) Záver zo správy o výsledkoch komplexnej inšpekcie vykonanej v dňoch od 04.04.2011 do 
08.04.2011 v SG ŽP:  

Riadenie školy bolo zabezpečené na vysokej úrovni. Vedenie školy venovalo požadovanú 
pozornosť vnútornému systému kontroly a hodnotenia. Jeho funkčnosť vytvárala predpoklad na 
kvalitné zvládnutie riadiacich procesov v škole. K silným stránkam, ktoré vhodne prispeli 
k podpore edukačného procesu, patrilo zadávanie aplikačných úloh a efektívne využívanie 
učebných pomôcok. Úroveň vyučovania znižovalo sporadické diferencovanie úloh s ohľadom 
na rozdielne vzdelávacie schopnosti žiakov a nevýrazné rozvíjanie ich sebahodnotiacich 
zručností. Z dotazníkov zadaných učiteľom školy vyplynulo, že klíma školy je otvorená, 
charakterizovaná vzájomnou dôverou v učiteľskom zbore, súdržnosťou kolektívu, 
angažovanosťou učiteľov, demokratickým štýlom riadenia. 
Štátna školská inšpekcia hodnotila jednotlivé oblasti takto: 
Riadenie školy – veľmi dobrá úroveň 

                                                 
10 § 2 ods.1 písm. k) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 
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Podmienky výchovy a vzdelávania – veľmi dobrá úroveň 
Stav a úroveň vyučovania  – dobrá úroveň. 

b) Závery zo správy o výsledkoch tematickej inšpekcie zo dňa 14.05.2012 – realizácia ústnej 
formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu: 
V pripravenosti školy na ÚFIČ MS neboli zistené nedostatky. Priebeh a organizácia ÚFIČ boli 
v súlade s právnymi predpismi. Činnosti predsedu školskej maturitnej komisie boli realizované 
na dobrej úrovni. 

c) Závery zo správy o výsledkoch tematickej inšpekcie zo dňa 12.03.2014 – realizácia 
externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na  gymnáziu: 
Pripravenosť školy a realizácia externej časti maturitnej skúšky  z predmetu matematika boli 
v súlade s právnymi predpismi a pokynmi NÚCEM. Pripravenosť školy, práca predsedu ŠMK 
a predsedníčky PMK boli na dobrej úrovni. 

d) Závery zo správy o výsledkoch tematickej inšpekcie zo dňa 10.02.2016 – úroveň 
dosiahnutých výsledkov v oblasti finančnej gramotnosti – testovanie žiakov končiacich 
ročníkov: 
Dosiahnutá priemerná úspešnosť žiakov triedy končiaceho ročníka gymnázia (57,78%) bola 
vyššia ako dosiahnutý národný priemer žiakov v teste (47,87%) a vyššia aj ako dosiahnutý 
priemer žiakov v teste v testovaných školách v Banskobystrickom kraji (50,3%). 

e) Závery zo správy o výsledkoch tematickej inšpekcie vykonanej v dňoch 09.05.2016 
a 12.05.2016 – kontrola zabezpečenia a priebehu prijímacieho konania: 
Príprava a organizácia prijímacieho konania ako aj samotná realizácia prijímacej skúšky boli 
v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. Výsledky prijímacieho konania 
boli stanovené na základe objektívneho hodnotenia testov (SJL, MAT), akceptovali kritériá na 
prijatie. Prijímacia skúška prebiehala bez rušivých momentov a v súlade s časovým 
harmonogramom. 

 

11 ÚDAJE  O  PRIESTOROVÝCH  A  MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH 11  

       Škola poskytuje vynikajúce materiálno-technické podmienky k štúdiu i tráveniu voľného času. 
Gymnázium využíva v areály školy prvé a časť druhého poschodia, kde sú kmeňové učebne pre 
každú triedu. K dispozícii má štyri počítačové učebne z toho dve multimediálne vybavené 
najmodernejšou technikou, odborné učebne fyziky, chémie a biológie, klubovňu, školskú knižnicu, 
učebne na delenú výučbu, kabinety. Interaktívne tabule a na pevno zabudované dataprojektory 
máme vo všetkých kmeňových a odborných  učebniach.  

       V minulom roku sme vybudovali novú fyzikálnu a chemicko-biologickú učebňu z prostriedkov 
ESF a s pomocou zriaďovateľa školy Železiarní Podbrezová a.s.. Novo zriadené laboratóriá sú 
vybavené špeciálnym demonštračným pracoviskom pre učiteľa a žiackymi pracoviskami 
s napojením na elektrickú energiu, v prípade chemicko-biologického laboratória aj na vodu. 
Z prostriedkov ESF sa zaobstarali aj nové učebné pomôcky na biológiu, chémiu a fyziku a špeciálne 
prístroje a vybavenie pre výučbu uvedených predmetov - meracie systémy určené pre reálne 
počítačom podporované experimenty a simulované interaktívne experimenty.  

                                                 
11 § 2 ods.1 písm. l) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 
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     Každý žiak v zameraní na informatiku má bezplatne zapožičaný notebook. Pedagogickí 
zamestnanci pri svojej práci využívajú  notebooky, ktoré dostali ako základné vybavenie  pre svoju 
činnosť, prípravu na vyučovanie, hľadanie potrebných informácií na internete ,spoluprácu so žiakmi 
atď.. Využitie informačných technológií je možné vo všetkých učebniach a kabinetoch vďaka wifi 
pripojeniu v celej budove školy, čo rozširuje možnosti pre komunikáciu so žiakmi i ich rodičmi. 
Priebežné výsledky hodnotenia si môžu žiaci a ich rodičia kedykoľvek pozrieť v internetovej 
žiackej knižke. Dáva to možnosť pre nový spôsob prezentácie školy, jej výsledkov, vyhľadávanie 
informácií a nové formy práce pri výučbe. Vo výučbe i v domácej príprave sa využívajú výukové 
portály, predovšetkým vlastné, čo zlepšuje dostupnosť informácií pre žiakov. 
     Športová príprava sa realizuje vo vynovenej telocvični, posilňovni, golfovom trenažéri, na 
viacúčelovom ihrisku s umelou trávou v našom areály, na ihrisku na Skalici a iných zariadeniach 
ŽP Šport . Žiaci športových tried trénujú dvojfázovo, majú zabezpečenú rehabilitáciu, príspevok na 
sústredenia a športovú výstroj. Dopravu na športoviská zabezpečujú športové kluby v spolupráci so 
školou. 
     Súčasťou SSOŠH ŽP je školská výdajná jedáleň, v ktorej majú zabezpečené stravovanie aj žiaci 
SG, k dispozícii majú tiež automaty na nápoje. Žiaci si môžu vybrať zo ôsmich druhov jedla, resp. 
bagetový balíček v cene 1 €.  V priestoroch šatní má každý žiak svoju skrinku. Žiaci chodia 
v rovnošatách. Každoročne dostanú bezplatne sako, dvoje nohavíc, kravatu, dve košele a sveter.  
     Veľmi dobré podmienky na ubytovanie majú naši žiaci v školskom  internáte pri SSOŠH ŽP, 
ktorý je spojený so školou. Ubytovanie je v jedno a dvoj posteľových izbách v bunkovom systéme 
(2 izby majú vlastné WC a sprchu).  
     Veľká pozornosť je venovaná skvalitneniu prostredia školy. Dôraz sa kladie na estetickú úroveň 
úprav interiéru. V poslednom období sa uskutočnilo niekoľko rekonštrukcií budovy – výmena 
okien, renovácia podláh na chodbách i v triedach, sociálnych zariadení, atď. Učebne boli vybavené 
novým nábytkom a keramickými tabuľami. Areál školy je zabezpečený strážnou službou ŽP 
Bezpečnostné služby s.r.o. Počas štúdia môžu žiaci získať vodičské oprávnenie typu B, keďže 
ku škole patrí aj autoškola. 

 

12 ÚDAJE  O  FINANČNOM  A  HMOTNOM  ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI  
ŠKOLY 12 

1) Financovanie SG ŽP Podbrezová ako neštátnej škole bolo  zo štátneho rozpočtu v roku 2015 
zabezpečované v rámci normatívneho financovania podľa zákona 597/2003 Z. z.  o financovaní 
ZŠ, SŠ a školských zariadení .  
V roku 2015 bola celková prevádzková dotácia  zo štátneho rozpočtu   vo výške 249 986,- EUR, 
z toho 245 594,- EUR normatívne prostriedky, 4 392,- EUR nenormatívne prostriedky – 
vzdelávacie poukazy. 
Pri určení výšky dotácie Okresný úrad Banská Bystrica odbor školstva vychádzal z výšky 
normatívu na 1 žiaka, ktorý bol stanovený MŠ SR pre rok 2015 stred  vo výške1 426,- EUR.  

2) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od    
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť –  školné – pre šk. rok 

                                                 
12 § 2 ods.1 písm. m) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 
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2015/2016  zriaďovateľ  Železiarne Podbrezová a.s. Rozhodnutím zo dňa 10.5.2013 zrušil 
školné pre žiakov vo všetkých vzdelávacích programoch. 

3) V šk. roku 2015/2016 škola zabezpečovala aj záujmovú činnosť žiakov školy. Na úhradu 
nákladov spojených s touto činnosťou dostala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu formou 
vzdelávacích preukazov. Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 7 ods. 8 zákona č. 
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a  školských zariadení v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzdelávací poukaz slúži na 
realizáciu systému financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými 
zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie 
pre jedného žiaka školy.  

Zoznam záujmových činností a  časový rozvrh záujmových krúžkov v priebehu školského roka 
s účasťou žiakov eviduje škola v osobitných záznamoch, ktoré sú podkladom pre vyúčtovanie 
poskytnutých finančných prostriedkov. Na vzdelávacie poukazy škola dostala pre rok 2015 
4 392,- EUR. Z týchto finančných prostriedkov boli zakúpené športové náradie a pomôcky 
a doplnky k hudobným nástrojom v hodnote 1 178,- EUR, mzdy: 2 377,- EUR, odvody ( soc. 
a zdravotné poistenie) 837,- EUR.  

4) Škola okrem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu zabezpečovala v roku 2015 svoju 
činnosť tiež z nasledovných zdrojov: 
- príspevok zriaďovateľa Železiarne Podbrezová a.s. 103 000,- EUR 
- príspevok od Nadácie ŽP vo výške 18 975,- EUR – príspevok bol použitý na nákup 

notebookov pre žiakov 1. ročníkov zameraných na štúdium informatiky, 
- príjem z prenájmu golfového simulátora a motorového vozidla  2 028,- EUR 
- Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy : 

003/2013/1.1/OPV bol v roku 2015 poskytnutý príspevok na projekt: Aplikovanie 
inovatívnych metód do vyučovania prírodovedných predmetov s cieľom prípravy žiakov pre 
potreby vedomostnej spoločnosti ITMS kód projektu: 26110130557. Z poskytnutých 
finančných prostriedkov bolo vyčerpaných 80 289,- EUR. Projekt bol ukončený v 10/2015. 

- Na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku Projekt Service Learning „ Školy 
ako generátor demokratickej spoločnosti“ bola v roku 2015 vyčerpaná poskytnutá dotácia vo 
výške 1 300,- EUR. 

 
5) Podnikateľská činnosť AUTOŠKOLA v roku 2015 vykazovala nasledujúce hospodárske 

výsledky: 
Autoškola -    tržby za vlastné výkony  vo výške   23 022,- EUR 

- náklady na podnikateľskú činnosť vo výške  21 527,- EUR 
- výsledok hospodárenia je zisk vo výške     1 495,- EUR 

      V roku 2015 dosiahlo SG ŽP hospodársky výsledok – zisk  799,- EUR, z toho hlavná  
      nezdaňovaná činnosť strata – 697,- EUR a podnikateľská činnosť – zisk  1 495,- EUR. 
6) V roku 2011 bol založený štipendijný fond, ktorý je tvorený z finančných prostriedkov: 

príspevkov Nadácie ŽP a iných organizácií podporujúcich vzdelanie. Cieľom poskytnutia 
štipendií je podporiť záujem žiakov o štúdium a motivovať ich k dosiahnutiu nadpriemerných 
výsledkov pri vzdelávaní, oceniť vynikajúce plnenie ich študijných povinností a dosiahnutia 
vynikajúceho výsledku na športovom, kultúrnom, umeleckom či vedeckom poli. Druhy 
poskytovaných štipendií:  

- Jednorazová odmena zo štipendijného fondu 
- Prospechové štipendium 
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Takto získané finančné prostriedky škola využíva hospodárne, efektívne a účelovo na zabezpečenie 
chodu školy a prípravy žiakov na ich budúce povolanie. Z pridelených finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu SG ŽP v roku 2015 neobstaralo hmotný dlhodobý majetok. V roku 2015 bol 
z finančných prostriedkov Nadácie ŽP obstaraný dlhodobý hmotný majetok – notebooky pre žiakov 
1. ročníka zameranie informatiky vo výške 18 975,- EUR. 
 
 

13 CIEĽ,  KTORÝ  SI  ŠKOLA  URČILA  V  KONCEPČNOM ZÁMERE   
ROZVOJA  ŠKOLY  NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2015/2016  A VYHODNOTENIE   
JEHO  PLNENIA13 

13.1 Oblasť výchovy a vzdelávania  

Cieľ č.1: Do 30.8.2016 vytvoríme kompletný inovovaný Školský vzdelávací program, ktorý bude 
v súlade s inovovaným ŠVP pre gymnáziá platným od 01.09.2015.  Cieľ splnený. 

• Inovovaný ŠkVP sme rozpracovali v dvoch rovinách. Prvú časť tvorí charakteristika školy, 
charakteristika inovovaného ŠkVP, školské učebné plány, vnútorný systém kontroly a 
hodnotenia žiakov, pedagogických zamestnancov a školy. Druhú časť tvoria podrobne 
rozpracované učebné osnovy pre prvý až štvrtý ročník gymnázia. 

• Vytvorili sme tematické výchovno-vzdelávacie plány, do ktorých sme zapracovali aj prierezové 
témy. 

 
Cieľ č.2: K 31.05.2019 dosiahne aspoň polovica žiakov jednu z najvyšších úrovní čitateľskej, 
matematickej a prírodovednej gramotnosti (podľa hodnotenia PISA). Plní sa priebežne. 
• Učitelia matematiky a prírodovedných predmetov sa zúčastnili školení: 

- „Inovatívne metódy výučby matematiky, fyziky, chémie, biológie a rozvoj kľúčových 
kompetencií žiakov“ (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká 
fakulta) - 5 učiteľov 

- „Počítačom podporované prírodovedné laboratórium vo vyučovaní prírodovedných 
predmetov“ (RNDr. Peter Demkanin - PD COMP, Bratislava) – 3 učitelia 

- „Multimédia vo vzdelávaní“(spoločnosť GOPAS SR, a.s) – 4 učitelia 
• Záujem žiakov o prírodovedné predmety sa podnecoval aj účasťou v projekte Chain reaction. 

Od novembra 2015 žiaci pracovali na výskumných projektoch z fyziky, biológie a chémie, 
výsledky svojej práce prezentovali na školskej konferencii, dva najlepšie tímy reprezentovali 
školu 7. a 8. apríla 2016 na  národnej konferencii „Ukáž čo vieš!“ v Kongresovom centre SAV 
Academia v Starej Lesnej. 
 

Cieľ č.3: V maximálnej miere podporíme tvorivosť a originalitu žiakov a motivujeme ich na 
zapojenie do rôznych súťaží, olympiád, projektov a  voľnočasových aktivít. Cieľ sa plnil, no 
nemôžeme byť spokojní s umiestnením žiakov vo vedomostných súťažiach. 

• Využili sme ponuku vzdelávacích príležitostí na podporu individuálneho rozvoja žiaka formou 
súťaží a podujatí, organizovaných MŠVVaŠ SR a iných vzdelávacích inštitúcií. Zúčastnili sme 
sa krajského kola Olympiády ľudských práv (15/28), okresného kola Olympiády v ANJ, 
matematickej súťaže PANGEA, súťaže Mladý Európan 2016, Hviezdoslavovho Kubína a pod. 
V žiadnej vedomostnej súťaži sme nedosiahli výraznejší úspech. 

                                                 
13 § 2 ods.1 písm. n) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 
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• Zapojili sme sa do súťaží a aktivít, ktoré podporujú využívanie IKT (IBOBOR, Eskills, Junior 
Freshhh, olympiáda v INF). Úspech sme dosiahli v súťaži amatérskych videí na tému „Technika 
kolem mne“, ktorú vyhlásila Pražská vedeckotechnická společnost z.s. Naši žiaci Húska 
a Políček získali 3. miesto so svojimi videami (Vodné elektrárne Železiarne Podbrezová a 
Čistička odpadových vôd Banská Bystrica).  

• Pre žiakov SG ŽP organizovala spoločnosť ŽP Informatika, s.r.o. Java kurz. Pod vedením 
školiteľa Mgr. Ľubora Havlíčka prebehli ďalšie dva ročníky záujmového programátorského 
krúžku. Pokročilí študenti v nadstavbovom ročníku absolvovali výučbu od septembra 2015 do 
júna 2016 v oblastiach: základy programovacieho jazyka JAVA, vybrané grafické komponenty 
JAVA – knižnice AWT, Swing. Pre prvý ročník začiatočníkov bolo hlavným cieľom rozšírenie 
ich vedomosti o znalosti v programovacom jazyku JAVA. Od apríla do júna 2016 sa študenti 
naučili zvládať vývojový programátorský nástroj Eclipse, ako aj základné pojmy, princípy a  
prvky jazyka JAVA. Po ukončení výučby študenti absolvovali výstupný test, kde museli 
preukázať získané vedomosti pri riešení konkrétnej prípadovej štúdie. Výstupný test úspešne 
absolvovalo 9 študentov, ktorí získali certifikát o absolvovaní školenia. Úspešným študentom 
bola na slávnostnom ukončení školského roka odovzdaná finančná odmena. 

•  Výraznejšie úspechy sme dosiahli v oblasti športu. Na celoštátnom finále DNI ŠPORTU sme 
získali prvé tri miesta v ABC futbalistu a prvé miesto Rope skipingu. Pekné druhé miesta sme 
získali na Majstrovstvách SR vo futsale a cezpoľnom behu. Výborné umiestnenia sme dosiahli 
aj na ďalších súťažiach organizovaných SAŠS – krajské kolá v florbale, stolnom tenise 
a atletike. 

• V spolupráci so žiackou radou sme organizovali rad zaujímavých podujatí - Kabu, 
Halloweensku párty, Deň Čiapok, Mikulášske balíčky, Fašiangovú veselicu, Posledné zvonenie. 
K ďalším úspešným voľnočasovým aktivitám patrí Vianočná akadémia, Posedenie 
s dôchodcami, Deň zdravej výživy, slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení spojené 
s vlastným kultúrnym programom žiakov a učiteľov. 
 

Cieľ č. 4: Dôsledne realizujeme projekty, do ktorých sme zapojení – cieľ splnený 

• Projekt „Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania prírodovedných predmetov s cieľom 
prípravy žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti“ je projekt spolufinancovaný zo zdrojov 
EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie. 
Trvanie projektu: od 02/2014 do 10/2015. Celkový rozpočet projektu: 199 000 eur. 
Výstupy projektu: rozšírili sa kompetencie učiteľov v oblasti inovatívnych metód výučby, 
vybudovali sa laboratóriá pre prírodovedné predmety, vytvorili sa inovatívne učebné materiály 
pre prírodovedné predmety.  

• Chain reaction (Reťazová reakcia) je projekt financovaný Európskou komisiou. Jadrom 
projektu bolo riešenie problémov a bádateľsky orientované učenie sa, ktoré malo za cieľ aktívne 
zapojiť žiakov do štúdia prírodných vied a umožniť im zažiť vzrušenie a výzvy experimentálnej 
vedy a výskumu. SG ŽP sa ako jedna z piatich škôl v rámci Slovenska, zapojila do projektu, na 
aktivitách projektu sa zúčastnili dvaja vyučujúci prírodovedných predmetov - Mgr. Čief, Mgr. 
Stieranková a triedy  I.H a II.H. 

• Projekt SCHOOLS AS GENERATORS OF DEMOCRATIVE SOCIETY je medzinárodný projekt 
zastrešovaný Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Projekt sieťuje 10 škôl z 5 
participujúcich krajín (Poľsko, Česko, Slovensko, Bosna a Hercegovina a Kosovo). Žiaci 
s podporou pedagógov vytvorili vlastný "service learning" projekt venovaný otázkam 
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demokracie. Súčasťou projektu bola i účasť žiakov a učiteľov na zahraničnom tréningu v Bosne 
a na záverečnej konferencii v Sarajeve (02/2016). 

• „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 
testovania“ je projekt pod gesciou NÚCEM. 
Výstupy projektu: zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania, 
zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh, vytvorenie databáz testov a úloh. 

•  „Modernizácia informačno - komunikačných technológií vo vyučovacom procese Súkromného 
gymnázia ŽP“. Ide o projekt, na ktorého realizácii sa podieľa ŽP Informatika s.r.o.. Projekt 
využíva špecifické možnosti e - learningového nástroja MOODLE, ponúka možnosť 
komunikácie žiakov s učiteľmi prostredníctvom internetu, skúšanie cez internet, zadávanie 
písomných prác s časovým obmedzením prístupu na ich vypracovanie, atď. 

• Projekt RECYKLOHRY (zber elektroodpadu a batérií). 
 

Cieľ č.5: Na maturitných skúškach dosiahnu naši študenti lepšie výsledky ako v minulom 
školskom roku. Zvýši sa podiel študentov, ktorí pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu. Cieľ 
čiastočne splnený, no s výsledkami MS nemôžeme byť spokojní. 

• Externá časť: Zo SJL bol priemer školy 50,5% (vlani 52,2%). Z ANJ bol priemer školy 60,8% 
(vlani 51,9%). Z NEJ bol priemer 40,1% (vlani nikto nematuroval). Z MAT bol priemer 53,8% 
(vlani 31,8%). Z ANJ a MAT sme dosiahli lepšie výsledky ako vlani, no vo všetkých premetoch 
sme zaostávali za národným priemerom. 

• Písomná forma IČ MS: Všetci žiaci dosiahli požadovaných 25%. SJL - 78,06% (vlani 
69,74%), ANJ - 64,39% (vlani 62,63%). 

• Ústna forma IČ MS: V riadnom období v máji 2016 vykonalo úspešne ÚFIČ MS 41 žiakov. 
Jeden žiak (Grílli Michal) neprospel na konci štvrtého ročníka z NEJ a KNJ. Priemer školy 
v ústnej forme internej časti maturitnej skúšky bol 1,99 (v minulom školskom roku 2,34). 

13.2 Oblasť ďalšieho vzdelávania  zamestnancov 

Cieľ: 
• zvyšovať profesionalitu pedagogických a nepedagogických zamestnancov v práci. 
Vyhodnotenie úloh: 
1. Ukončili sme adaptačné vzdelávanie začínajúcich učiteľov (Mgr. Kohútová, Mgr. Hanák). 
2. Vypracovali a realizovali sme plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
     (viď kapitola 7). 

 
13.3 Oblasť personalistiky a manažmentu 

Ciele: 
• realizovať transparentnú personálnu politiku a motivačný systém odmeňovania všetkých 

zamestnancov školy, 
• vytvárať optimálne podmienky pre výchovno-vzdelávací proces a chod školy v riadení, 

kontrole, informačných tokoch a v prezentácii školy. 
Vyhodnotenie úloh : 
1. Plánovanie - iŠkVP, plán práce školy a vnútorné predpisy sme vytvárali spoločne so 

zamestnancami školy, rozdelili sme kompetencie jednotlivým zamestnancom školy, presadzovali 
sme spolurozhodovanie pri problémoch, ktoré sa ich týkali.  
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2. Personálne zabezpečenie školy - výber nových pracovníkov sme uskutočňovali výberovými 
konaniami za spolupráce s jednotlivými PK, všetci uchádzači absolvovali psychologické testy 
a urobili vzorovú hodinu zo svojho predmetu. Vyberali sme pedagógov, ktorí sa osvedčili na 
predchádzajúcich pracoviskách a mladých perspektívnych pedagógov, ktorí sú ochotní pracovať 
v prospech školy. 

3. Vedenie spolupracovníkov a ich motivácia - pre učiteľov školy sme zabezpečili podmienky na 
ich ďalšie vzdelávanie, prístup k IKT, každý učiteľ má vlastný notebook. Snažili sme sa rozvíjať 
vzájomnú dôveru. Snažili sme sa o spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie pracovníkov školy 
na základe vnútorného mzdového predpisu.  

4. Kontrola a hodnotenie - zaviedli sme ročný osobný list učiteľa, obsahujúci akcie a projekty, za 
ktoré prevzal osobnú zodpovednosť. Osobný list prerokoval učiteľ na začiatku školského roka 
s vedením školy a na konci ho opäť vyhodnotil pri hodnotiacom pohovore. 

5. Spresnili sme kritériá hodnotenia vo vzťahu k priebehu a výsledkom výchovno-vzdelávacieho 
procesu v škole, rozvoju kľúčových kompetencií žiakov a využívania moderných stratégií vo 
vyučovaní. 

6. Pracovné porady sme uskutočňovali pravidelne v súlade s plánom porád. Návrhy do programu 
porady uverejňovali zástupca RŠ, vedúci PK, VP a koordinátori na serveri . Výsledky rokovania 
sme zhrnuli v zápise z porady a zaslali emailom každému pracovníkovi.  
 

13.4 Oblasť vzťahov k verejnosti, rozvoj kultúry a dobrého mena školy, 
medzinárodné kontakty 

K aktivitám zviditeľňujúcim školu v školskom roku 2015/2016 patrili : 
 
• Školské majstrovstvá SR v cezpoľnom behu 

Bratislava 4. novembra 2015: 
naše dvojičky Mária a Zuzana Remeňové (I.G) a Veronika Machyniaková (III.G) si po 
víťazstve na okresnom a krajskom kole vybojovali 2. miesto  
 

• Celoštátne finále „Školské dni športu“ 
 Trnava 18. marca 2016: 
- v súťaži ABC futbalistu „žonglovanie s loptou“ titul 

majstra SR získal Jakub Majerník 
- v skákaní cez krátke švihadlo „Rope skiping“ titul 

majstra SR získal Martin Straka 
- žiačky Havranová, Kazárová, Machyniaková a sestry 

Remeňové obsadili v atletickej štafete na 5x800 m 
pekné štvrté miesto 

 
• Majstrovstvá Slovenska stredných škôl vo futsale - 

Michalovce 22. – 23. marca 2016 
naši študenti sa víťazstvami obvodného, regionálneho a 
krajského kola prebojovali na finálový turnaj a získali 2. 
miesto 
 
 



     
 Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová                                                Správa o VVČ za školský rok 2015/2016 

 

32 
 

• Záverečná konferencia projektu 
 „Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania 
prírodovedných predmetov“ - 16. október 2015 
spolufinancovaného zo zdrojov EÚ v rámci operačného 
programu Vzdelávanie. 
Výstupy projektu: rozšírili sa kompetencie učiteľov v 
oblasti inovatívnych metód výučby, vybudovali sa 
laboratóriá pre prírodovedné predmety, vytvorili sa 
inovatívne učebné materiály pre prírodovedné 
predmety.  

 
 • Záverečná konferencia projektu „Školy ako 

generátor demokratickej spoločnosti“ 
Sarajevo 20. – 23. februára 2016 
žiaci Jakub Kováčik a Laura Švantnerová excelentne 
prezentovali projekt Let´s learn together, ktorý 
realizovali v spolupráci so ZŠ Pohorelá a žiakmi II. 
H. Žiaci si vyskúšali, aké je to byť súčasťou 
medzinárodného kolektívu a precvičili si 
komunikáciu v anglickom jazyku. Ako sa vyjadrila Laura: „Toto bol môj prvý medzinárodný 
projekt. Bola to fantastická skúsenosť.  

 
• Národná konferencia „Ukáž čo vieš!“ 

Kongresové centrum SAV v Starej Lesnej 7. a 8. 
apríla 2016 v rámci projektu Reťazová reakcia: 
na celoslovenskom podujatí prezentovalo päťdesiat 
mladých bádateľov výsledky, ktoré dosiahli pri 
riešení výskumných aktivít na tému „Zem a 
vesmír“. Získané poznatky a zručnosti prezentovali 
aj naše dva výskumné tímy z I.H. Tím „Č.I.E.F“ (činnosť inteligentných a efektívnych 
fyzikárov) sa zaoberal ekologickým svietením a tím „Výskumníci SG ŽP“ skúmal účinok 
vyrobeného dusíkatého hnojiva na rast rastlín. 

 
• Súťaž v tvorbe amatérskych videí na tému „Technika kolem mne“, ktorú vyhlásila  Pražská 

vedecko-technická společnost pre žiakov stredných škôl v ČR a SR. Naši žiaci Peter Húska s 
videom Vodné elektrárne Železiarne Podbrezová a Adam Políček s videom Čistička 
odpadových vôd Banská Bystrica sa umiestnili na 3. mieste. Okrem diplomu každý z nich dostal 
finančnú odmenu 3000 českých korún.  

 
• Java kurz – záujmový programátorský krúžok pre 

žiakov organizovala spoločnosť ŽP Informatika, s.r.o.. 
pod vedením školiteľa Mgr. Ľubora Havlíčka. Študenti 
v nadstavbovom ročníku absolvovali výučbu od 
septembra 2015 do júna 2016 v oblastiach: základy 
programovacieho jazyka JAVA, vybrané grafické 
komponenty JAVA – knižnice AWT, Swing. 
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• Návšteva ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Petra Plavčana. Na pôde školy ho 9. mája 2016 
privítal Vladimír Soták, predseda Predstavenstva 
a generálny riaditeľ ŽP.  

• Slávnostný akt odovzdávania vysvedčení úspešným 
absolventom. Konal sa 27. mája 2016 v Dome kultúry 
ŽP a bol umocnený prítomnosťou významných hostí. 
Pozvanie tento krát prijali minister školstva vedy, 
výskumu a športu SR Petra Plavčana, a dekanka HF TU Košice Iveta Vasková. Slávnostného 
aktu sa zúčastnilo Predstavenstvo ŽP, Dozorná rada ŽP, starostovia okolitých obcí, výchovní 
poradcovia základných škôl, rodičia, pedagógovia a spolužiaci z nižších ročníkov. 

• Prezentácia školy počas „Dňa otvorených dverí“ a „Burzy informácií“ organizovanej 
ÚPSVaR. Publikovanie v miestnych periodikách o aktivitách žiakov našej školy – Podbrezovan 

• Školský časopis Lopejík vyšiel v minulom školskom roku 4 krát, slúži na prezentáciu 
školského prostredia, vlastnej literárnej tvorby a na monitorovanie študentského života. 

• Celoštátna výstava stredných odborných škôl a výstava JobExpo v Nitre v dňoch 26. až 28. 
apríla 2016. Žiačky Lucia Turňová a Natália Révésziová sa prezentovali výsledkami práce s 
mikroskopom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Školský ples, KABU, Vianočná akadémia, stužkové slávnosti v priestoroch kultúrneho domu 
Železiarní Podbrezová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Stretnutie generácií. Dňa 6. novembra 2015 sme v 

našich školách privítali bývalých zamestnancov. 
Pedagógovia a žiaci hosťom pripravili pestrý kultúrny 
program, vlastnoručne napečené koláčiky, spomienkové 
darčeky a na záver si s nimi aj zatancovali.  
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• S cieľom pomáhať iným – celý rok prebiehala na našej 
škole dobrovoľnícka činnosť – zbierky textilu, hračiek 
pre Útulok nádej, finančné zbierky (Charita Brezno na 
Ondrejskom jarmoku, Biela pastelka, Modrý gombík 
a iné), pomoc v domove dôchodcov v Dubovej 
a Študentská kvapka krvi – 34 žiakov a 2 zamestnanci. 

 
 
 

13.5 Materiálna oblasť 

1. Pravidelne sa dopĺňalo materiálne vybavenie učební. Zakúpili sa nové učebné pomôcky pre 
jednotlivé predmety. napr. knihy , 10 ks Notebookov, 2 ks vizualizér, magnetická keramická 
tabuľa, interaktívna tabuľa, projektor. 

2. Nákup interaktívnej techniky a učebných pomôcok a ich inštalácia do učební. Účelom bolo 
vytvoriť moderné učebne a tak zvýšiť úroveň vzdelávacieho programu a vyučovacieho procesu 
školy. V rámci projektu OP Vzdelávanie sme obstarali zariadenie/vybavenie a didaktické 
prostriedky, učebné pomôcky, laboratórne stoly pre učebne fyziky a chémie. 

3. Pre všetkých žiakov 1. ročníka profilácia informatika boli zakúpené NTB. 
4. Do školskej knižnice sme  doplnili aktuálnu odbornú a spoločensko-vednú literatúru. 
5. Pre spestrenie tréningového procesu, športovej a telesnej výchovy bol v areáli školy vybudovaný 

certifikovaný exteriérový fitpark (workout Park). 
 
 

14 SWOT  ANALÝZA  ŠKOLY14 

-  identifikácia silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození 
 

Vnútorné činitele 

Silné stránky Slabé stránky 
Silná podpora zo strany zriaďovateľa školy 
Železiarní Podbrezová, a.s.; 
bezplatné vzdelávanie 

Neprehľadná web stránka školy. 
Nedostatočná aktualizácia informácií 
prostredníctvom web stránky. 

100% kvalifikovanosť a vysoká 
erudovanosť pedagogického zboru Stabilizácia žiakov - futbalistov 

Komplexné vybavenie školy, vrátane výdajne 
stravy, internátu, telocvične, posilňovne a pod. 

Výsledky žiakov v externej časti maturitných 
skúšok 

Zapájanie sa do projektov, využívanie fondov 
z EÚ, neustála modernizácia materiálno-
technického vybavenia školy  

Účasť žiakov na vedomostných súťažiach a 
olympiádach 

Ponuka profilácie s rozšíreným vyučovaním 
informatiky, resp. anglického jazyka 

Spolupráca so školami v zahraničí, výmenné 
pobyty študentov 

Ponuka voliteľných predmetov v treťom 
a štvrtom ročníku podľa záujmu žiakov 

Rôzna efektívnosť práce zamestnancov na 
rozvoji školy a budovaní jej kultúry 

Uplatňovanie tvorivých a aktivizujúcich metód 
a foriem práce 

Nízka motivácia žiakov k dosiahnutiu 
lepšieho prospechu 

                                                 
14 § 2 ods.1 písm. o) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 
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Integrácia IKT, PC gramotnosť učiteľov 
a žiakov, informatizácia vyučovania 

Realizácia vhodných vzdelávacích stratégií 
smerom zážitkovému učeniu sa 

Klíma školy,  kvalita preventívnych aktivít, 
škola bez drog a šikanovania 

Využívanie metodických orgánov na 
hodnotenie kvality práce pedagógov 

Kľudný a láskavý, ale napriek tomu náročný 
individuálny prístup k žiakom,  doučovanie  Dochádzka žiakov do školy 

Spolupráca školy so športovými klubmi a inými 
inštitúciami Bezbariérový prístup pre žiakov 

Každoročné bezplatné poskytnutie  
spoločenského oblečenia  

 
Vonkajšie činitele 

Príležitosti – možnosti školy Riziká, ohrozenia 

Vzdelávanie bez poplatkov. Záujem žiakov 
a ich rodičov o štúdium na našej škole.  

Veľký počet gymnázií pri klesajúcich 
demografických trendoch, Konkurencia v 
regióne 

Zapojenie školy do projektov Zhoršujúca sa pripravenosť žiakov ZŠ na 
štúdium na SŠ 

Výborné podmienky pre zavádzanie IKT do 
výučby 

Nedostatok reálneho vyučovacieho času na 
rozvoj kompetencií žiakov, zle nastavená 
školská reforma 

Spracovanie koncepcie rozvoja školy vo 
vzťahu k zriaďovateľovi 

Postoj niektorých rodičov k dochádzke žiaka – 
ospravedlňovanie záškoláctva 

Získavanie mimorozpočtových zdrojov pre 
školu 

Vysoká zaťaženosť učiteľov a vedenia 
školy administratívnou činnosťou  

Aplikácia aktivizačných vyučovacích metód, 
využívanie multimediálnych technológií 

Predimenzovanie cieľových požiadaviek na 
žiaka - maturanta 

Využívanie existujúcej siete podporných 
inštitúcií Vysoká náročnosť olympiád a súťaží 

Skvalitnenie komunikácie s rodičmi 
prostredníctvom internetu 

Nevhodná ponuka programov ďalšieho 
vzdelávania učiteľov 

Zvyšovanie motivácie žiakov učiť sa 
a pravidelne dochádzať do školy Absencia učebníc 

Vytvorenie systému mimovyučovacích činností 
s cieľom zabezpečiť kvalitné využitie voľného 
času 

Negatívny vplyv  prostredia na správanie 
žiakov 

 
 
 

14.1 Opatrenia vyplývajúce z analýzy výchovno-vzdelávacej činnosti 

      Prioritným cieľom našej školy je zvyšovať hlavne kvalitu výučby, pretože kvalitné vzdelanie je 
najúčinnejším nástrojom na dosiahnutie lepšej kvality života. Kvalita vyučovacieho procesu je 
predovšetkým napĺňanie potrieb a očakávaní žiakov, rodičov, zriaďovateľa, ich spokojnosť. 
      Z predchádzajúcej analýzy výchovno-vyučovacích výsledkov vyplývajú nasledujúce hlavné 
zámery na školský rok 2016/2017: 

Cieľ č.1: V súlade s Dodatkom č.1 k ŠVP platným od 1.9.2016 zabezpečíme efektívnu a cielenú 
prevenciu prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem 
intolerancie. 
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Úlohy k dosiahnutiu cieľa : 

• Uskutočníme exkurziu do koncentračného tábora v Osvienčime a pamätných miest holokaustu 
(Múzeum SNP v BB, vápenka Nemecká). 

• Navštívime miesta a obce, ktoré boli postihnuté fašistickými represáliami (Kalište, Kľak, Čierny 
Balog). 

• Zapojíme sa do projektov a súťaží s danou tematikou, napr. „Pátranie do minulosti“. 
• Zorganizujeme besedu s pamätníkmi fašistického prenasledovania a teroru. 
• Na vyučovacích hodinách DEJ, SJL, OBN, ETI, NBV budeme uplatňovať vhodné aktivizujúce 

metódy. 

 Cieľ č.2: Zvýšime kvalitu pedagogického a výchovného procesu a kvalitu výstupu – t. j. zvýšime 
vedomostnú úroveň absolventov školy a ich možnosti uplatnenia na trhu práce – uplatnenie na 
vysokej škole. 

Úlohy k dosiahnutiu cieľa: 

• V jednotlivých PK prijmeme opatrenia na zlepšenie prípravy žiakov na EČ MS, na základe 
ktorých budú výsledky v EČ MS v tomto školskom roku vyššie ako je národný priemer. 

• Zvýšime kvalitu vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania (projekt NÚCEM) 
• Motivujeme žiakov k čo najlepšej práci na vyučovaní, príprave na vyučovanie a v samoštúdiu. 
• Zabezpečíme komunikáciu pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov žiakov 

v trojuholníku – učiteľ, rodič a žiak. 
• Zvýšime podiel študentov, ktorí pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu. 
 
Cieľ č.3:  V priebehu nasledujúcich dvoch rokov zvýšime mieru aktívneho učenia žiakov aspoň 
o 20 percent. Dôraz budeme klásť na vytváranie takých kognitívnych činností ako je vlastné 
aktívne objavovanie, skúmanie, zisťovanie niečoho nového, napríklad výsledkov pokusu alebo 
experimentu,  interpretácie, či vytvárania rôznorodých verbálnych, obrazových a grafických 
textov.  

Úlohy k dosiahnutiu cieľa : 

• Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov zameriame na získanie príslušných 
kompetencií.  

• Budeme pokračovať v podpore bádateľských a výskumných metód na vyučovaní 
prírodovedných predmetov.  

• Na vyučovaní budeme využívať inovatívne metódy zamerané na aktívne učenie, vyhľadávanie a 
prácu s informáciami (zlepšíme hospitácie, motivujeme zamestnancov k vzájomnej hospitácii, 
otvoreným hodinám a pod.). 

• Ponúkneme žiakom tretieho a štvrtého ročníka nové voliteľné predmety s technickým 
zameraním. 

• Vo vyučovaní INF budeme využívať moderné programy Solid Works, Java a učebne CNC, 
Mechatronika  

• Zlepšíme dochádzku žiakov (vypracujeme motivačný systém).  
 
Cieľ č.4:  Budeme podporovať individuálne záujmy a schopnosti žiakov širokou ponukou 
možností na zapojenie sa do mimoškolských aktivít. 

Úlohy k dosiahnutiu cieľa:  

• Zvýšime zapojenie žiakov do rôznych súťaží, olympiád, projektov a  voľnočasových aktivít. 
• Využijeme ponuku vzdelávacích príležitostí na podporu individuálneho rozvoja žiaka formou 

súťaží a podujatí, organizovaných MŠVVaŠ SR a iných vzdelávacích inštitúcií (viď bod 11 
v časti 5.1). 
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•  Zapojíme sa do súťaží a aktivít, ktoré podporujú využívanie IKT (olympiáda v INF, 
korešpodenčné semináre z programovania, ZENIT v programovaní a pod. 

• Zrealizujeme aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti. 
• Zorganizujeme stretnutie žiakov s úspešnými ľuďmi (napr. z radov našich absolventov) 
• Vypracujeme systém individuálnych výhod a oceňovania aktívnych študentov. 
• Ohodnotíme učiteľov, ktorí sú aktívni a ktorí produkujú vysokú pridanú hodnotu pre školu.  

Cieľ č.5: Zvýšime jazykové komunikačné spôsobilosti žiakov a pedagogických zamestnancov. 
Zvýšime mobilitu žiakov a pedagogických zamestnancov a aktivity v oblasti európskej spolupráce. 

Úlohy k dosiahnutiu cieľa: 

• Ponúkneme žiakom možnosť mimovyučovacieho vzdelávania na škole oslovením jazykovej 
školy na spoluprácu, výučba so zahraničným lektorom. 

• vyslať učiteľov cudzích jazykov na ďalšie vzdelávanie v snahe zachytiť najnovšie trendy vo 
vzdelávaní 

• Budeme pokračovať v projekte Erasmus + zameraný na mobilitu učiteľov cudzích jazykov 
(KA1). 

• Podáme vlastný projekt alebo sa prihlásime do iného bilaterálneho projektu zameraného na 
medzinárodnú spoluprácu a výmenu skúseností. 

• Budeme podporovať učiteľov iných predmetov v štúdiu cudzích jazykov. 

Cieľč.6: Zlepšíme postavenie školy v trhovom školskom prostredí. V tomto školskom roku 
zvýšime záujem žiakov základných o našu školu o 20 percent. 

Úlohy k dosiahnutiu cieľa: 

• Vypracujeme celkovú marketingovú stratégiu pre zvyšovanie záujmu o štúdium na škole s 
časovým harmonogramom v priebehu roka, zapojíme viac učiteľov. 

• Ďalej budeme organizovať akcie smerujúce k propagácii gymnázia medzi žiakmi a učiteľmi 
základných škôl (Deň otvorených dverí, prezentácie priamo na ZŠ a na rodičovských 
združeniach, Burza stredných škôl). 

• Aktivizujeme študentov k propagácii štúdia formou tvorby školského časopisu Lopejík a 
dopisovania do miestnych periodík.  

• Motivujeme učiteľov pre pravidelné zasielanie článkov do miestnych periodík a na webstránku 
školy.  

 
Cieľč.7: Zlepšíme informovanosť rodičov a žiakov o dianí v škole. Znížime administratívnu 
záťaž pedagogických zamestnancov. 

Úlohy k dosiahnutiu cieľa: 
• Do vyučovacieho procesu implementujeme Elektronickú triednu knihu. 
• V spolupráci s ŽP Informatika a.s. prepojíme aSc Agendu komplet a prechody žiakov evidované 

cez dochádzkový systém ŽPI (systém umožňuje prepojenie údajov z aSc Agendy, aSc 
Rozvrhov, aSc Suplovania a EduPage stránok školy,  učiteľ a rodič má jedno heslo pre všetky 
činnosti).  

• Na obsluhu aplikácie Elektronickej triednej knihy zabezpečíme technické zariadenie pre 
každého učiteľa (tablet, smartfón...) a posilníme počítačovú sieť školy. 
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15 ÚSPEŠNOSŤ ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA15 

 
 
 

Prihlásení na 
VŠ Prijatí na VŠ Zamestnaní  Nezamestnaní Celkom 

Počet žiakov 32 32 4 5 41 

Percentuálne - 78,5% 9,8% 12,2% 100% 

 
  Aký typ vysokej školy si volili naši absolventi? 
 

Vysoké školy Technický  smer, 
informatika 

Ekonomika a 
manažment 

Pedagogika 
(z toho 8 

šport) 

Filozofický 
smer, právo 

Počet  žiakov 11 7 11 3 

 
  Poznámka: Nikola Grísniková študuje v Dánsku (manažment) 

 
 

 
                                                 
15 § 2 ods.1 písm. p) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 
  



     
 Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová                                                Správa o VVČ za školský rok 2015/2016 

 

39 
 

 
16 PSYCHOHYGIENICKÉ  PODMIENKY  VÝCHOVY  A              

VZDELÁVANIA  V ŠKOLE 16 

     Naše zariadenie spĺňa požiadavky § 13 zákona NR SR č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, 
vyhlášky MZ SR č. 214/2003 Z.z. o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania a vyhlášky 
č. 505/2002 Z.z. o hygienických požiadavkách na ubytovacie zariadenia. 
     Prevádzkový poriadok školy, schválený rozhodnutím Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, obsahuje všetky náležitosti a podmienky prevádzky 
školy – spôsob zabezpečenia čistoty a údržby jednotlivých priestorov, likvidácie odpadu, 
zásobovania pitnou vodou, časový harmonogram údržby a sanitácie, režim dňa žiakov, 
zabezpečenia stravovania vo výdajni stravy a ubytovania v školskom internáte. 

 

17 VOĽNOČASOVÉ  AKTIVITY  ŠKOLY 17 

     Škola ponúka množstvo voľnočasových aktivít. Sú to predovšetkým krúžky, ktoré sa 
zameriavajú na rozvoj schopností a záujmov študentov, ale aj na zmysluplné vyplnenie ich voľného 
času aktívnou športovou, kultúrnou a vzdelávacou činnosťou. Aktivitu študentov podporujú aj 
celoškolské akcie, ktoré sa organizujú každoročne, ako sú: Kabu, Školský ples, Hallowenská party, 
Vianočná akadémia, Vyraďovanie a pod. Uvedené akcie tiež stmeľujú študentský a učiteľský 
kolektív a prispievajú k dobrému imidžu školy. Zmysluplné trávenie voľného času našich žiakov 
umožňuje aj využívanie telocvične, posilňovne a golfových trenažérov v čase mimo vyučovania. 
Prehľad aktivít sa nachádza v článku 8.2. 
V školskom roku 2015/16 sa žiaci zapojili do týchto krúžkov : 

Handmade 
• Krúžok bol určený pre žiakov, ktorí mali záujem vyskúšať rôzne techniky na výrobu najmä  

dekoračných predmetov. Zamerali sme sa na  rôzne druhy techník s využitím ľahko dostupných 
materiálov ako sú papier, látky, farby , prírodné materiály a iné. Cieľom krúžku bola výroba 
dekoračných predmetov zameraných na jednotlivé obdobia – jesenné dekorácie – prírodné 
a scrapbookové dekorácie ako fotorámiky, vianočné dekorácia ako gule vyrobené technikou 
falošného patchworku a servítkovou technikou, šité vianočné ozdoby, scrapbookové pohľadnice 
a darovacie štítky, magnetky zdobené servítkovou technikou. Zorganizovali sme  vianočný 
školský trh, kde žiaci prezentovali svoje dekoračné výrobky a výťažok bol venovaný na 
charitatívne účely. Zapojili sme sa aj do výroby dekorácii na prezentáciu školy  v rámci Mladého 
tvorcu v Nitre  a výrobu dekorácii pre posledné zvonenie štvrtých ročníkov.  
• Viedla: Mgr. Katarína Kvačkajová 
• Počet žiakov: 12 

Chemický krúžok pre maturantov 

• V chemickom krúžku pre maturantov sme postupovali podľa plánu. Plán práce krúžku sme 
v školskom roku 2015/2016 splnili, venovali sme sa predovšetkým opakovaniu stredoškolského 
učiva chémie, realizácii zaujímavých pokusov a prípravou na prijímacie skúšky na vysoké školy 
• Viedla: Mgr. Martina Stieranková 
• Počet žiakov: 12 

                                                 
16 § 2 ods.2 písm. a) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 
17 § 2 ods.2 písm. b) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 
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Konverzácia v anglickom jazyku 

• Krúžok navštevovalo v prvom polroku 14 žiakov druhého ročníka, v druhom polroku 13. So 
žiakmi sme precvičovali všetky jazykové zručnosti – gramatiku, používanie jazyka, počúvanie 
s porozumením, čítanie s porozumením, písanie – používanie rôznych slohových útvarov a 
postupov, rozprávanie (monológ, dialóg), ako aj konverzáciu na dané (maturitné) témy, ktoré sú 
potrebné pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky z anglického jazyka. Krúžok bol zameraný na 
precvičenie a upevnenie komunikačných schopností ako aj gramatiky a lexiky anglického 
jazyka. 
• Viedla: Ing. Iveta Bruončová 
• Počet žiakov: 14 

Krúžok prípravy kultúrnych programov 

• Krúžok pracuje podľa dopredu vyhotoveného časového plánu. Krúžok prebieha pravidelne podľa 
časového harmonogramu tak ako je uvedené v triednej knihe krúžku. Zmyslom a cieľom krúžku 
je príprava žiakov na kultúrno-spololočenské podujatia a akcie organizované našou školou ako 
sú napríklad vianočná akadémia, stužkové slávnosti, stretnutie dôchodcov, slávnostné 
vyraďovanie našich študentov, nácvik študentskej a hutníckej hymny, kolied, moderných ako aj 
folklórnych piesní a iných tradícií, čím prispejeme k zmysluplnému využitiu voľného času 
našich študentov. 
• Viedol: PaedDr. Roman Snopko, PhD. 
• Počet žiakov: 16 

Let’slearntogether 

• Krúžok Let´slearntogether pracoval v školskom roku 2015/2016 v zložení 13 žiakov a žiačok z 
I.H triedy pod vedením Mgr. J. Syčovej. Počas celého školského roka sa žiaci v záujmovom 
krúžku stretávali s anglickým jazykom na pokročilej úrovni, čím si prehlbovali a rozširovali 
svoje vedomosti z daného jazyka. Už od začiatku sme sa venovali maturitným otázkam, s 
ktorými budú žiačky a žiaci konfrontovaní v ďalšom štúdiu ako aj v maturitnom ročníku. Počas 
šk. roka sa však vyskytli aj témy súvisiace s aktuálnymi otázkami gramatiky a tak sme im 
priebežne venovali zvýšenú pozornosť. Spoločne sme riešili mnohé problémy súvisiace nielen s 
gramatikou, ale aj s výslovnosťou a plynulosťou. Všetci žiaci a žiačky navštevujúce tento 
krúžok pracovali usilovne so značnou mierou záujmu a taktiež prichádzali s novými a 
originálnymi podnetmi, cez ktoré sme hlbšie prenikali do problematiky jazyka ako takého. 
• Viedla: Mgr. Jana Syčová 
• Počet žiakov: 13 

Matematický krúžok 

• Krúžok bol zameraný na precvičovanie a prehlbovanie učiva z matematiky.  

• Viedla: Mgr. Martina Roľková 
• Počet žiakov: 11 

Príprava na ECDL  

• Obsahom krúžku bolo pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie certifikátu ECDL. Príprava sa 
uskutočňovala z modulov M2, M3, M4 a M7 -TEXTOVÝ EDITOR, TABUĽKOVÝ 
PROCESOR, Základy práce s počítačom, Základy práce online. Záverečných skúšok sa 
zúčastnilo 9 žiakov s najlepšími priebežnými výsledkami počas školského roka. Skúšky boli 
vykonané v certifikovanom stredisku ECDL  vo firme GAMO v Liptovskom Mikuláši.. Možno 
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konštatovať, že príprava bola na adekvátnej úrovni, nakoľko všetci účastníci absolvovali skúšky 
úspešne. Skúšky boli sponzorsky dotované firmou ŽP Informatika. 
• Viedol: Ing. Ivan Štubňa  
• Počet žiakov: 13 

S láskou pre charitu 

• Krúžok bol určení pre žiakov, ktorí majú záujem rozvíjať svoje zručnosti, schopnosti, kreatívne 
a tvorivé myslenie a zároveň chcú pomôcť ľuďom v núdzi. Cieľom krúžku bolo ukázať žiakom, 
ako možno zmysluplne využiť voľný čas formou rôznych tvorivých aktivít a podporiť rozvoj ich 
sociálneho cítenia. Žiaci v krúžku vyrábali pohľadnice pomocou techniky srapbooking a vintage 
vianočné gule pre dôchodcov pri príležitosti akcie „Lásky čas“. Pred Vianocami žiaci vyrábali 
dekorácie, ako napr. vianočné gule zo stužiek a polystyrénových gulí, drevené ozdoby, atď. 
Taktiež vyrobili handmade pohľadnice a záložky. Tieto produkty boli použité aj ako prezenty 
školy. V krúžku sa taktiež zorganizovala a uskutočnila charitatívna akcia na Ondrejskom 
jarmoku a školský vianočný mini trh, kde žiaci tieto handmade výrobky ponúkali za dobrovoľný 
príspevok a  výťažok bol venovaný na kúpu potrebných produktov pre rodiny vo finančnej 
núdzi. Žiaci taktiež vyrobili pre každého pedagóga magnetky ako darček ku „Dňu učiteľov“. Na 
výstavu „Mladý tvorca“ pripravili sviečky decoupage technikou, magnetky s motivačným 
citátom, mydielka odlievané do silikónových formičiek a taktiež decoupage dózy.  
• Viedla: Mgr. Katarína Tajbošová 
• Počet žiakov: 20 

Súťažíme na PC 

• V krúžku pracovalo 12 žiakov 3.ročníka. V krúžku sme postupovali a pracovali v súlade 
s plánom krúžku.Krúžok pomohol žiakom rozširovať zručnosti pri riešení on – line súťaží 
z oblasti informatiky so zameraním na matematické a vedomostné úlohy. Žiaci v krúžku získali 
prehľad možností a dostupné postupy pri riešení rôznych on-line súťaží, ktoré sa každoročne 
uskutočňujú. 
• Viedla: Mgr. Ľudmila Kroupová 
• Počet žiakov: 14 

Školský časopis 

• V školskom časopise sme postupovali podľa vopred dohodnutého harmonogramu. Plán práce 
krúžku sme v 2. polroku školského roka 2015/2016 splnili. Počas 2. polroka sme plánovali vydať 
3 plánované čísla školského časopisu Lopejík, a to v printovej aj elektronickej podobe. 
Elektronická podoba je publikovaná na webových stránkach školy a školskej knižnice. 2. číslo 
vyšlo v apríli 2013, Maturitný špeciál a 4. číslo časopisu sa vydalo v júni.  
• Viedol: Mgr. Štefan Fedor 
• Počet žiakov: 11 

Športové hry – futbal 

• Hlavným cieľom krúžku bolo naučiť žiakov pracovať v kolektíve, ako člen skupiny, ale aj 
individuálne zvládať situácie vyplývajúce z hry. Cielene nacvičovať a zdokonaľovať herné 
činnosti jednotlivca, herné kombinácie a herné systémy, ktoré v nadväznosti sú neoddeliteľnou 
súčasťou hry ako celku. Dôraz sme kládli na súčinnosť hráčov pri všetkých činnostiach 
spojených s hrou. Neoddeliteľnou súčasťou bola výchova k zodpovednosti, cieľavedomosti 
a úcty k spoluhráčom a vytýčenie si vlastných cieľov a požiadaviek, ktoré je žiak schopný 
zvládnuť. Športové hry – futbal splnili svoj cieľ, viedli mladých k športu a k návykom, ktoré 
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môžu využívať aj v osobnom živote. Žiaci zdokonalili svoje dovednosti a môžu sa naďalej 
rozvíjať v danej športovej aktivite, buď na amatérskej alebo profesionálnej úrovni. Žiakom 
ďakujem za ich pozitívny prístup k povinnostiam a prajem im ďalší ich rozvoj v športovej 
činnosti. 
• Viedol: Mgr. Tomáš Kvačkaj 
• Počet žiakov: 13 

Zmaturuj z fyziky 

• Krúžok bol určený pre žiakov maturitných ročníkov. Jeho hlavným cieľombolo pripraviť žiakov 
na maturitnú skúšku a prijímacie skúšky na vysoké školy. Krúžok navštevovali aj žiaci, ktorí sa 
stretnú s fyzikou na vysokých školách. Tematicky bol zameraný na prehlbovanie vedomostí 
získaných počas 1. – 3. ročníka a rozširovanie poznatkov o témy, ktoré neboli prezentované na 
hodinách a sú vyžadované katalógom cieľových požiadaviek pre maturantov z fyziky.    
• Viedol: Mgr. Juraj Čief 
• Počet žiakov: 11 

 

18 SPOLUPRÁCA  ŠKOLY  S RODIČMI A INÝMI SUBJEKTMI18 

     Na škole  pracuje rodičovské združenie  pod vedením Rady rodičov, ktorá bola  volená zo 
zástupcov jednotlivých tried. Spolupráca s RR je na veľmi dobrej úrovni a vedenie školy sa 
pravidelne zúčastňuje na jej zasadnutiach. Zápisy zo zasadnutí sú poskytované vedeniu školy 
a konzultované na pedagogických radách. Ako vyplýva zo zápisníc zo zasadnutí RZ, rodičia 
vyslovili spokojnosť s vybavením školy, s vyučovacím procesom, s hodnotiacim systémom, 
s ústretovosťou pedagógov (napr. viesť nulté hodiny, počas ktorých môžu žiaci konzultovať 
zameškané učivo), a pod. Cez radu rodičov sa tlmočili tiež požiadavky rodičov ohľadom 
zabezpečenia športových tréningov, či stravovania. 
    Základným článkom štruktúry rodičovského združenia je triedny aktív, ktorý zasadá pravidelne 
jedenkrát za štvrťrok školského roka. Veľmi časté sú aj individuálne konzultačné stretnutia 
zákonného zástupcu a triedneho učiteľa, výchovného poradcu a vedenia školy. Bežnou praxou sú 
telefonické, či mailové kontakty rodičov a pedagógov a priebežné riešenie prípadných problémov.  
     Škola spolupracuje s mnohými inštitúciami výchovného a vzdelávacieho charakteru –   
Metodicko-pedagogickým centrom Banská Bystrica, Športovými klubmi ŽP Šport a.s., Slovenskou 
asociáciu športu na Slovensku, ŽP Informatikou s.r.o , Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
Centrom pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva v Brezne, UPSVR, odborom 
sociálnych vecí v Brezne, Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Brezne, základnými školami 
v Brezne, personálnym odborom Železiarní Podbrezová a.s a pod. Aktivity školy organizované 
v súčinnosti s týmito a mnohými ďalšími inštitúciami sú uvedené v článku 8 - Údaje o aktivitách 
a prezentácii školy na verejnosti. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 § 2 ods.2 písm. c,d) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 
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ul. Družby 554/64, 976 81 Podbrezová Škola (názov a adresa) 

Ing. Anna Pavlusová   -  riaditeľka školy 
 
dátum a podpis:   

Správa o výsledkoch 
výchovno-vzdelávacej 
činnosti za školský rok 
2015/16 bola prerokovaná 
v pedagogickej rade dňa 
30. 8. 2016 
 

Rada školy pri SG Železiarne Podbrezová, ul. Družby 554/64 
Podbrezová odporúča zriaďovateľovi schváliť správu 
o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 
2015/2016. 
 
dátum a podpis:   

Vyjadrenie rady školy: 
Správa o výsledkoch 
výchovno-vzdelávacej 
činnosti za školský rok 
2015/16 bola prerokovaná 
v  Rade školy SG ŽP 
 
 

 
Železiarne Podbrezová a.s.,  Kolkáreň 35,  976 81 Podbrezová 
Zriaďovateľ - schvaľuje / neschvaľuje  

Ing. Mária Niklová   - personálna riaditeľka ŽP a.s. 
 
dátum a podpis:   

 
Vyjadrenie zriaďovateľa  
k predloženej Správe 
o výsledkoch výchovno-
vzdelávacej činnosti za 
školský rok 2015/16 
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