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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 

WWW stránka gymjfrle.edupage.org 

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

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno 

riaditeľ školy Mgr. Jaroslav Kramarčík 

zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Viera Kopaničáková 

vedúca školskej jedálne Mgr. Zuzana Rusnáková 

hospodárka a ekonómka školy Ing. Zuzana Balocká 

 

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 

2015/2016 prebehli podľa plánu zasadnutí RŠ. Prerokovávali sa na nich tieto oblasti: 

výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka,  personálne, organizačné a materiálne 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, aktuálne problémy školy, prerokovanie  

a schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok, správa  

o hospodárení školy v roku 2015, kritériá výberu žiakov do 1. ročníka na všetkých formách 

štúdia, prerokovanie plánu výkonov na školský rok 2017/2018.  Okrem plánovaných 

stretnutí sa konali aj mimoriadne zasadnutia rady školy. Týkali sa týchto bodov: 
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1. Po odstúpení PaedDr. A. Vrábľovej, PhD. z funkcie riaditeľky školy k 30.6.2015 bol od 

1.7.2015 poverený vedením školy Mgr. Jaroslav Kramarčík. Dňa 2.12.2015 sa konalo 

výberové konanie na funkciu riaditeľa Gymnázia J. Francisciho-Rimavského. Úspešným 

uchádzačom z 2 kandidátov sa stal Mgr. Jaroslav Kramarčík. 

2. V termínoch 21.-23.9.2015 sa konali voľby na doplnenie členov rady školy za kategóriu 

pedagogických zamestnancov, za kategóriu nepedagogických zamestnancov a za kategóriu 

rodičia. 

3. Z dôvodu ukončenia 4-ročného funkčného obdobia RŠ sa v dňoch 19.-26. mája 2016  

konali voľby členov do rady školy a následne 23. júna 2016 sa konalo ustanovujúce 

zasadnutie RŠ.  

Členovia Rady školy pri Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského v Levoči od 

ustanovujúceho zasadnutia: 

  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 

zástupca zriaďovateľa PhDr. Vladimír Ledecký 

  Mgr. Miloslav Repaský 

  PhDr. Ľubomír Vira 

  Zlatica Ďuricová 

zástupca žiackej školskej rady Lenka Strapková 

 

Poradné orgány školy 

Ďalšie poradné orgány RŠ sú:  

vedenie školy, rozšírené 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). 
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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 2015/2016 pracovala pod vedením žiačky Lenky 

Strapkovej z II.A. Členov tvoria hovorcovia jednotlivých tried. Na stretnutiach sa členovia 

žiackej školskej rady vyjadrovali k rôznym otázkam týkajúcim sa výchovno-vzdelávacieho 

procesu, predkladali návrhy a stanoviská žiakov, spolupracovali pri organizácii aktivít 

školy. Žiacka školská rada zorganizovala zbierku Biela pastelka, Študentskú kvapku krvi, 

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

šatstva. 

 

Dôležité miesto v postavení školy plní Rada rodičov pri GJFR, ktorá  pracovala  

v zložení: 

Predseda: Mgr. Anna Semanová 

Hospodár: Anastázia Gadušová 

Členovia: zástupcovia rodičov jednotlivých tried 

 

Významnú úlohu aj v tomto školskom roku mali predmetové komisie. PK - 

poradný orgán riaditeľa školy - sa spolupodieľali na zvyšovaní úrovne výchovno-

vzdelávacieho procesu na škole. 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, komentované hodiny, hospitácie. 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 
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PK humanitných 

predmetov 
Mgr. Iva Kovalíková 

SJL, ESV, HUV, VYV,  UKL, 

VUM 

PK cudzích jazykov Mgr. Lenka Valentová ANJ, FRJ, NEJ, RUJ 

PK spoločenskovedných 

predmetov 
PhDr. Ingrid Kochová 

GEG, DEJ, NAS, OBN, ETV, 

NBV 

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: kvalitnú prípravu žiakov na externú a internú maturitnú 

skúšku v ANJ, neustály záujem žiakov o jazyky a krúžkovú činnosť, využívanie IKT vo 

vyučovacom procese, prácu vyučujúcich s odbornou, pedagogickou a metodickou 

literatúrou a uplatňovanie nových poznatkov na vyučovacích hodinách, vedenie žiakov 

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

vedomosti, využívanie inovatívnych metód vo výučbe, prácu s interaktívnou tabuľou, 

internetom, uplatňovanie nových poznatkov vo vyučovaní a výchove, vedenie žiakov 

k samostatnému využívaniu logických operácií nevyhnutných pre systematizáciu 

poznatkov, vedenie žiakov k ľudskosti a tolerancii, rozvoj schopnosti žiaka orientovať sa 

v estetických a umeleckých hodnotách na základe vlastných estetických zážitkov, 

skúseností a poznatkov, rozvoj kondičných a koordinačných schopností na hodinách TV,  

zvyšovanie pohybovej gramotnosti, prostredníctvom pohybovej aktivity vytváranie 

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

štýlu, vytváranie príležitosti  zmerať si svoje sily a porovnať svoju výkonnosť so žiakmi 

z iných škôl v okresných, krajských prípadne vyšších kolách v atletike, basketbale, 

volejbale ,futbale....atď.,  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),  organizácia Dňa Zeme, Dňa Slnka, Dňa vody, Dňa boja proti 

AIDS a drogám.  

Negatíva: zabezpečovanie učebníc pre žiakov a vyučujúcich je finančnou záťažou pre obe 

strany, nedostatok kvalitných pomôcok, ako napr. slovníky, mapy, kvalitná jazyková 
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učebňa, nedarí sa nám nadviazať spoluprácu so zahraničnou školou, kde by si žiaci mohli 

precvičiť jazykové schopnosti, nedelenie do skupín pri veľkom počte žiakov, 

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) 

a v súvislosti s tým navrhnúť v rámci PK prepracovanie tematických plánov zo SJL pre  

1. – 4. ročník štvorročného štúdia a kvinty a septimy osemročného štúdia, nedostatok 

pomôcok, hlavne atlasov na dejepis a geografiu, staré nástenné mapy, nedostatok 

elektronických pomôcok na počet žiakov, rýchlejšie pripojenie na internet, pribúdajúci 

žiaci so zdravotnými problémami, a tým ich preradenie do 4. zdravotnej skupiny v rámci 

TSV, chýbajúce telocvičné náradie a náčinie neumožňuje naplno realizovať telovýchovný 

proces, 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.  

 

Práca výchovnej poradkyne sa opierala o úlohy a aktivity zapracované v pláne 

práce výchovnej poradkyne.  

Týkali sa týchto oblastí:  

 analýza úspešnosti prijatia maturantov na vysoké školy,  

 usmernenie pri tvorbe a kontrola výchovných plánov triednych učiteľov,  

 príprava a priebežná aktualizácia informačnej nástenky z oblasti profesionálnej 

orientácie, študijnej oblasti na vysokých školách v SR a ČR, prípadne v zahraničí a 

prípravných kurzoch,  

 individuálne konzultácie priebežne počas celého školského roka v čase 

konzultačných hodín, ktoré využívali nielen maturanti, ale aj študenti druhých aj 

tretích ročníkov pri riešení otázok súvisiacich so štúdiom na vysokých školách na 

Slovensku i v zahraničí,  

 priebežné informovanie maturantov a ich zákonných zástupcov o možnostiach 

ďalšieho vysokoškolského a pomaturitného štúdia, o požiadavkách a termínoch 
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prijímacích skúšok, študijnej literatúre, organizovaní kurzov, akreditácii 

jednotlivých študijných programov,  

 spolupráca so základnými školami - účasť na pracovnej porade riaditeľov  

a výchovných poradcov SŠ a ZŠ,  

 realizácia triednických hodín v maturitných ročníkoch - pokyny k vypĺňaniu 

prihlášok na VŠ, ako a kde získavať informácie o vysokých školách,  

 overovanie prihlášok maturantov na vysoké školy v písomnej alebo elektronickej 

forme,  

 registrácia žiakov k on-line testovaniu SCIO testov v maturitnom ročníku,  

 organizácia on-line testovania všeobecných študijných predpokladov žiakov 

maturitného ročníka,  

 výsledky SCIO testov a záverečný dotazník žiakov maturitného ročníka,  

 spolupráca s CPPPaP pri evidencii žiakov s úľavami a žiakov s rôznymi 

individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (5 žiakov), 

 distribúcia návratiek študentom maturitného ročníka na vyhodnotenie úspešnosti pri 

umiestnení študentov na VŠ.  

 

 § 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 181 

Počet tried: 8 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda 
Počet žiakov Počet individuálne 

začlenených žiakov k 15.9.2015 k 31.8.2016 

príma A 18 17  

sekunda  A 18 17  

sexta A 15 15  

oktáva A 25 25 1 

I.A 29 28 2 

II. A 31 32 1 

III.A 22 22  

IV. A 25 25 1 
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§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky na 4-ročné štúdium: 54 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky na 8-ročné štúdium: 20 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní PS na 4-ročné štúdium: 54 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní PS na 8-ročné štúdium: 20 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: 29 

Počet zapísaných prímanov k 30.6.2015: 18 

 
§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 
 

Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEG HUV CHE INF KAJ KNJ MAT NEJ 

I.A 1,85 1,26 1,37 1,19 1,56  2,26 1   1,59 1,74 

II.A 2,22 2 1,63 2,16 1,47  3 1   2,16 2,14 

III.A 2,82 2,23 1,68 1,5 2,05  3 1,18   2,23 2,13 

IV.A 2,4 1,67 3,11 2,5 2,5  1,33 2,4 2,05 2,63 1 2,47 

príma A 1,53 1,53 1,53  1,29 1 1,59 1   1,47 1,41 

sekunda A 1,41 1,53 1,47 1 1,59 1 1,24 1   1,29 1,41 

sexta A 1,8 2,2 1,6 1,53 1,8  2,27 1   1,93 2,07 

oktáva A 2,48 2,14 3 2 1,67  2,2 2,5 2,65 4 2 2,32 
 
 

Trieda OBN RUJ SEF SEN SEM ESI SJL SPS SPR SJA THD TSV 

I.A       1,78  1   1 

II.A 1,41      2  1 1,82  1 

III.A 1,59 2,5     2,95  1   1 

IV.A  1,6 1 1 2 3 2,48 3,1 1,12   1 

príma A 1      1,59  1   1 

sekunda A 1,18      1,47  1  1 1 

sexta A 1,13      2,2  1   1 

oktáva A      2,96 2,28 2,29 1   1 
 
 

Trieda CVC NBV ETV UKL VYV 

I.A  1 1 1  

II.A  1 1   

III.A    1  

IV.A 1   1  

príma A  1 1  1 

sekunda A  1 1  1 

sexta A  1    

oktáva A    1  
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I.A 28 17 8 2 0 1 0 0 0 

II.A 32 10 9 12 1 0 0 0 0 

III.A 22 4 8 10 0 0 0 0 0 

IV.A 25 12 3 9 1 0 0 1 0 

príma A 17 14 3 0 0 0 0 0 0 

sekunda A 17 15 2 0 0 0 0 0 0 

sexta A 15 7 5 3 0 0 0 0 0 

oktáva A 25 6 6 13 0 0 0 0 0 

 

 
Analýza :  

Počet žiakov s prospechom PV predstavoval 16,96 %; počet žiakov s prospechom PVD je 

24,31 %  a počet žiakov s prospechom „prospel“ je 27,07 %. V záverečnej klasifikácii  

2 žiaci  neprospeli a jeden žiak bol neklasifikovaný. V jednom prípade bola príčinou 

vysoká absencia žiaka na vyučovaní, 2 žiaci sa rozhodli prestúpiť na inú školu. 

Priemerný počet vyznamenaných žiakov na triedu je 10,6 žiaka.  

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,  

 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,  
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 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 28 2647 96,36 2617 95,29 30 1,07 

II.A 32 3712 116,00 3712 116,00 0 0,00 

III.A 22 3423 155,59 3316 150,73 107 4,86 

IV.A 25 3103 124,12 2869 114,76 234 9,36 

príma A 17 1015 59,71 1015 59,71 0 0,00 

sekunda A 17 833 49,00 833 49,00 0 0,00 

sexta A 15 2241 149,40 2241 149,40 0 0,00 

oktáva A 25 2211 88,44 2199 87,96 12 0,48 

 

Analýza: Priemerný počet ospravedlnených vymeškaných hodín za školský rok je 103,88, 

čo je zlepšenie oproti minulému roku o 3,79 hod. na žiaka, priemerný počet 

neospravedlnených vymeškaných hodín je 2,13, čo je zhoršenie oproti minulému 

školskému roku o 0,73 hod. na žiaka. Príčiny vysokej absencie: vysoká chorobnosť žiakov, 

časté ospravedlnenie neprítomnosti žiakov rodičmi, benevolentný prístup žiakov a rodičov 

k dochádzke - absencia aj bez vážnych dôvodov, zneužívanie návštevy lekára - absencia 

celý deň.  

Opatrenia na zlepšenie dochádzky:  

 sprísniť sledovanosť školskej dochádzky, dôsledne preverovať dôvody neúčasti na 

vyučovaní,  

 

vyučovania, aby žiak nevymeškal celý deň,  

 kontrolovať častú a podozrivú neprítomnosť žiakov zo strany triedneho učiteľa,  

 overovať lekárske potvrdenia triednym učiteľom u samotných lekárov, ak žiak má 

vysokú absenciu,  
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 dodržiavať ustanovenie školského poriadku v bode, ktorý dáva žiakovi za 

povinnosť kedy má predložiť ospravedlnenie po predchádzajúcej absencii,  

 kontaktovať rodičov, v prípade veľkej, resp. často sa opakujúcej absencie žiakov, 

pozvať rodičov na osobný pohovor s triednym učiteľom, resp. riaditeľom školy,  

 neakceptovať ospravedlnenky od rodičov, ak nie sú v súlade so školským 

poriadkom,  

 v prípade dlhodobých zdravotných problémov odporučiť žiakom IUP,  

 uplatňovanie legislatívnej možnosti na komisionálne preskúšanie žiakov na podnet 

riaditeľa školy pri vysokej absencii žiakov na vyučovaní 

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Zameranie voliteľných predmetov v maturitnom ročníku súvisí s ďalšou profesijnou 

orientáciou žiakov. Napomáha príprave na maturitné skúšky ako aj na prijímacie skúšky na 

vysoké školy.  

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
EČ 

priemer 

EČ 

počet 

PFIČ 

priemer 

PFIČ 

počet 

1 

Ústna 

2 

Ústna 

3 

Ústna 

4 

Ústna 

5 

Ústna 

Ústna 

priemer 

Ústna 

počet 

Anglický 

jazyk 
B1 1 (0/1)     1     1,00 1 

Anglický 

jazyk 
B2 42 (15/27) 61,54% 40 72,20% 41 19 12 8 3  1,88 42 

Biológia  16 (6/10)     9 3 2 2  1,81 16 

Dejepis  11 (2/9)     3 3 2 3  2,45 11 

Fyzika  5 (2/3)     2 1 2   2,00 5 

Geografia  8 (5/3)     4 3 1   1,63 8 

Chémia  12 (5/7)     9 2 1   1,33 12 

Informatika  7 (5/2)     3  4   2,14 7 

Matematika  12 (3/9) 28,34% 12   7 4 1   1,50 12 

Nemecký 

jazyk 
B1 1 (0/1)     1     1,00 1 

Nemecký 

jazyk 
B2 8 (2/6) 32,73% 7 60,71% 7 3  4   2,14 7 

Občianska 

náuka 
 26 (6/20)     9 7 8 2  2,12 26 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 
 49 (17/32) 57,69% 49 74,62% 49 23 8 13 5  2,00 49 

 

Na maturitnú skúšku sa prihlásilo 50 žiakov a 50 žiakov konalo PFEČ a PFIČ. 1 žiak 

neukončil 4. ročník, preto ústnu časť maturitnej skúšky absolvovalo 49 žiakov. Z toho 46 

žiakov vykonalo maturitnú skúšku úspešne. Žiaci, ktorí nesplnili podmienky pre úspešné 

vykonanie MS požiadali ŠMK o opravnú skúšku.  1 žiakovi bolo riaditeľom školy na 
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základe správy zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia CPPPaP v Poprade vydané 

rozhodnutie o povolení vykonať len ústnu časť internej časti maturitnej skúšky 

z anglického jazyka a predĺžiť čas pri písomnej príprave ústnej časti MS v predmete 

anglický jazyk a slovenský jazyk a literatúra o 50 %.  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.  

 

Vzhľadom na zhoršujúce sa výsledky MS navrhujeme tieto opatrenia:  

 usmerniť žiakov pri výbere maturitných predmetov, upozorniť ich na legislatívne 

možnosti a zmeny, aby žiak nepreceňoval svoje možnosti a schopnosti, zabezpečiť 

informovanosť aj rodičov maturantov, 

 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, 

 systematicky a pravidelne preverovať vedomosti žiakov kratšími a efektívnymi 

písomkami,  

 využiť všetky formy motivácie a metód práce u žiakov maturitného ročníka na 

úspešné ukončenie štúdia, 

 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    
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sexta  A 7902 5 gymnázium 73 cudzie jazyky   

oktáva A 7902 5 gymnázium 73 cudzie jazyky   

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

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

III.A 7902 J gymnázium     

IV. A 7902 J gymnázium     

 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci školy  

 

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

TPP 11 5 

DPP 2 1 

Znížený úväzok 2 0 

Dohoda 1 0 

Spolu 16 6 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 16 16 

 

Zoznam pedagogických pracovníkov a ich aprobácia: 

Priezvisko Meno Titul Aprobácia Poznámka 

Hricová Janka Mgr. SJL-OBN RD 

Chudovský Oliver Mgr. DEJ-OBN zast. RD 

Chmelíková  Soňa Mgr. SJL - FIL od 1.2.2016 

Kacejová Galina Mgr. MAT-FYZ  

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

Kochová Ingrid PhDr. DEJ-RUJ-NEJ  

Kopaničáková Viera Mgr. MAT-FYZ-INF  

Kopaničáková Karolína Mgr. ETV-HUV dohoda 
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Kovalíková Iva Mgr. SJL-UKJ-ETV  

Kramarčík Jaroslav Mgr. TEV  

Lafková Eva Mgr. OBN-TEV  

Milčáková Renáta Mgr. SJL-FRJ do 31.1.2016 

Oravcová Marta PaedDr. NBV  

Plačko Štefan Mgr. NEJ-DEJ  

Procházková Beáta Mgr., PhD. BIO-GEG  

Šuňavská Marcela RNDr. BIO-CHE  

Valentová Lenka Mgr. ANJ  

Zelená Mária Mgr. SJL-ANJ-FRJ  

Zvalená Eleonóra PaedDr., PhD. SJL-NEJ-VYV nepl.voľno 

 

§ 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 2015/2016, v zmysle 

ktorého sa vzdelávali títo zamestnanci: 

Por. č. Zamestnanec Druh vzdelávania 

1. Mgr. Viera Kopaničáková funkčné 

2. Mgr. Jaroslav Kramarčík funkčné 

3. Mgr. Lenka Valentová aktualizačné 

4.  Mgr. Galina Kacejová aktualizačné 

 

§ 2. ods. 1 i 

Súťaže, aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 

a/ Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Olympiáda ľudských práv – Diana Krajčíriková (IV.A) získala na krajskom kole postup 

na celoslovenské kolo. 

Dejepisná olympiáda – Martin Strážik (sekunda A) získal 1. miesto v okresnom kole 

v kategórii E. 
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Geografická olympiáda – Laura Prílohová, Kristián Kočan, Samuel Vilkovský (sekunda 

A) a Viliam Kopaničák (príma A) sa zúčastnili okresného kola.  

Olympiáda zo SJ a L – Štefánia Orlovská (IV.A) sa umiestnila na 11. mieste v krajskom 

kole. 

SOČ – Branislav Kovaľan, Adam Blaško (III.A) obsadili 1. miesto v krajskom kole 

v odbore teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba a postúpili do celoslovenského 

kola. 

Vansovej Lomnička – Miroslava Dzurňáková (oktáva A) sa umiestnila na 1. mieste 

v okresnom kole a zúčastnila sa na krajskom kole 

Hviezdoslavov Kubín – Štefánia Orlovská (IV.A) získala 2. miesto, Miroslava 

Dzurňáková (oktáva A) 3. miesto a Soňa Grobarčíková (sexta A) 3. miesto v okresnom 

kole.  

Šaliansky Maťko – Viktória Hanisková (príma A) získala 3. miesto v okresnom kole 

Cesty za poznaním minulosti – v celoslovenskom kole prezentovali svoje výtvarné, 

literárne  a fotografické práce v týchto témach: 

Láska má mnoho podôb:  Tímea Ľachová, Karolína Jurčová (príma A), Silvia 

Lopatková (I.A),  

Mám sen:  Tímea Ľachová, Miroslav Nováček (príma A), Krištof Skokan (sekunda 

A) Matúš Mareš (I.A),  

Mám rád miesto, kde žijem:  Gregor Valent (sekunda A), Ivana Šebestová, Marcela 

Chraščová, Katarína Trnková, Matúš Bičanovský  (I.A), Rebeka Skokanová, Maroš 

Kacvinský, Nikola Zajacová, Romana Stašová (II.A) 

Sme Európania: Simona Repáková, Lívia Sobinovská (I.A) a Lenka Strapková 

(II.A) Niekedy musíme niečo stratiť, aby sme si to mohli začať vážiť: Michal 

Hanigovský (II.A) 

Slávik Slovenska – okresného kola sa zúčastnili Laura Prílohová (sekunda A) a Dominika 

Halcinová (príma A) 

Čitateľský maratón – v školskom kole obsadila Laura Prílohová (sekunda A)  1. miesto 

a Dominika Halcinová (príma A) 2. miesto 

Angličtinár roka – zúčastnilo sa 13 študentov, najúspešnejším riešiteľom bol Gabriel 

Špiner (IV.A) 

Olympiáda v anglickom jazyku – v školskom kole obsadil v kategórii 1A Martin Strážik 

(sekunda A) 1. miesto, v kategórii 2A Dávid Šandala (II.A) 1. miesto a v obvodnom  
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9. miesto a Gabriel Špiner (IV.A) v kategórii 2B v školskom kole 1. miesto a obvodnom 

kole 4. miesto, v krajskom kole bol na 5. mieste. 

Olympiáda v nemeckom jazyku – v školskom kole bol Dávid Šandala (II.A) na 1. mieste 

v kategórii 2A a Štefánia Orlovská (IV.A) v kategórii 2B na 1. mieste, v obvodnom kole sa 

obidvaja umiestnili na 5. mieste. 

Jazykový kvet – krajského kola sa zúčastnili Matej Křenek (II.A) a Nora Dzurňáková 

(I.A), ktorá skončila na 2. mieste.  

Cezpoľný beh – v okresnom kole družstvo chlapcov aj dievčat získalo 2. miesto. 

Beh Levočskou dolinou – Laura Prílohová (sekunda A) získala 1. miesto, Lucia Repková 

(II.A) získala 1. miesto, Karin Džuganová (I.A) a Martina Šefčíková (I.A) sa umiestnili na  

2. mieste. 

Florbal – družstvo dievčat skončilo na 2. mieste a družstvo chlapcov na 3. mieste 

v okresnom kole. 

Stolný tenis – družstvo chlapcov aj dievčat obsadilo 3. miesto v okresnom kole. 

Volejbal – družstvo chlapcov skončilo na 1. mieste v okresnom kole a na 2. mieste 

v regionálnom kole, družstvo dievčat na 3. mieste v okresnom kole 

Basketbal - družstvo chlapcov skončilo na 1. mieste v okresnom kole a na 2. mieste 

v krajskom kole, družstvo dievčat na 1. mieste v okresnom kole 

Hádzaná – družstvo chlapcov aj dievčat skončilo na 2. mieste v okresnom kole 

Atletika – Laura Prílohová (sekunda A) obsadila 1. miesto, Tímea Ľachová (príma A)  

2. miesto, Filip Seman (II.A) 2. a 3. miesto, Ondrej Štefaňák (II.A) 2. miesto, Michal 

Hanigovský (II.A) 3. miesto, Andrej Homola (oktáva A) 1. miesto, Viliam Kostelník (II.A)  

2. miesto, Peter Petkáč (III.A) 1. miesto, Dominik Urda (III.A) 1. miesto, Samuel 

Suchanovský (III.A) 2. miesto, Silvia Lopatková (I.A) 1. a 2. miesto, Judita Mereššová 

(I.A) 2. miesto, Karin Džuganová (I.A) 2. miesto, Lucia Repková (II.A) 2. miesto, Nora 

Dzurňáková (I.A) 2. miesto, Katarína Trnková (I.A) 1. miesto , Rebeka Skokanová (II.A)  

1. miesto 

Streetball – družstvo chlapcov získalo 1. a 3. miesto, družstvo dievčat 3. miesto 

v kategórii SŠ, v kategórii ZŠ: družstvo chlapcov dve 1. miesta, družstvo dievčat 2. miesto  

Biologická olympiáda, kategória E – v okresnom kole získali v odbore geológia Gregor 

Valent (sekunda A) 3. miesto, Šimon Gavula (sekunda A) 4. miesto, v odbore botanika 

Karolína Jurčová (príma A) 4. miesto a v odbore zoológia Marek Palenčár (príma A)  

5. miesto. 
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Biologická olympiáda, kategória D – v okresnom kole získal Gregor Valent (sekunda A)  

3. miesto. 

Fyzikálna olympiáda – František Sabol (I.A) sa umiestnil v krajskom kole na 7. mieste. 

Pytagoriáda – v okresnom kole získal Martin Strážik (sekunda A) 1. miesto, Viliam 

Kopaničák (príma A) 3. miesto a Karolína Jurčová (príma A) 4. miesto. 

Liga mladých – Viktória Budzáková (oktáva A) sa umiestnila na 1. mieste a Michal 

Novák (IV.A) na 5. mieste. 

MAKS – Marek Palenčár (príma A) sa stal úspešným riešiteľom 

Vesmír očami detí – Gregor Valent (sekunda A) so svojou výtvarnou prácou postúpil na 

celoslovenské kolo. 

Pangea – matematická súťaž na celoslovenskej úrovni, do ktorej boli zapojené všetky 

triedy. Najúspešnejšími riešiteľmi boli Ľubomír Gernáth (II.A), Alexandra Kolačkovská 

(sexta A), René Kandra a Martin Strážik (sekunda A) 

Matematický klokan – medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov na Slovensku patria Martin 

Strážik (sekunda A) a Alexandra Kolačkovská (sexta A) 

Kam sa mince kotúľajú – zapojili sa všetci žiaci prímy A a sekundy 

Spoločenstvo stromov – ocenenie získali žiaci prímy A a sekundy A za tvorbu postavičiek 

z materiálu získaného zo stromov a za hľadanie  hmyzu, ktorý sa na nich a v ich blízkosti 

vyskytuje. 

Dennik N vyzval deti, aby utečencom poslali odkaz alebo napísali, čo o nich vedia. Z prác 

vybral päť textov. Texty vyšli aj v tlačených novinách a medzi nimi text Lenky Strapkovej 

z II.A. 

Zapojili sme sa aj do súťaže s BIOMASOU. 

 

b/ Aktivity a prezentácia na verejnosti 

 

Absolvovali sme podujatie v rámci  Týždňa výskumníkov. Žiaci III.A, sexty A a sekundy 

A prostredníctvom hry na spôsob „pevnosti  Boyard“ pracovali s prameňmi 

a prostredníctvom ich analýzy hľadali indície v historickej budove našej školy, čím ju 

bližšie spoznávali.  

Žiaci II.A a prímy A spoznávali dejiny Levoče hrou na spôsob detektívnej práce pod 

názvom „Za mestským tajomstvom“.  

 

V rámci projektu Edulab žiaci sekundy A, sexty A a II.A priamo v teréne a na hodinách 

dejepisu pripravili videosprievodcu mestom Levoča.  
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V marci bol opätovne naším hosťom básnik Valentín Šefčík, s ktorým sa osobne stretli 

študenti prímy A, sekundy A a sexty A. Predstavil nám svoju novú zbierku básní Bola raz 

jedna láska. Dozvedeli sme sa, že napísať takú skvelú knihu vôbec nie je jednoduché. 

Zbierka obsahuje 40 básní, ktoré ulahodia najmä dospievajúcej, ešte detskej duši, ale 

nenechajú ľahostajnými ani dospelých. 

 

V marci 2016 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku American 

dream. V máji predstavenia v Štátnom divadle v Košiciach. 

 

V rámci projektu SPURENSUCHE sme spolu so študentmi z košického gymnázia 

Šrobárova putovali po stopách nemeckej minulosti nášho mesta. Žiaci si vyskúšali 

nemčinu aktívnou formou. Našim záujmom je pokračovať v spolupráci s nemeckým 

lektorom Michalom Oberhausom, ktorý je poradcom projektu. 

 

Žiaci II.A a sexty A si v rámci hodiny nemeckého jazyka precvičovali svoje orientačné 

schopnosti a zároveň nemeckú slovnú zásobu spojenú s orientáciou v meste 

prostredníctvom orientačnej súťaže tímov v uliciach starého mesta Levoča. 

 

V septembri sa uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník , ktorý sa 

realizoval vo Vysokých Tatrách s dennou dochádzkou. V novembri sa uskutočnil plavecký 

kurz pre žiakov  prímy A. Realizoval sa v Aquacity Poprad s dennou dochádzkou. Vo 

februári sme uskutočnili lyžiarsky kurz v Tatranskej Lomnici pre žiakov 1. ročníka  

 pobytovou formou.  

 

Uskutočnili sme Vianočný basketbalový medzitriedny turnaj chlapcov aj dievčat 

v decembri. V apríli sme zorganizovali pre žiakov našej školy Veľkonočný medzitriedny 

volejbalový turnaj kombinovaných družstiev chlapcov a dievčat. V júni žiaci našej školy 

zorganizovali turnaj vo volejbale amatérskych družstiev. 

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

chlapcov a dievčat SŠ.  

 

Naši žiaci absolvovali dve účelové cvičenia, športový a turistický deň. 

  

Na hodinách biológie si  študenti pripomenuli Svetový deň zdravia, ktorý vyhlasuje 

Svetová zdravotnícka organizácia. Tento rok bolo témou ochorenie diabetes mellitus, teda 

cukrovka. Žiaci si mohli zmerať svoju hladinu glukózy. 



 
 21 

 

 

V rámci enviroprojektu žiaci odobrali vzorky vody z prameňov na Branisku i v Levoči  

a jej okolí a v laboratóriu zisťovali jej pH a tvrdosť, či prítomnosť olova, dusičnanov  

a ďalších látok. 

 

Svetový deň vody  si pripomenuli žiaci na hodinách biológie, súťažou v rýchlosti pitia 

čistej pramenitej vody. 

 

Kurz prvej pomoci pod vedením Jána Kušniráka z horskej záchrannej služby Vysokých 

Tatier absolvovali žiaci II.A a sexty A. 

 

Certifikát Dobrý skutok sa počíta získali študenti prímy A a sekundy A za množstvo 

aktivít, hlavne za environmentálne. 

 

V rámci Svetového dňa boja proti AIDS/ HIV sa v II.A a III.A rozprávali o tomto víruse, 

riešili kvízové otázky a pozerali video slovenskej charity o pomoci africkým sirotám  

a chorým. 

 

V rámci podujatia Týždeň vedy a techniky sa v novembri v aule našej školy uskutočnilo 

multimediálne predstavenie, ktoré viedol Karol Petrík zo spoločnosti Astronyx na témy: 

Tajomstvo života a Stratený svet fyzikálnych experimentov. 

 

Žiaci nášho gymnázia si pri príležitosti Dňa energetiky v spolupráci so SIEA vyskúšali  

a doplnili svoje zručnosti a vedomosti na zábavno-náučnom podujatí Žiť energiou. 

Podujatie sa konalo v spolupráci so SLOVENSKOU INOVAČNOU A ENERGETICKOU 

AGENTÚROU. 

 

V rámci projektu Šanca pre váš región Nadácie Orange žiaci prímy A a sekundy A 

vyzbierali veľké množstvo odpadu na Chvalabohu a zároveň absolvovali prechádzku 

krásnou prírodou. 

 

Primárnym cieľom Európskych solárnych dní je zvýšiť informovanosť verejnosti  

o potrebe i možnostiach využitia solárnej energie, motivovať ľudí k šetrnejšiemu  

a ekologickejšiemu správaniu, ako aj nasmerovať ich k využívaniu zdrojov dostupných 

priamo z prírody. Slnečné májové dni boli využité na propagáciu tohto projektu. Vyrábali 

sa slnečné hodiny, inštalovali fotovoltaické články. 
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Medzinárodný deň sudoku sme oslávili jeho riešením. V jednotlivých triedach sa konali 

triedne kolá v riešení hlavolamu, taktiež sme sa v priebehu celého šk.roka zapojili do 

riešenia Sudoku-K pre pokročilých. 

 

Počas leta naši žiaci spolu s vyučujúcimi boli v rámci projektu SMAPUDE-LIFE v letnom 

biomasovom tábore v Rajci. Aj tento školský rok sme úspešne zvládli dve kolá súťaže  

v rámci projektu SMAPUDE-LIFE a znova vyhrali pobyt v Rajci. 

 

Žiaci II.A, sekundy A a prímy A absolvovali noc v škole, vyplnenú množstvom aktivít. 

 

V rámci podujatia Na jeden deň vysokoškolákom - aktivita UPJŠ v KE, naši žiaci 

absolvovali rôzne prednášky na témy či už z odboru chémie, biológie, matematiky alebo 

fyziky a taktiež pracovali v laboratóriu na zaujímavých pokusoch. 

 

V rámci Dňa Zeme sa triedy príma a sekunda spoločne dozvedeli niečo o znečistení našej 

planety v prezentáciách a hrách organizovaných žiackou radou, zatiaľ čo ich starší 

spolužiaci z I.A a II.A ju von fyzicky zveľaďovali  zberom odpadu v Zelenej hliadke. 

 

Žiaci sekundy sa zúčastnili levočského vianočného trhu, kde ponúkali svoje práce, 

výrobky… pripravené doma, ale aj na hodinách techniky. 

 

Pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu sú organizované rôzne podujatia, 

ktoré majú za cieľ zvýšiť povedomie o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená mať 

Downov syndróm a akú dôležitú úlohu ľudia s týmto syndrómom zohrávajú v našich 

životoch. Symbolicky sme sa k tomuto dňu a výzve pripojili. Obuli sme si odlišné ponožky 

a tým upozornili svoje okolie na tento deň. 

 

Zorganizovali sme Deň otvorených dverí, na ktorom sme privítali množstvo aj našich 

budúcich spolužiakov. 

 

Študenti II.A triedy našim maturantom pripravili tradičný rozlúčkový večierok, starší 

študenti pre našich "najmenších" pripravili fašiangový večierok. V duchu čarov a kúziel 

boli imatrikulovaní aj prváci. Večierok usporiadala III.A trieda. 

 

Usporiadali sme fiktívne parlamentné voľby. 

 

Žiaci prímy zorganizovali spolu s triednou vianočnú besiedku. 
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Zapojili sme sa do celoslovenskej finančnej zbierky Úsmev ako dar, absolvovali sme   

6. ročník dopravno-výchovnej akcie Deň bielej palice, podieľali sme sa na  verejnej 

zbierke Biela pastelka 2015 a zbierke Deň narcisov. Absolvovali sme Študentskú 

kvapku krvi a Valentínsku kvapku krvi.  

 

Mesto Levoča pripravilo viacero podujatí, ktorými si pripomína 200. výročie narodenia 

Ľudovíta Štúra. Okrem iného sa konalo predstavenie monografie Janko Francisci v aule 

nášho gymnázia. 

 

Na konci školského roka sa zúčastnili žiaci I.A, II.A, III.A a sexty A v aule školy 

prednášky „Levočská vzbura“, ktorú viedli p. Dvorčáková a p. Bičová. 

 

Realizované exkurzie: 

 

30.9.2015 - Po stopách slovenských realistov, Dolný Kubín, Jasenová.  - Exkurzia 

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

realizmu  a zo života a tvorby P. O. Hviezdoslava a M. Kukučína. Zúčastnili sa I.A,  

príma A 

 

22.9.2015 - 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. Zúčastnili sa II.A, sekunda A  

 

8.10.2015 - Exkurzia v Prezidentskom paláci . Zúčastnili sa IV.A, oktáva A, III.A  

 

19.10.2015 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. Zúčastnila sa III.A  

 

23.10.2015 Výstava Titanic, Bratislava. Žiaci uvideli stovky originálnych exponátov, 

ktoré boli zachránené zo slávneho vraku lode. Exkurziu absolvoval výber žiakov z II.A, 

sexty A, sekundy A a  IV.A             

 

15.3.2016 sa žiaci prímy A zúčastnili exkurzie na Katedre masmediálnej komunikácie 

FF PU v Prešove. Vyskúšali si prácu s televíznou kamerou, pokúsili sa zostrihať 

pripravovanú reláciu, zistili, že pracovať s mikrofónom vôbec nie je jednoduché. V ich 
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podaní vznikli improvizované moderátorské vstupy, sitkomy, jazykolamy a spevácka etuda 

Kristíny Lafkovej. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s našou bývalou absolventkou  

Andreou Čajovou a jej kolegami z TV Mediálka v Prešove. 

 

17.marec 2016  Žiaci sekundy A sa zúčastnili exkurzie v US Steel parku v Košiciach. V 

zábavnom technickom centre SteelPark je viac ako 50 interaktívnych exponátov 

demonštrujúcich príbeh ocele. Expozícia ponúka návštevníkom aktívne hranie sa  

s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, 

strojárenstva a ďalších. 

 

25. apríl -30. apríl 2016 Žiaci sekundy A absolvovali vzdelávací pobyt v Terchovej 

zameraný na praktickú výučbu prírodovedných predmetov 

 

17.máj 2016 Žiaci z I.A, II. A a sexty A sa zúčastnili exkurzie Green week v Kysuckom 

Lieskovci. Združenie BIOMASA organizuje pre študentov podujatie "Green week" – 

ZELENÝ TÝŽDEŇ“ - každoročná príležitosť na diskusiu a prerokovanie európskej 

politiky životného prostredia. BIOMASA, združenie právnických osôb sa už šiesty rok 

zapája do organizácie podujatia, ktorého hlavnou témou tohto ročníka je "Investícia pre 

zelenšiu budúcnosť". Aj my sme zavítali do Kysuckého Lieskovca a zúčastnili sa 

prezentácií, ale hlavne sme si pozreli výrobu drevných peliet. 

 

10.6.2016 Exkurzia, Cisárska Viedeň. Cieľom exkurzie bolo poskytnúť žiakom základné 

informácie o dejinách mesta a jeho najvýznamnejších pamiatkach a múzeách. Exkurziu 

absolvovala II.A 

 

24. 06.2016 Poznávacia exkurzia UNESCO – Spiš. Žiaci si pozreli historické pamiatky 

Levoče a panorámu Levoče z veže baziliky sv. Jakuba. 
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§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Škola v školskom roku 2015/16 vypracovala tieto projekty: 

 

Dátum 

výzvy: 
Organizácia: Výzva: 

Názov nášho 

projektu: 

Schválený, alebo 

nie. 

marec 

2015 
MŠVVaŠ SR Enviroprojekt 

Naša kvapka pre 

vodu 

áno 
realizácia: 

1.6.2015 -30.11.2015 

apríl 2015 
Nadácia 

Orange 

Šanca pre 

Váš región 

CHVALABOHU 

- priesmyk 

Braniska 

áno 
realizácia: 

15.6.2015 -

10.10.2015 

máj 2015 MŠVVaŠ SR 

Zdravie a 

bezpečnosť v 

školách 

Nielen deň, ale 

celý rok! 
nie 

júl 2015 

Nadácie 

Pontis/ 

Nadácia 

Allianz 

Mladí vedci 
AUTO a DOM - 

energetický audit 
nie 

2016 

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 

2016 

 

Investície do 

vedomostí nesú 

najvyššie úroky. 

áno 
realizácia: 

1.5.2016 -30.11.2016 

2016 

MŠVVaŠ SR/ Výzva na 

podávanie žiadostí o 

financovanie rozvojových 

projektov environmentálnej 

výchovy a vzdelávania 

 

Energetický audit 
áno 

realizácia: 

6.6.2016 -30.11.2016 

2016 

Rozvojový projekt - Rozvoj 

výchovy a vzdelávania žiakov 

v oblasti telesnej a športovej 

výchovy formou dostavby, 

rekonštrukcie alebo výstavby 

novej telocvične a na 

vybavenie telocvične 

 
áno 
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§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

V školskom roku 2015/2016 v škole nebola vykonaná komplexná inšpekcia. 

 

§ 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 fyziky, chémie, biológie, chemické laboratórium, fyzikálne 

laboratórium, jazyková učebňa, učebňa dejepisu 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. Objekt telocvične na Baštovej ulici bol k 31.8.2014 vykázaný ako 

prebytočný majetok, pretože, napriek záujmu školy o využívanie týchto priestorov na 

rozvoj športových zručností žiakov nielen našej školy, ale aj ďalších stredných škôl 

z mesta Levoča, správca objektu nemá dostatok finančných prostriedkov na jeho 

prevádzku. 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. Vzhľadom na potrebu uplatňovania 

moderných postupov vo vyučovaní s využitím IKT na škole funguje učebňa vybavená 

dataprojektorom a 2 multimediálne učebne. Na ďalšie skvalitnenie výučby hlavne 

prírodovedných predmetov ale aj cudzích jazykov slúžia 3 interaktívne tabule  

s príslušenstvom. Priestory školy sa v rámci finančných možností neustále renovujú  

a dopĺňajú. Naším cieľom je postupná modernizácia školy, vybavenie aktuálnou odbornou 

literatúrou, učebnicami i učebnými pomôckami. 
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§ 2. ods. 1 m 

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.  

 

Vybraný ukazovateľ r. 2015/sumy v € 

Dotácia zo štátneho rozpočtu 331 253 

Rozvojové projekty 

Enviroprojekt „Naša kvapka pre vodu“ v členení podľa 

financovaných aktivít: 

- prevádzk. str., prístr., zariadenia 

- všeobecný materiál 

- knihy, čas., noviny, učeb. pomôcky 

- konkurzy a súťaže 

 

 

2 000 

444,11 

1 221,00 

199,89 

135,00 

Spoluúčasť zriaďovateľa na Enviroprojekte 55 

Príspevky a dary 

Nadácia Orange – projekt „Herbár inak (aj) pre budúcich 

študentov“ v členení podľa financovaných aktivít: 

-všeobecný materiál 

- knihy, čas., noviny, učeb. pomôcky 

- školenia, kurzy, semináre 

 

 

800 

618,90 

159,10 

22,00 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy v členení 

podľa financovaných aktivít: 

- odmeny vedúcim záujmových útvarov 

- poistné 

- tovary a služby 

 

3 636 

1 520 

531 

1 585 

Škola prikladá Správu o hospodárení za rok 2015 ( viď Príloha č. 1) a Účtovné výkazy 

(viď Príloha č. 2). 
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§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

 

Prioritnou úlohou školy  bolo vytvoriť stabilnú štruktúru tried 4-ročného štúdia 

a hlavne 8-ročného štúdia, kde bol v posledných rokoch výpadok. Plánovaná skladba tried 

prispieva k skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu i k stabilizácii pedagogického 

zboru. 

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 viac aktivít na posilnenie dôrazu a nutnosti učiť sa cudzí jazyk a dosahovať v ňom 

veľmi dobré výsledky. Vedomostná úroveň je primeraná, zlepšujú sa komunikatívne 

schopnosti. Zameriavali sme sa na zvyšovanie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. 

Prostredníctvom pohybovej aktivity mali žiaci možnosť pôsobiť a dbať o zdravie a taktiež 

vytvárať trvalý vzťah k telesnej výchove a športu, ktoré sú súčasťou zdravého životného 

štýlu. 

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. Ku 

skvalitneniu vyučovacieho procesu prispelo využívanie DVD, časopisov, návštevy múzeí. 

Školské projekty sme využívali ako motivačný prvok na zvýšenie záujmu žiakov o učenie 

a štúdium a lepšie študijné výsledky. Tiež sme sa cez projekty snažili získať finančné 

prostriedky na skvalitnenie vyučovacieho procesu a kvality školského prostredia.  

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. Všetci si musia uvedomiť  

a uvedomujú si, že rodičia pošlú dieťa do školy, aby získalo dostatočné množstvo 

vedomostí, ale hlavne, aby bolo pripravené aj osobnostne na ďalší život.  

Konštatujeme, na základe SWOT analýz jednotlivých PK a hodnotiacich 

rozhovorov s vyučujúcimi v júni 2016, že vyššie uvedené ciele sú priebežne plnené.  
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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 

a v Spišskej Novej Vsi, 

 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 (rozvrh hodín, suplovanie, MS, 

prijímacie skúšky), 

 aktivity predmetových komisií v čase aj mimo vyučovania, 

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

 dostupnosť školy, poloha budovy školy,  

 jazykové a odborné znalosti žiakov, 

 schopnosť a kompetencia niektorých pedagógov pomôcť žiakovi riešiť jeho 

problémy, 

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

 účasť študentov na tvorbe a organizácii života školy,  

 aktivizácia žiakov k samostatnej práci, projektom, 



 
 30 

 

 

 široká ponuka záujmovej činnosti, 

 tradícia školy v regióne, 

slabými stránkami školy sú: 

 zlé sociálne zázemie časti žiakov, 

 neúspech školy v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov, 

 slabé 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 modernizáciu odborných učební, 

 znižovanie záujmu žiakov o štúdium, 

 absencia prostriedkov IKT a učebných pomôcok v predmetoch, 

príležitosťami školy sú: 

 dobrá a funkčná spolupráca školy so zriaďovateľom, so ŠPÚ 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, 

 zviditeľnenie školy, regiónu účasťou na rôznych súťažiach, 

prekážkami v rozvoji školy sú: 

 nízka vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich zo základných škôl, 

 slabý záujem rodičov o spoluprácu so školou, 

 vysoká konkurencia zo strany stredných škôl v regióne, 
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 zvyšujúce sa percento slabo prospievajúcich žiakov, 

 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. 

 

Naša škola je všeobecnovzdelávacou školou, jej hlavným poslaním je pripraviť 

žiakov pre štúdium na vysokých školách. Stále častejšie sa zdôrazňuje, že spoločnosť 

budúcnosti bude učiacou sa spoločnosťou. V súvislosti s tým je pochopiteľné, že 

kompetencie potrebné pri výkone povolania, si bude človek rozvíjať v priebehu celého 

života. Z toho dôvodu víziou našej školy do budúcnosti je pokračovať v jej tradíciách, 

vybudovať otvorenú školu s orientáciou na zákazníka. Cieľom výchovy a vzdelávania bude 

všestranný rozvoj osobnosti žiaka tak, aby bol pripravený na zmeny v spoločnosti, na 

celoživotné vzdelávanie, aby disponoval takými schopnosťami, ktoré mu umožnia rýchlo 

a flexibilne prispôsobiť sa požiadavkám praxe.  

 

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

 

V školskom roku 2016/2016 bolo evidovaných v IV.A a v oktáve A spolu 50 žiakov.  

Vo IV.A štúdium absolvovalo 24 žiakov,  2 študentky sa rozhodli neprihlásiť na štúdium 

na VŠ a z 22 (91,66%) žiakov, ktorí si podali prihlášku na VŠ, 21 (95,45%) žiakov bolo 

prijatých.  

V oktáve A triede štúdium absolvovalo 22 žiakov, 4 žiaci si nepodali prihlášku na štúdium 

na VŠ a z 18 (81,81%) žiakov, ktorí si podali prihlášku na VŠ, 16 (88,88%) žiakov bolo 

prijatých. 

Celkove bolo z počtu všetkých našich absolventov, t. j. 46, prijatých na VŠ 37, čo je 

80,43%. Z počtu absolventov, ktorí sa hlásili na VŠ - 40 (86,95%) je percento 

úspešnosti 92,50 %.  
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Úspešnosť absolventov Gymnázia J.F.R. v prijatí na vysokoškolské štúdium 

v školskom roku 2015/2016: 

 

Trieda 
Počet 

absolventov 

Z celkového počtu absolventov 
Z počtu 

prihlásených 

Prihlásení 
na VŠ 

Prihlásení 
na VŠ v % 

Prijatí 

na VŠ 

Prijatí 

na VŠ v % 

Prijatí 

na VŠ v % 

oktáva A 22 18 81,81 % 16 72,72 % 88,88 % 

IV.A 24 22 91,66 % 21 87,50 % 95,45 % 

Spolu 46 40 86,95 % 37 80,43 % 92,50 % 

 

Na VŠ sa v školskom roku 2015/2016 nehlásili 6 žiaci (13,04 %). Žiaci, ktorí sa hlásili 

a neboli prijatí 3 (7,5 %). Zo 6 žiakov, ktorí si nepodali prihlášku na VŠ, sú 2 evidovaní 

na úrade práce, 4 sú zamestnaní. 

 

Rozmiestnenie študentov: 
 

Trieda 
Počet 

absolventov 

Prijatí 

na VŠ 
Zamestnaní 

Úrad 

práce 

Pomaturitné 

štúdium 

IV.A 24 21 2 1 - 

oktáva A 22 16 2 4 - 

Spolu 46 37 4 5 - 

 

 

Úspešnosť prijatia absolventov našej školy na VŠ z počtu prihlásených za 

predchádzajúce roky: 
 

Školský 

rok 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Prijatí 

na VŠ 
92,31% 91,86% 93,33% 90,77% 92,45% 92,50% 
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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
 r

ep
u

b
li

k
a

  Ostrava 

  

Praha 

 

Ostravská univerzita 

 

Karlova univerzita 

 

 

České vysoké učení 

technické  

 

Lekárska 

 

Lekárska 

 

 

Jaderná a fyzikálně 

inženýrska 

1 

 

1 

 

 

1 

Všeobecné 

lekárstvo 

Všeobecné 

lekárstvo 

 

Jaderní a číslicová 

fyzika 

b) na Slovensku 

Mesto Univerzita/ vysoká škola Fakulta Počet Odbor 

B
ra

ti
sl

a
v
a

 

Univerzita Komenského  

Matematiky, fyziky, inf. 1 
Aplikovaná 

informatika 

Telesnej výchovy a športu 1 Trénerstvo 

Filozofická 

1 
ANJ – NEJ a 

kultúra 

1 
holandský jazyk 

- NEJ 

1 Psychológia 

Ekonomická univerzita Podnikovo-hospodárska 1 

Ekonomika 

a manažment 

podniku 

Paneurópska Právnická 1 Právo 

STU 
F.chemickej a potravinárskej 

technológie 
2 

Chemické 

inžinierstvo 

VŠVU   1 Reštaurátorstvo 

K
o
ši

ce
  

UPJŠ  

Lekárska 3 
Všeobecné 

lekárstvo 

Filozofická 1 SJL - filozofia 

Verejnej správy 1 Verejná správa 
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Prírodovedecká  

1 
Biológia - 

chémia 

1 Biológia 

1 Matematika 

Technická univerzita  

Elektrotech. a informatiky 1 Informatika 

Strojnícka – Prešov 1 
Automobilová 

výroba 

Baníctva, ekológie, riadenia a 

technológií 
1 Geoprieskum 

Strojnícka 2 
Strojárske 

inžinierstvo 

P
re

šo
v
  

Prešovská univerzita  

Humanitných a prírodných vied  

1 

Geografia – 

aplikovaná 

geoinformatika 

1 

Matematika – 

výchova k 

občianstvu 

F.manažmentu 

1 
Medzinárodné 

podnikanie 

1 Manažment 

Filozofická  1 DEJ - OBN 

Zdravotníckych odborov 1 
Rádiologická 

technika 

Ž
il

in
a
  

ŽU Právo 1 Všeobecné právo 
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N
it

ra
  

Univerzita Konštantína 

Filozofa 
Prírodných vied 1 GEO - TEV 

Z
v
o
le

n
 

Technická univerzita Ekológie a enviromentalistiky 1 
Ochrana a rozvoj 

krajiny 

R
u

žo
m

b
er

o
k

 

Katolícka Inštitút Juraja Páleša Levoča 2 

Špeciálna 

pedagogika pre 

mentálne 

postihnutých 

 

§ 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, resp.7. hodine majú prestávku na obed.  

 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

 

Žiaci mali možnosť pracovať v týchto krúžkoch záujmových činností: 

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci 

Hravo s nemčinou 15 PhDr. Ingrid Kochová 

Škola hrou 18 Mgr. Galina Kacejová 

Z každého rožku trošku 16 Mgr. Iva Kovalíková 

Pripravení súťažiť 18 Mgr. Beáta Procházková, PhD. 

Letom svetom 16 Mgr. Beáta Procházková, PhD. 

Volejbal 19 Mgr. Oliver Chudovský 

Športové hry 10 Mgr. Eva Lafková 

Zábavná chémia 19 RNDr. Marcela Šuňavská 

Každý deň s nemčinou 14 Mgr. Štefan Plačko 
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§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

 

Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni založená na Rade rodičov.  

K zlepšeniu výsledkov by prospela väčšia účasť rodičov na triednych schôdzkach.  

V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnili 4 triedne zasadnutia rodičovského združenia  

a pravidelné stretnutia vedenia školy s predsedníčkou a hospodárkou rady rodičov. Učitelia 

školy sú rodičom k dispozícii v prípade potreby aj v čase mimo plánovaných zasadnutí 

rodičovského združenia.  

Škola zorganizovala v spolupráci so ZŠ Gašpara Haina a SPgŠ v Levoči pre 

rodičov a učiteľov fašiangový ples. 

 

§ 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. 

Intenzívne spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychlogického poradenstva  

a prevencie v Levoči využívaním poradenských služieb pri riešení výchovných, 

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

žiakov. 
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PRÍLOHY 

 

Príloha č. 1 : Správa o hospodárení za rok 2015 

Príloha č. 2: Účtovné výkazy 
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Príloha č. 1 

 

 



 
 39 

 

 

 



 
 40 

 

 

 



 
 41 

 

 

 



 
 42 

 

 

 



 
 43 

 

 



 
 44 

 

 

Príloha č. 2 
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