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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 2016/2017 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 2016, kritériá výberu žiakov do 1. ročníka na všetkých formách 

štúdia, prerokovanie plánu výkonov na školský rok 2018/2019, prerokovanie vnútorného 

poriadku školy a schválenie úprav v školskom vzdelávacom programe.   
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Členovia Rady školy pri Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského v Levoči:  

  Titl., priezvisko, meno 

predseda PhDr. Ingrid Kochová 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Beáta Procházková, PhD. 

ostatní zamestnanci Mgr. Zuzana Rusnáková 

zástupcovia rodičov Radoslav Tarbaj 

  Eduard Kostelník 

  Silvester Hradiský 

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, predsedovia predmetových komisií, výchovná poradkyňa, pedagogická rada 

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

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

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

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

školská rada. Tá v školskom roku 2016/2017 pracovala pod vedením žiačky Lenky 

Strapkovej z III.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 Hodina deťom, 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, ktorej 

predsedníčkou je Mgr. Anna Semanová, hospodárom Anastázia Gadušová a členov tvoria  

zástupcovia rodičov jednotlivých tried. 
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Významnú úlohu aj v tomto školskom roku mali predmetové komisie. 

Spolupodieľali sa 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 

PK humanitných 

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

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

PK spoločenskovedných 

predmetov 
PhDr. Ingrid Kochová GEG, DEJ, OBN, ETV, NBV 

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, 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 
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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, výborná spolupráca s múzeami a archívom v meste, 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, prezentácií, posterov na 

vybrané témy, zorganizovanie ich výstavy, výrob chemických látok (LC), kde prejavili 

schopnosť samostatnej tvorby, organizácia Dňa Zeme, Dňa Slnka, Dňa vody, Dňa boja 

proti AIDS a drogám, základy environmentálnej výchovy, základy prvej pomoci, zvýšenie 

gramotnosti v oblasti IKT, záujem vyučujúcich v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

bezproblémový proces v rámci reformy obsahu jednotlivých predmetov.  

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

strany, nedostatok kvalitných pomôcok, ako napr. slovníky, mapy, kvalitná jazyková 

učebňa, nedarí sa nám nadviazať spoluprácu so zahraničnou školou, kde by si žiaci mohli 

precvičiť jazykové schopnosti, 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, 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.  
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V oblasti výchovnej  poradenskej práce sme v šk. roku 2016/2017 postupovali 

podľa plánu práce VP.  Zorganizovali sme vstupnú poradenskú besedu so študentmi 

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

novoprijatí uchádzači o štúdium na našej škole mali možnosť oboznámiť so spôsobom 

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

škole. Chceli sme takýmto spôsobom prispieť k lepšiemu adaptačnému procesu prvákov.  

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

o Maturite 2017, aby sa tak správne rozhodli pri výbere voliteľných maturitných 

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

maturitnej skúšky. Zhotovili sme individuálno – vzdelávací program pre žiakov so 

špecifickými vývinovými poruchami a uskutočnili sme stretnutia rodičov a učiteľov týchto 

žiakov. Zároveň sme žiadali o pridelenie asistenta učiteľa pre nevidiaceho žiaka.  

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

začlenením sa do kolektívu. Pre žiakov sekundy A bolo zorganizované stretnutie so 

psychológmi z CPPP a P v Levoči na tému Kyberšikana. Zúčastnili sme sa odborného 

seminára pre koordinátorov prevencie organizovaného CPPPaP v Levoči na tému 

Identifikácia a prevencia jednotlivých foriem syndrómu CAN u žiakov a seminára pre 

koordinátorov prevencie organizovaného na tému Prejavy stresu a vyhorenia 

u pedagogických zamestnancov. Spolupracovali sme s koordinátorom prevencie 

drogových závislostí a iných sociálno - patologických javov na škole pri organizovaní akcií 

v súlade s Národným programom boja proti drogám a Koncepciou prevencie drogových 

závislostí v rezorte školstva. Spolupracovali sme s odborom sociálnych vecí a rodiny, 

oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Levoči pri posudzovaní 

povinnej školskej dochádzky u maloletej žiačky.  V spolupráci s vyučujúcimi ETV, NBV 

a OBN (ale aj ostatnými pedagogickými pracovníkmi – najmä triednymi učiteľmi) sme 

viedli žiakov k rozpoznaniu a následnému odmietaniu šikanovania, násilia, všetkých 

foriem diskriminácie a ostatných prejavov intolerancie. V oblasti profesijnej orientácie sme 

dávali žiakom prostredníctvom tém na triednických hodinách do pozornosti otázku voľby 

ich povolania ako dôležitú súčasť plánovania a formovania ich životnej cesty. Pomáhali 

sme žiakom zistiť, aké sú ich schopnosti, učili sme ich formovať vlastné ciele a nachádzať 

spôsoby ako ich naplniť.  Poskytovali sme individuálne  a skupinové profesijno-orientačné  

konzultácie  študentom maturitných ročníkov na ich žiadosť. Poskytovali sme študentom 

končiacich ročníkov informácie o možnostiach ďalšieho štúdia, konzultácie týkajúce sa 

profesionálnej orientácie, informácie o VŠ a prístup k zdrojom týchto informácií - internet, 
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propagačné materiály z VŠ na nástenkách (aktualizácia DOD na VŠ), Spravodaj pre 

maturantov, SCIO a stretnutia so zástupcami VŠ a našimi bývalými absolventmi, ktorí 

študujú v súčasnosti na vysokých školách, o ktoré mali študenti končiacich ročníkov 

záujem. Aj v školskom roku 2016/2017 sme umožnili, aby sa žiaci tretieho ročníka 

štvorročného štúdia a žiaci 7. ročníka osemročného štúdia zapojili do testovania 

organizovaného Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Levoči 

zameraného na oblasť poznávania záujmov a schopností žiakov v súvislosti s výberom ich 

povolania PROFORIENT. Na testy sa v školskom roku prihlásilo a absolvovalo ich   

39 žiakov uvedených ročníkov. 

Významné úlohy vo výchovno-vzdelávacom procese plnia koordinátori pre 

jednotlivé oblasti. Z ich správ vyberáme:  

V oblasti ľudských práv boli uskutočnené tieto aktivity: 

1. Zbierka hračiek, oblečenia a školských pomôcok, beseda o charitatívnych aktivitách 

v Afrike s Annou Horváthovou 

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

3. Namaľuj si svoje práva – výstavka žiackych prác žiakov osemročného gymnázia 

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

4. Beseda o nebezpečenstve a dôsledku toxikománie a AIDS  

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

hodinách a hodinách dejepisu a občianskej výchovy 

Väčšina činností z plánu práce koordinátora prevencie šikanovania pre šk. rok 2016/2017 

bola splnená. V tomto školskom roku sme veľmi aktívne spolupracovali s CPPPaP 

v Levoči. Túto spoluprácu hodnotíme veľmi pozitívne. Vyberáme z najzaujímavejších 

aktivít, ktoré boli zrealizované: 

Dotazník o šikanovaní: cieľom bolo zistiť atmosféru v triede a uistiť sa, že nedochádza 

v tejto triede k žiadnemu spôsobu šikanovania, rozšíriť vedomosti o šikanovaní a typov 

šikanovania.  

Kyberšikana – prejavy a možnosti prevencie: koordinátorom zrealizované stretnutie so 

psychológmi z CPPPaP v Levoči, ktoré sa konalo 6.12.2016. Bližšie informácie 

o konanom stretnutí v správe od psychológov z CPPP a P. 

Identifikácia a prevencia jednotlivých foriem syndrómu CAN u žiakov: odborný 

seminár pre koordinátorov prevencie organizovaný CPPPaP v Levoči, konaný 12.12.2016 

Bližšie informácie v správe z odborného seminára. Pedagógovia boli oboznámení 

s obsahom seminára. 
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Rozhovory na tému Zdravá a harmonická rodina záruka pre optimálny telesný 

a duševný vývin dieťaťa: realizované na triednických hodinách a na hodinách ETV 

Prejavy stresu a vyhorenia u pedagogických zamestnancov: odborný seminár pre 

koordinátorov prevencie, konaný 20.4.2017 v spolupráci s CPPPaP v Levoči. Bližšie 

informácie v správe z odborného seminára. Pedagógovia boli oboznámení s obsahom 

seminára. 

Súťaž o naj plagát Boj proti šikanovaniu: realizované na triednických hodinách 

a hodinách ETV v mesiaci máj 2017. 

Práca koordinátora boja proti obezite pre šk. rok 2016/2017 vychádzala z plánu práce 

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

s časovým harmonogramom. Z aktivít vyberáme: od septembra sa priebežne realizoval 

krúžok zdravej výživy, kde žiačky sekundy A pripravovali zdravé a chutné špeciality 

teplej aj studenej kuchyne počas celého školského roka. V októbri sme zaktualizovali 

školskú nástenku s témou „Zdravý životný štýl a pitný režim“. V novembri sme 

navštívili CPPPaP v Levoči s odbornou prednáškou- poruchy príjmu potravín, mentálna 

anorexia, bulímia. V januári sme absolvovali besedu s fyzioterapeutom B. Žbirkom na 

tému „Obezita a riziká s ňou spojené“. Taktiež sme v rámci tematického týždňa 

realizovali svetový deň zdravia a to projektovou činnosťou žiakov prímy A a sekundy A. 

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

Pre starších žiakov bola zrealizovaná beseda o škodlivých účinkoch rýchleho 

občerstvenia na ľudský organizmus. Upozorňovali sme aj na dôležitosť mlieka 

a mliečnych výrobkov. V spolupráci so školskou jedálňou sme zapojení do aktivity 

„Mliečny program“, ktorý sa realizoval počas celého roka.  

Z práce koordinátora prevencie drogových závislosti vyberáme: v septembri sme sa 

zapojili do celoslovenskej kampane "Červené stužky". V rámci tejto kampane bola 

vytvorená školská nástenka s témou HIV a AIDS. V novembri v rámci európskeho týždňa 

proti drogám sme so žiakmi vyrábali červené stužky, ktoré žiaci nosili celý deň, pozerali 

DVD Príbehy anjelov. Pre starších žiakov bolo zaujímavé DVD s názvom In Your Face. 

V decembri, z príležitosti Dňa boja proti AIDS, CPPPaP v Levoči pripravilo pre študentov 

zo septimy A jednorazovú aktivitu zameranú na tému "Sexuálne správanie a jeho 

riziká“. V mesiaci február nás navštívila policajná hliadka so psovodom z PZ Poprad. Ich 

činnosť bola zameraná na možné odhalenie prítomnosti drog na našej škole. Výsledok ich 

činnosti bol negatívny. Z príležitosti Valentínskej kvapky krvi sa aj tento rok rozhodlo  

v mesiaci február darovať krv  niekoľko našich študentov. V apríli pri príležitosti 



 
 11 

 

 

Svetového dňa zdravia sa na hodinách biológie žiaci venovali formou referátov  

a prezentácií infekčne prenosným chorobám a problematike ich prevencie. Žiaci vytvorili 

nástenku s fotografiami zachytávajúcimi infekčnú chorobu u človeka. V apríli sme sa 

aktívne zapojili do finančnej zbierky Ligy proti rakovine.  

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

spolupráci s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry, čoho výsledkom bolo, že 

školského kola 39. ročníka SOČ sa zúčastnilo 10 študentov s deviatimi prácami, z ktorých 

6 prác (7 študentov) postúpilo do krajskej prehliadky SOČ. 

Na krajskom kole SOČ nás reprezentovali so svojimi prácami títo žiaci: 

1. Odbor 01 – Problematika voľného času 

Lucia Repková (III. A) – Metodika streľby v biatlone 

2. Odbor 05 – Životné prostredie, geografia, geológia 

Lenka Strapková (III. A) – Byrokracia odpadu 

3. Odbor 06 – Zdravotníctvo a farmakológia 

Agáta Suchá (Septima A) – Aspergerov syndróm 

4. Odbor 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 

Dávid Šandala (III. A) – Didaktické digitálne pomôcky 

5. Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba 

Soňa Grobarčíková (Septima A), Michal Strážik (Septima A) – Vianočné zvyky 

v rusínskych a spišských obciach 

6. Odbor 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia 

Rebeka Skokanová (III. A) – Kompenzácia a reedukácia dysortografie so 

zameraním na vybrané slová 
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§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 176 

Počet tried: 8 

 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda 
Počet žiakov Počet individuálne 

začlenených žiakov k 15.9.2016 k 31.8.2017 

príma A 18 18  

sekunda  A 17 17  

tercia A 16 16  

septima A 15 15  

I.A 28 29  

II. A 27 27 1 

III.A 32 32 1 

IV. A 23 22  

 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky na 4-ročné štúdium: 68 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky na 8-ročné štúdium: 21 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní PS na 4-ročné štúdium: 62 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní PS na 8-ročné štúdium: 21 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 27 

Počet zapísaných prímanov k 30.6.2016: 19 
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§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 
 

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

I.A 1,93 1,50 2,14 1,68 1,86  2,89 1,00   2,25 1,76 

II.A 1,96 1,22 1,44 1,41 1,37  2,37 1,00   1,44 1,74 

III.A 2,19 1,38 1,97 1,78 1,59  2,78 1,31   1,72 2,19 

IV.A 2,86 2,00 3,13     1,90 2,82 1,80 2,00 2,25 

príma A 1,89 1,39 1,17  1,33 1,00 1,56 1,00   1,56 1,44 

sekunda A 1,65 1,29 1,06 1,41 1,53 1,00 1,71 1,00   1,53 1,59 

tercia A 1,25 1,31 1,38 1,00 1,31  1,56 1,00   1,19 1,50 

septima A 1,60 2,07 1,53 1,47 1,40  2,00 1,00   1,60 2,07 

 

3 

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

I.A  1,91     2,04  1,00   1,00 

II.A 1,22      1,81  1,00   1,00 

III.A 1,69      2,47  1,00 2,09  1,00 

IV.A  1,67 2,00 1,00 1,20 2,95 3,09 2,14 1,05   1,05 

príma A 1,00      1,44  1,00   1,00 

sekunda A 1,00      1,53  1,00   1,00 

tercia A 1,13      1,44  1,00  1,00 1,00 

septima A 1,53      2,07  1,00   1,00 

 

 

Trieda CVC NBV ETV UKL VUM VYV 

I.A  1,00 1,00 1,00   

II.A  1,00 1,00    

III.A    1,19   

IV.A 1,50   1,09   

príma A  1,00 1,00   1,00 

sekunda A  1,00 1,00   1,00 

tercia A  1,00 1,00  1,00  

septima A    1,00   
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I.A 29 7 10 11 0 1 0 0 0 

II.A 27 12 12 3 0 0 0 0 0 

III.A 32 13 9 8 2 0 0 0 0 

IV.A 22 2 7 12 1 0 1 0 0 

príma A 18 13 5 0 0 0 0 0 0 

sekunda A 17 13 4 0 0 0 0 0 0 

tercia A 16 13 3 0 0 0 0 0 0 

septima A 15 6 7 2 0 0 0 0 0 

Analýza :  

Počet žiakov s prospechom PV predstavoval 44,89 % všetkých žiakov; počet žiakov  

s prospechom PVD je 32,39 % všetkých žiakov a počet žiakov s prospechom „prospel“ je 

20,45 % všetkých žiakov. V záverečnej klasifikácii 3 žiaci  neprospeli, jeden žiak bol 

neklasifikovaný. V dvoch prípadoch bola príčinou vysoká absencia žiakov na vyučovaní, 

v jednom prípade nezáujem o štúdium. Priemerný počet vyznamenaných žiakov na triedu 

je 9,8 žiaka.  

Pochvala riaditeľom školy bola udelená 28 žiakom. 

Nepriaznivý vplyv na prospech mali tieto faktory :  

 absencia žiakov na vyučovaní,  

 slabá motivácia žiakov mať lepšie výsledky a napredovať v učení,  

 nesystematická príprava a nedostatok pevnej vôle prinútiť sa učiť.  

Opatrenia na zlepšenie prospechu:  

 vo vyučovacom procese využívať viac inovatívnych a motivačných metód a foriem 

práce,  

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

učenie,  
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 systematicky preverovať vedomosti kratšími písomnými prácami, uprednostňovať 

krátke skúšanie žiakov v častejších intervaloch,  

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

 na požiadanie žiakom poskytnúť konzultácie k preberanému učivu,  

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

a úloh s krátkou odpoveďou, príp. dlhou odpoveďou,  

 prostredníctvom triedneho učiteľa a EŽK informovať rodičov o prospechu priebežne.  

Dochádzka žiakov 
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I.A 29 2760 97,07 2699 94,89 61 2,18 

II.A 27 2884 106,81 2876 106,52 8 0,30 

III.A 32 4641 145,03 4598 143,69 43 1,34 

IV.A 22 3071 139,59 2681 121,86 390 17,73 

príma A 18 1192 66,22 1192 66,22 0 0,00 

sekunda A 17 1214 71,41 1192 70,12 22 1,29 

tercia A 16 1092 68,25 1092 68,25 0 0,00 

septima A 15 2061 137,40 2061 137,40 0 0,00 

 

Analýza: Priemerný počet ospravedlnených vymeškaných hodín za školský rok je 107,47, 

čo je zhoršenie oproti minulému roku o 3,59 hod. na žiaka, priemerný počet 

neospravedlnených vymeškaných hodín je 2,9, čo je zhoršenie oproti minulému školskému 

roku o 0,83 hod. na žiaka. Príčiny vysokej absencie: nezáujem jednotlivcov o štúdium, 

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,   
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 kontrolovať častú a podozrivú neprítomnosť žiakov zo strany triedneho učiteľa,  

 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, 

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 

poč

et 

PFIČ 

priemer 

PFIČ 

počet 

1 

Ústna 

2 

Ústna 

3 

Ústna 

4 

Ústna 

5 

Ústna 

Ústna 

priemer 

Ústna 

počet 

Anglický jazyk B2 22 14/8 56,19% 22 59,05% 22 6 5 5 5  2,43 21 

Biológia  4 2/2     1 2  1  2,25 4 

Dejepis  7 3/4      2 3 2  3,00 7 

Fyzika  3 3/0     3     1,00 3 

Geografia  2 2/0     2     1,00 2 

Chémia  1 0/1     1     1,00 1 

Informatika  8 8/0     5 2    1,29 7 

Matematika  9 8/1 50,00% 8   2 5 2   2,00 9 

Nemecký 

jazyk 
B1 2 1/1      1 1   2,50 2 

Občianska 

náuka 
 6 2/4     1 2 1 1  2,40 5 

Ruský jazyk B1 4 0/4     3 1    1,25 4 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

 22 14/8 59,38% 22 74,35% 22 7 7 3 4  2,19 21 
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Na maturitnú skúšku sa prihlásilo 22 žiakov a 22 žiakov konalo EČ a PFIČ MS. 1 žiak 

neukončil 4. ročník, preto ústnu časť maturitnej skúšky absolvovalo 21 žiakov. Z toho 21 

žiakov vykonalo maturitnú skúšku úspešne. 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 výsledky MS navrhujeme tieto opatrenia:  

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

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

sa overujú vedomosti v maturitnom ročníku, 

 premyslieť a zaviesť efektívnu prípravu maturantov na MS od začiatku školského 

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

vedomostí potrebných pre úspešnú MS v danom predmete, 

 pravidelne preverovať vedomosti žiakov kratšími a efektívnymi písomkami,  

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

 zefektívniť systém kontroly neúčasti maturantov na vyučovaní, najmä na 

predmetoch, z ktorých žiak maturuje.  

 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

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

študijných odboroch: 

Trieda Študijný odbor Zameranie Poznámka 

príma A 7902 J gymnázium   

sekunda A 7902 J gymnázium    

tercia  A 7902 J gymnázium    

septima A 7902 5 gymnázium 73 cudzie jazyky   

I.A 7902 J gymnázium    

II. A 7902 J gymnázium    

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

IV. A 7902 J gymnázium   s rozšíreným vyuč. TSV alebo INF 
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§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci školy  

 

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

TPP 8 5 

DPP 2 1 

Znížený úväzok 9 1 

Dohoda 0 0 

Spolu 19 7 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 1 18 19 

 

Zoznam pedagogických pracovníkov a ich aprobácia: 

Priezvisko Meno Titul Aprobácia Poznámka 

Černíková 

Stiasni 
Martina Mgr. TSV-BIO zast. MD 

Hricová Janka Mgr. SJL-OBN RD 

Chudovský Oliver Mgr. DEJ-OBN  

Chmelíková  Soňa Mgr. SJL - FIL  

Fabiš Jozef Mgr. ANJ  

Kacejová Galina Mgr. MAT-FYZ  

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

Kochová Ingrid PhDr. DEJ-RUJ-NEJ  

Kondel Ondrej Mgr. GEG-VYV do 31.1.2017 

Kopaničáková Viera Mgr. MAT-FYZ-INF  

Kopaničáková Karolína Mgr. ETV-HUV  

Kovalíková Iva Mgr. SJL-UKJ-ETV  

Kramarčík Jaroslav Mgr. TEV  

Lafková Eva Mgr. OBN-TEV  

Oravcová Marta PaedDr. NBV  
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Papcunová Michaela Mgr. ANJ  

Plačko Štefan Mgr. NEJ-DEJ  

Procházková Beáta Mgr., PhD. BIO-GEG do 1.2.2017 MD 

Šuňavská Marcela RNDr. BIO-CHE  

Toporcerová Ľudmila Mgr. MAT-FYZ  

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 2016/2017, v zmysle 

ktorého sa vzdelávali títo zamestnanci: 

Por. č. Zamestnanec Druh vzdelávania 

1. Mgr. Viera Kopaničáková funkčné/ ukončené v novembri 2016 

2. Mgr. Jaroslav Kramarčík funkčné/prebieha 

3. Mgr. Štefan Plačko DPŠ 

 

§ 2. ods. 1 i 

Súťaže, aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 

a/ Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Olympiáda ľudských práv – zúčastnili sa žiaci III.A triedy, IV.A triedy a septimy A. 

Natália Neupauerová zo IV.A triedy sa zúčastnila krajského kola. 

Geografická súťaž gqig.sk – zapojili sa  žiaci sekundy A. Najlepšie výsledky dosiahla  

Karolína Jurčová zo sekundy A.  

Olympiáda z geografie – okresné kolo, kategória F - zúčastnili sa žiačky sekundy 

A Karolína Jurčová a Ally Vandrová. 

Spelling Bee Competition  - v okresnom kole získala Olívia Citterová (príma A) – 

2.miesto a Tímea Zahurancová (príma A) – 4. miesto  

My dictionary from reality – vytvárali žiaci prímy A, sekundy A a tercie A 
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Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo – kategória 1A – Marek Palenčár 

(sekunda A) - 3. miesto, kategória 2A – Lucia Hradiská (II.A) - 1. miesto, kategória 2B – 

Dávid Šandala (III.A) - 1. miesto, krajské kolo –  kategória 2A – Lucia Hradiská (II.A) - 5. 

miesto 

Olympiáda v nemeckom jazyku – obvodné kolo - kategória 2A – Rút Maľáková (I.A) – 

1. miesto, Ema Marušáková (II.A) – 5. miesto,  kategória 2B – Viktória Ničová (IV.A) – 6. 

miesto, Matej Křenek (III.A) – 7. miesto 

Best in English – internetové testovanie – zúčastnení žiaci: I.A -  Richard Šilon, II.A – 

Lucia Hradiská, František Sabol, III.A – Dávid Šandala, IV.A – Branislav Kovaľan, Pavol 

Kacej, Dominik Urda, Róbert Mogrovič, Tímea Strnálová, septima  A – Lucia 

Pekarčíková, Petra Kalíšková, Gabriela Semanová 

Medzinárodný deň Sudokáčov – triedne kolá v riešení hlavolamu Sudoku 

Výtvarná súťaž Stroj času – zúčastnili sa Karolína Jurčová, Ally Vandrová zo sekundy 

A a Natália Pompová z prímy A 

3 x fotografická súťaž s Vedou na dosah (témy SuperMesiac, Technická hračka, Zima a 

jej podoby) -výherca René Kandra, Gregor Valent z tercie A 

matematicko-fyzikálna súťaž Junior Náboj  - 3. miesto – Romana Hanisková, Laura 

Prílohová, Kristián Kočan, Martin Strážik z tercie A 

Pytagoriáda – riešila  príma A, sekunda A tercia A, Martin Strážik z tercie A získal 

1.miesto v kat.P8 

First Lego – zúčastnila sa Paula Kacejová z prímy A 

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí – zúčastnili sa  Romana Hanisková, Nina Šurcová, 

Gregor Valent z tercie A a Ally Vandrová z prímy A 

Sudoku-K - výhra Tímea Zahurancová z prímy A 

Junior Internet – v celoslovenskom kole získali  Adam Blaško, Branislav Kovaľan 

3.miesto 

IQ olympiáda - najúspešnejší: Romana Hanisková, Martin Strážik – tercia A, Peter Dičák, 

Paula Kacejová – príma A, regionálneho kola sa zúčastnila Romana Hanisková 

Fyzikálna Olympiáda – krajské kolo absolvovali Dagmara Paločková, Andrej Korchňák 

z I. A 

Liga mladých - najúspešnejšie Alexandra Kolačkovská zo septimy A, Olívia Boronová 

z III.A, Romana Hanisková z tercie A 

Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN - najlepšie z celej školy sa umiestnila a 

získala titul školský šampión Alexandra KOLAČOVSKÁ zo septimy A. Medzi 20 % 
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najúspešnejších riešiteľov na Slovensku patria naši žiaci, ktorí v hodnotení získali 5 

klokanov: Alexandra Kolačkovská, Soňa Grobarčíková, Sp.A, Matúš Bičanovský, II.A, 

Laura Prílohová, Martin Strážik, tercia A, Paula Kacejová, Peter Dičák, príma A 

Chemická olympiáda - kat.D - Martin Strážik, tercia A - 1. miesto v okresnom kole, v 

krajskom kole získal 15. miesto. 

Biologická olypiáda  - kat.E - Romana Hanisková, tercia A - odbornosť botanika - 2. 

miesto v okresnom kole, v krajskom kole získala 13. miesto, kat.C - Gregor Valent, tercia 

A - 4. miesto v okresnom kole a Martin Strážik, tercia A bol úspešným riešiteľom, v kat.D 

- Viliam Kopaničák, sekunda A - 4. miesto v okresnom kole a Adrián Hojnoš, sekunda A - 

5. miesto v okresnom kole 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  - v krajskom kole získal Dávid  Šandala 

z III.A  10. miesto a Simona Repáková z II. A 8. miesto    

Majstrovstvá levočských stredných škôl v písaní diktátu – Gabriela Semanová zo 

septimy A získala 3. miesto 

Hviezdoslavov Kubín - Noema Brestovičová (príma A) 3. miesto, Lenka Strapková  

(III.A) 1. a 2. miesto a Nikola Čurdová (III.A ) 3. miesto 

Vansovej Lomnička – v okresnom kole Lenka Strapková  (III.A) získala 1. miesto a 

Nikola Čurdová  (III.A) 3. miesto 

SOČ – v krajskom kole Rebeka Skokanová získala 1. miesto a zúčastnila sa 

celoslovenského kola 

Cesty za poznaním minulosti 2017 - literárna a výtvarná súťaž, ktorej cieľom je 

podporovať kreativitu detí a mládeže tak, aby dokázali pretvoriť svoje pocity, sny či túžby 

do literárnej a výtvarnej podoby. V tomto roku sa súťaž konala pri príležitosti 73.výročia 

SNP a 72. výročia ukončenia 2.sv.vojny a záštitu nad ňou prevzal prezident SR pán Andrej 

Kiska. Do tejto súťaže bolo zaslaných 456 literárnych prác a 925 výtvarných prác. 

V literárnej súťaži mohli autori vytvoriť dielo v oblasti prózy alebo poézie.  Žiaci využili 

úvahu, rozprávanie, opis, interview. Vo výtvarnej súťaži bola využitá kresba, maľba, 

fotografia, či kombinovaná technika. . 

V literárnej súťaži v 3.kategórii s témou Spomienky prinášajú radosť i smútok sa Viktória 

Kovalčíková z III. A umiestnila na 2. mieste spomedzi 455 súťažiacich. Našu školu 

reprezentovalo spolu 23 študentov, ktorí sa zapojili svojimi prácami do výtvarnej 

i literárnej súťaže a tým aj tento rok potvrdili,, že aj u nás na škole máme tvorivých 

študentov. Ich práce sú zverejnené na webovej stránke našej školy. 
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Slávik Slovenska – v okresnom kole získala Kristína Lafková zo sekundy A 2. miesto 

Cezpoľný beh - jednotlivci-  Laura Prílohová – 1. miesto 

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

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

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

Volejbal – družstvo chlapcov  SŠ získalo 1. miesto v okresnom kole a účasť na krajskom 

kole, družstvo dievčat ZŠ 2. miesto 

Basketbal – družstvo chlapcov získalo 1. miesto v okresnom kole a 3.miesto v krajskom 

kole, družstvo dievčat 2. miesto v okresnom kole. Chlapci v kategórii ZŠ získali 3. miesto. 

Hádzaná – družstvo chlapcov 2. miesto v okresnom kole žiakov SŠ 

Bedminton – v okresnom kole ZŠ získali chlapci 3. miesto a dievčatá 2. miesto 

Zimná kalokagatia – Laura Prílohová – cross- 1. miesto, Petra Repková -6. miesto- 

biatlon, Laura Prílohová a Petra Repková- štafeta-4. miesto, Miroslav Nováček- slalom- 5. 

miesto 

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

a v skoku do diaľky tiež 1. miesto. Tímea Ľachová v skoku do výšky 2.m. Romana 

Hanisková v behu na 300m- 3.miesto. Na krajskom kole získala Laura Prílohová 6.m. 

v skoku do diaľky a 7. m. v behu na 60m. 

Spišské športové hry- Laura Prílohová- 600m- 1.m.,60m- 3.m., Filip Seman- skok do 

diaľky- 1.m., beh na 60m – 2.m.,Viliam  Kostelník- 600m- 1.m, Ondrej Štefaňák- 600m   

3.m. , Romana Hanisková- 300m.- 1.m.,Karin Džuganová- 600m- 1. m., Kristián Kočan- 

600m- 1.m.,Silvia Lopatková- 300m – 3.m. 

Streetball – družstvo mladších chlapcov aj dievčat získalo 2. miesto a družstvo starších 

chlapcov 3. miesto, staršie žiačky-  3. miesto. V kategórii juniorov družstvo chlapcov 

získalo 1. a 3. miesto a družstvo junioriek  3. miesto. 

 

b/ Aktivity a prezentácia na verejnosti 

 

Dňa 28. 9. 2016 navštívil našu školu propagátor bosnianských pyramíd Jiří 

Voňka, ktorý žiakom II.A  a  III.A triedy porozprával o tejto vo vedeckej sfére 

kontroverznej téme s cieľom vzbudiť u nich záujem a rozvinúť tak kritické myslenie 

žiakov.  

Dňa 19. 10. 2016 uskutočnila  Levočská mestská knižnica prednášku pod vedením 

doc. PhDr. Ivana Chalupeckého Dejiny levočského súdnictva v divadle v Levoči, na 

ktorej sa zúčastnili žiaci II.A triedy.   
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Dňa 16. 11. 2016 boli žiaci našej školy v kine Úsmev v Levoči, kde uvideli 

dokumentárny film s hranými rekonštrukciami s názvom Nickyho rodina. Film priniesol 

doteraz nezverejnené fakty, svedectvá, osudy Wintonových detí - zachránených 

židovských detí.  

Dňa 22. 11. 2016 bola beseda s vedúcou komunikačného oddelenia zastúpenia 

Európskej komisie Klárou Rundovou, na ktorej sa zúčastnili žiaci II.A triedy.  

Dňa 9. 2. 2017 v rámci projektu Spoločná krajina navštívila našu školu projektová 

manažerka Dobrého Anjela a blogerka Ľudmila Kolesárová. Na besede s témou Ako 

nerezignovať na problémy  sa zúčastnili žiaci III.A a septimy A triedy.  

Dňa 7. 4. 2017 sa žiaci Agáta Suchá, Katarína Diňová zo septimy A a Dominika 

Turocziová, Alexandra Rusňáková, Nina Jarošová, Natália Vrobľová z I.A triedy 

spolupodieľali ako dobrovoľníci na verejnej zbierke Dňa narcisov.  

Dňa 5. 5. 2017 našu školu navštívil prezident SR Andrej Kiska. Diskusie 

s prezidentom v aule školy sa zúčastnili všetci žiaci gymnázia.  

V dňoch  9. a 11. 5. 2017 prostredníctvom hry Finančná sloboda pod vedením 

Zuzany Salanciovej sa žiaci III.A a I.A triedy učili pracovať s rodinnými financiami 

a finančnými produktmi.  

Realizovali sme Európsky deň jazykov – Najkrajší plagát o jednej z európskych 

krajín - celoškolská súťaž 5-členných družstiev 

Zúčastnili sme sa divadelného predstavenia  Peter Black 3 – v anglicko-

slovenskom znení (voľné pokračovanie série). 

V rámci projektu Educate Slovakia každá trieda absolvovala 5 hodín so 

zahraničnými stážistami. 

V rámci roka finančnej gramotnosti a výchove k podnikaniu v predmete fyzika  

a matematika boli v mesiacoch september a november 2016 zrealizované aktivity:  

 Deň finančnej gramotnosti,  

 Finančné vzdelávanie pre vyučujúcich - pod vedením finančného lekára MUDr. 

Milana Pavlíka pedagógovia získali nielen teoretické vedomosti, ale zážitkovou 

formou aj praktické zručnosti.Teoretické vzdelávanie bolo doplnené aj prakticky 

pomocou finančného trenažéra Finančná odysea, 

 Svetový deň sporenia –si žiaci sekundy A a tercie A precvičili s hrou Finančná 

odysea, 

 žiaci tercie A absolvovali kurz Základy podnikania. 
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Formou rôznych zábavných aktivít, prezentácií a súťaží v škole sme sa snažili zvýšiť  

a vzbudiť záujem o prírodovedné vzdelávanie a prírodovedné predmety. Zrealizovali sme: 

 zábavné aktivity pre triedy príma A, sekunda A a tercia A – pri príležitosti 

desiateho ročníka festivalu vedy "Noc výskumníkov" 

 v rámci Týždňa vedy a techniky sme použili infračervený teplomer, ktorý zachytil 

širokú škálu teploty časti tiel, či teplotnú stopu, ktorú študenti zanechali 

v miestnosti. Túto aktivitu absolvovali všetky triedy školy, prezentácia - F.Sabol, 

M.Suchý - II.A, 

 Svetový Deň Slnka sme si pripomenuli pozorovaním tejto hviezdy ďalekohľadom 

na školskom dvore, 

 Európske solárne dni - boli zamerané na prezentáciu Slnka ako alternatívneho 

zdroja energie, pri ktorej žiaci tercie A vyšli do ulíc Levoče so žltými balónmi  

a letáčikmi, 

 Svetový deň vody žiaci I. A triedy, formou prezentácie a súťaží, pripomenuli 

študentom II.A triedy, sekundy A a tercie A, 

 Svetový deň Downovho syndrómu  si žiaci I. A triedy pripomenuli nosením 

rôznych ponožiek. Symbolicky tak podporili heslo „byť odlišný je normálne“. 

Zdieľaním spoločnej fotografie na internetovej stránke školy tak podporili 

medializáciu a šírenie povedomia o tomto ochorení pre verejnosť. 

 Dobrý skutok sa počíta - svojimi aktivitami sa žiaci sekundy A, tercie A 

prezentovali v spoločnosti LiberaTerra 

 pre žiakov nižších ročníkov sme zrealizovali formou hier a aktivít Deň detí a noc  

v škole 

 zrealizovali sme besedu "Neinvazívny pohľad do ľudského tela pomocou 

magnetickej rezonancie" 

 v rámci roka čitateľskej gramotnosti a v mesiaci školských knižníc, sa žiaci III.A, 

septimy A, sekundy A zapojili do súťaže LiberaTerra 

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

- beseda spojená so  zbierkou oblečenia: Nepekná tvár Afriky - Anka Horváthová, 

absolventka nášho gymnázia, nám pútavo porozprávala o svojej misijnej práci v Keni,  

o deťoch žijúcich v getách a ich ťažkých životných osudoch i o snahe pomôcť im. 
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- Svetový deň boja proti AIDS – v rámci 10-tého ročníka celoslovenskej kampane 

Červené stužky si študenti sami vyrábali červené stužky, pozerali DVD, robili  vedomostný 

test na tému HIV a AIDS.  

- Kurz 1. pomoci (II.A), ktorý viedol vysokohorský záchranár Bc. Ján Kušnirák z Popradu 

- Medzinárodný deň bez násilia - beseda s PEER aktivistami z OZ Mladí ľudia a život 

pre I.A 

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

žiariviek, elektroodpadu, sabi vrchnáčikov, pet vrchnáčikov 

Z poverenia Okresného úradu v Prešove sme zorganizovali okresné kolo vo 

volejbale chlapcov a dievčat SŠ. Uskutočnili sme Kurz ochrany života a zdravia pre  

3. ročník a septimu A, ktorý sa realizoval vo Vysokých Tatrách s dennou dochádzkou. 

V máji sme zorganizovali plavecký kurz pre žiakov  prímy A a 2. ročníka. Realizoval sa 

v Aquacity Poprad s dennou dochádzkou. Vo januári sme uskutočnili lyžiarsky kurz 

v Tatranskej Lomnici pre žiakov 1. ročníka a tercie A  pobytovou formou. V rámci školy 

sme uskutočnili Vianočný basketbalový medzitriedny turnaj chlapcov aj dievčat. V apríli 

sme zorganizovali pre žiakov našej školy Veľkonočný medzitriedny volejbalový turnaj 

kombinovaných družstiev chlapcov a dievčat. Uskutočnil sa volejbalový turnaj učitelia 

vs. žiaci. V júni sa konal futbalový medzitriedny turnaj. Naši žiaci absolvovali dve 

účelové cvičenia, športový a turistický deň.  

Vo februári sme zrealizovali Deň otvorených dverí pre žiakov 5. a 9. ročníka 

základných škôl a v decembri v réžii septimy A Vianočnú akadémiu. 

 

Realizované exkurzie: 

 

Deň otvorených dverí Spišský archív v Levoči  - žiaci I.A, II.A, III.A  a septimy A 

Prezidentský palác, výstava Cosmos Discovery v Bratislave – žiaci I.A, II.A, III.A, 

prímy A, tercie A a časť sekundy A.  

Náučno-zábavno-súťažnej exkurzia pamiatkami UNESCO na Spiši (Levoča – Sivá 

Brada – Sp. Kapitula – Sp. Podhradie – Spišský hrad – Dreveník) – III.A, septima A  

Interaktívna expozícia Múzea špeciálneho školstva v Levoči – všetci žiaci 

Vedecká show svetla a zvuku v Košiciach – žiaci I.A a II.A 

GreenWeek - exkurzia I.A v Kysuckom Lieskovci 

Solivar pri Prešove – II.A, sekunda A 

Po stopách slovenských realistov, Dolný Kubín, Jasenová – I.A, príma A 
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Po stopách slovenských spisovateľov, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš – II.A, 

sekunda A 

Po stopách slovenských  umelcov, Martin – III.A, tercia A 

 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Škola v školskom roku 2016/17 realizovala tieto projekty: 

 

Dátum 

výzvy: 
Organizácia: Výzva: 

Názov nášho 

projektu: 

Schválený, alebo 

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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Okrem toho sme sa zapojili do projektu Tajný život mesta v spolupráci s občianskym 

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

okolia, pracovať s mobilnou aplikáciou PlantNet, ktorú sme postupne napĺňali fotografiami 

rastlín. Následne s výsledkami bádania bolo potrebné oboznámiť, formou nami zvolenej 

informačnej kampane, spolužiakov, rodičov, známych a širokú verejnosť. Na tomto 

projekte pracovali štyria študenti nášho gymnázia a koordinátor M. Šuňavská. 

 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

V školskom roku 2016/2017 bola v škole vykonaná komplexná inšpekcia, ktorej 

predmetom bolo zistenie stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok 

výchovy a vzdelávania na gymnáziu. Výchovno-vzdelávací proces bol kontrolovaný 

formou hospitačnej činnosti celkovo na 46 hospitáciách v predmetoch slovenský jazyk 

a literatúra, anglický jazyk, ruský jazyk, matematika, informatika, dejepis, občianska 

náuka. 

ŠŠI vyjadrila nasledovné závery: 

Pozitívnym prínosom v oblasti riadenia školy bolo zapojenie žiakov 

a pedagogických zamestnancov do rôznych aktivít v rámci školskej a mimoškolskej 

činnosti, otvorená klíma školy, ako aj služby poskytované prostredníctvom výchovného 

poradenstva. Škola viedla pedagogickú dokumentáciu a ďalšiu dokumentáciu súvisiacu 

s procesom výchovy a vzdelávania priebežne a prehľadne, nedostatky sa vyskytli 

v triednych knihách v listinnej podobe, kde absentovala informácia o dochádzke žiakov. 

Zmenu si vyžiadali aj učebné osnovy pre cudzie jazyky, kde sa vyžaduje podrobnejšie 

rozpracovanie podľa jednotlivých úrovní.  

V škole boli podmienky výchovy a vzdelávania zabezpečené na dobrej úrovni 

a umožnili plnenie cieľov definovaných v ŠkVP, resp. iŠkVP. Pozitívom bolo 

zabezpečenie povinného priestorového a materiálno-technického vybavenia stanoveného 

v ŠVP. Aj keď škola sídli v historickej budove, vnútorné aj vonkajšie priestory boli 

udržiavané a esteticky upravené. Materiálno - technické vybavenie školy je primerané, 

škola disponuje dostatočným počtom učebníc, učebných pomôcok, funkčnej didaktickej 

techniky a IKT. Nedostatky sa vyskytli v oblasti zaistenia podmienok bezpečnosti 

a ochrany zdravia, pretože nebola dodržaná stanovená dĺžka prestávok, čo malo negatívny 
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dopad na zaistenie fyziologických a hygienických potrieb žiakov a pedagogických 

zamestnancov. 

Silnou stránkou vyučovacieho procesu na hospitovaných hodinách bolo vytváranie 

pozitívnej atmosféry a sprístupňovanie poznatkov zrozumiteľným spôsobom. Slabou 

stránkou bolo ojedinelé diferencovanie úloh vzhľadom na rozdielne vzdelávacie schopnosti 

a zručnosti žiakov, ako aj zapájanie žiakov do hodnotenia svojho, resp. spolužiakovho 

výkonu a pokroku v učení. Zlepšenie si vyžaduje systematické rozvíjanie vzájomnej 

spolupráce a pomoci prácou v dvojiciach alebo skupinách, ako aj vytváranie príležitostí na 

prezentovanie hodnotových postojov žiakov. Aj keď škola bola primerane vybavená 

didaktickou technikou a IKT, jej efektívne využitie sa prejavilo na polovici sledovaných 

hodín, žiaci dostali príležitosť využívať prostriedky IKT v menšej miere. 

 

§ 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 a športová hala na Baštovej ulici. Ďalej je k dispozícii viacúčelový 

športový areál, ktorý poskytuje využitie na relaxáciu a športové vyžitie žiakov mimo 

vyučovania. Zahŕňa: 1 hádzanárske ihrisko,2 basketbalové ihriská, 2 volejbalové ihriská,  

1 tenisový kurt, dráhu a doskočisko s antukou pre atletiku, tartanovú dráhu. Škola má 

vlastnú kuchyňu a jedáleň, v ktorej sa stravujú žiaci, zamestnanci školy i cudzí stravníci. 

Súčasťou budovy je historická aula, ktorá slúži na slávnostné príležitosti. Žiakom  

i učiteľom je k dispozícii školská knižnica s odbornou literatúrou, beletriou a náučnou 

literatúrou. 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.  
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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.  

Na základe rozpočtových opatrení a skutočných potrieb organizácie bol rozpočet na 

rok 2016 upravený takto: 

Ek. klasifikácia Názov položky  Suma v € 

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

620 Poistné a príspevky 62 498 

630 Tovary a služby 81 172 

640 Bežné transfery 2 119 

600 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 328 594 

Členenie bežných výdavkov: 

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

Z tejto kategórie sa finančné prostriedky čerpali v nasledovnej štruktúre: 

Položky čerpania finančných prostriedkov Suma v € 

Tarifné platy 161 666,22 

Tarifné platy - maturity 244,75 

Osobný príplatok 1 687,35 

Ostatné príplatky 11 910,85 

Odmeny 1 609,00 

Odmeny - maturity 670,25 

Odmeny - mimoriadne 0 

Odmeny - vzdelávacie poukazy 2 548,00 

SPOLU 182 805,42 

Osobné príplatky sú osobnými príplatkami nepedagogických zamestnancov na 

dorovnanie platu do minimálnej mzdy a osobný príplatok štatutára. Ostatné príplatky 
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tvoria príplatky za riadenie, príplatky za nadčas, príplatky za triednictvo a kreditové 

príplatky.  

620 – Poistné a príspevky 

Prostriedky sa čerpali na povinné odvody do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, poisťovne 

Dôvera a poisťovne Union vo výške 4 356,05 €. Odvody do Sociálnej poisťovne boli vo 

výške 44 755,45. Z toho tvorili odvody do poisťovní aj odvody zo vzdelávacích poukazov 

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

záujmového vzdelávania boli škole pridelené finančné prostriedky vo výške 4 321 €, z toho 

na odmeny bolo vyplatených 2 548 €, na odvody 862 €, zvyšné prostriedky vo výške 911 € 

bolo použitých na všeobecný materiál. Na maturity bolo pridelených 1 407 €. Vyplatilo sa 

915 €, na odvody 492 €. 

630 – Tovary a služby 

631 – Cestovné náhrady  

Na cestovné sa čerpalo 661,47 €. 

632 – Energie, voda a komunikácie 

Čerpanie na položke elektrická energia je 7 973,28 €. 

Čerpanie na  položke vodné a stočné v sledovanom období je 4 600,85 €.  

Poplatky za dátové a spojovacie siete predstavujú 1 577,40 €, ktoré zahŕňajú poplatky za 

používanie VUCNET-u. Telekomunikačné poplatky sú vo výške 860,15 €, čerpanie na 

poštovné je v sume 231,55 €.  

633 – Materiál   

Z tejto položky sa prostriedky v sledovanom období čerpali na kúpu výpočtovej techniky 

v sume 4 890 €, na nákup kopírovacieho stroja v sume 906 € na nákup všeobecného 

materiálu ako kancelársky papier, kancelárske potreby, čistiace prostriedky  drobný 

materiál na údržbu a prevádzku v sume 2 632,80 €. Na podpoložke Knihy, časopisy, 

učebné pomôcky sa prostriedky čerpali v sume 375,56. Kúpili sa tiež licencie k výpočtovej 

technike.    

635 – Rutinná a štandardná údržba 

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

636 – Nájomné  

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

54 €. 

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

semináre, porady v sume 152 € na školenie zamestnancov, 637003 – Propagácia, reklama 

a inzercia v čiastke 40 €, na položke 637004 – Všeobecné služby v sume 4 719,04 €. Na 

položke 637005 – Špeciálne služby sa čerpalo v sume 3 548,40 € a to na ochranu objektu 

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

637012 – Poplatky to boli poplatky banke v sume 1 003,65 €. Taktiež v rámci tohto 

zoskupenia na položke 637014 – Stravovanie je v sume 642,73 € zahrnutý príspevok 

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

poistenie majetku zmluvne dohodnuté so spoločnosťou UNIQA vo výške 2 250,80 €, 

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

výške 1,05% zo súhrnu hrubých miezd, za daný kvartál to je suma 1 623,45 €. Položka 

637027 – Odmena na základe dohody o vykonaní práce tvorí odmenu jedného pedagóga 

a odmenu piatim členom za účasť na okresnom kole vo volejbale a zastupujúcej 

upratovačky počas PNS  vo výške 933,86 € za daný kvartál.  

Kategória 640  

642 – Bežné transfery  

Na odstupné sa čerpali prostriedky na podpoložke 642012 v sume 1 215 €. Na náhradu 

príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov v zmysle platných predpisov sa 

čerpali prostriedky vo výške 837,48 €. V rámci tohto zoskupenia sa čerpalo aj na 

podpoložke 642017 – Úrazové dávky a to na vyplatenie spoluúčasti z úrazového poistenia 

pri školskom úraze.  

640 -  Bežné transfery 

642 – Bežné transfery  

Na odstupné boli pridelené finančné prostriedky vo výške 3 134 €, ktoré boli aj vyplatené 

dvom pracovníčkam. Pracovný pomer skončili 31.1.2015. Na náhradu príjmu pri dočasnej 

práceneschopnosti zamestnancov v zmysle platných predpisov sa čerpali prostriedky vo 

výške 814,71 €. 

PROJEKTY 

Škola bola zapojená do troch projektov. 

Rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej 

výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie 

telocvične na rok 2016 s rozpočtom 3 900 € poskytnuté ministerstvom a 390 € je spolufinancovanie 

zriaďovateľa. Všetky FP sa vyčerpali. 
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Rozvojový projekt „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických 

zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016“ s rozpočtom 

2 375 €, spoluúčasť zriaďovateľa je 67 €. Všetky pridelené FP sa vyčerpali na položke 637 001. 

Enviroprojekt 2016 s rozpočtom 2 000 €, spoluúčasť je 62 €. K 31.12.2016 sa vyčerpali všetky FP. 

Čerpalo sa na položkách 633004, 633006, 633009. 

Škola prikladá Správu o hospodárení za rok 2016 ( viď Príloha č. 1) a Účtovné výkazy 

(viď Príloha č. 2). 

 

§ 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 aktivity so zahraničnými stážistami na zvýšenie motivácie 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. 
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Vzhľadom na menší počet žiakov a zamestnancov školy sa veľký dôraz kladie na osobný 

prístup každého zamestnanca ku žiakovi, či rodičovi.  

Konštatujeme, na základe SWOT analýz jednotlivých PK a hodnotiacich 

rozhovorov s vyučujúcimi v júni 2017, že vyššie uvedené ciele sú priebežne plnené.  

 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

 

Na základe pozorovania a ankety realizovanej medzi pedagogickými 

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

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

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

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

 

Vychádzajúc zo SWOT analýzy 

silnými stránkami školy sú: 

 kvalita, skúsenosť, profesionalita a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, 

 primeraná vybavenosť prírodovedných laboratórií, 

 výhodná poloha školy v centre mesta Levoča, 

 dobrá spolupráca školy s výchovnými poradcami základných škôl v regióne 

a s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Levoči 

 vysoké percento zapojenia žiakov školy v záujmovej činnosti, 

 práca na projektoch (vlastné, krátkodobé), 

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

 integrácia žiakov so ŠVVP, 

 vysoké percento úspešnosti prijatia na štúdium na VŠ, 

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

 organizačné a informačné zabezpečenie procesu,  

 aktivity predmetových komisií v čase aj mimo vyučovania, 

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

 dostupnosť školy, poloha budovy školy,  

 jazykové a odborné znalosti žiakov, 

 nepreukázaný výskyt negatívnych javov (drogy, rasizmus, šikanovanie), 
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 účasť študentov na tvorbe a organizácii života školy,  

 aktivizácia žiakov k samostatnej práci, projektom, 

 široká ponuka záujmovej činnosti, 

 tradícia školy v regióne, 

slabými stránkami školy sú: 

 zlé sociálne zázemie časti žiakov, 

 slabšie zapojenie pedagogických pracovníkov do vypracovania a realizácie 

projektov EÚ a ministerstiev, 

 slabý záujem zo strany rodičov o spoluprácu so školou, 

 vysoké prevádzkové náklady, 

 nedostatok finančných prostriedkov na 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 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: 

 nižšia vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich zo základných škôl, 

 slabý záujem rodičov o spoluprácu so školou, 
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 konkurencia zo strany stredných škôl v regióne, 

 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 2016/2017 bolo evidovaných vo IV.A 22  žiakov. Štúdium 

úspešne absolvovalo maturitnou skúškou 21 žiakov. Celkove bolo z počtu všetkých našich 

absolventov, tj. 21, prijatých na VŠ 18, čo je 85,71%. Z počtu absolventov, ktorí sa hlásili 

na VŠ (18 žiakov) je percento úspešnosti 100 %. Na VŠ sa v školskom roku 2016/2017 

nehlásili 3 žiaci (14,28 %)  Z týchto žiakov je  1 žiak  evidovaný na úrade práce, 2 žiaci sú  

na pomaturitnom štúdiu.  
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Úspešnosť prijatia absolventov našej školy na VŠ z počtu prihlásených za 

predchádzajúce roky: 

 

Školský 

rok 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Prijatí 

na VŠ 
91,86% 93,33% 90,77% 92,45% 92,50% 100% 

 

Rozmiestnenie absolventov nášho gymnázia na vysokých školách  

a) v zahraničí 

Štát Mesto Univerzita/ VŠ Fakulta Počet Odbor 

Veľká 

Británia 
Dundee Abertay University 

Institute of 

Sport and 

Exercise 

1 
Sport and 

Exercise 

 

b) na Slovensku 

Mesto Univerzita/VŠ Fakulta Počet Odbor 

K
o
ši

ce
 

UPJŠ právnická 1 Právo 

Technická univerzita 

elektrotech. 

a informatiky 

3 Informatika 

1 
Inteligentné 

systémy 

stavebná 

1 
Technológia a 

manažment 

1 
Pozemné stavby 

a architektúra 

strojnícka 

1 
Strojárske 

inžinierstvo 

1 

Riadenie 

a ekonomika 

podniku 

P
re

šo
v

 

Prešovská univerzita 
humanitných 

a prírodných vied 
1 BIO 
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1 
BIO-technická 

výchova 

manažmentu 1 Manažment 

filozofická 1 DEJ - OBN 

manažmentu 

cestovného ruchu 
1 

Turizmus, 

hoteliérstvo, 

kúpeľníctvo 

Ž
il

in
a 

Žilinská univerzita 
prevádzky, ekonomiky, 

dopravy a spojov 
1 Cestná doprava 

Bratislava Univerzita Komenského filozofická 1 Žurnalistika 

R
u
žo

m
b
er

o
k

 

Katolícka univerzita Inštitút Juraja Páleša 1 

Predškolská 

alternatívna 

pedagogika 

sociálne 

znevýhodnených 

skupín 

 

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

 

Vedenie školy sa snaží dodržiavať psychohygienické podmienky tvorby rozvrhu, 

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

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

Voľnočasové aktivity 

 

Žiaci mali možnosť pracovať v týchto krúžkoch záujmových činností: 

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci 

Ruština včera a dnes 13 PhDr. Ingrid Kochová 

Hravá fyzika 13 Mgr. Galina Kacejová 

Škola hrou 14 Mgr. Galina Kacejová 

Tvorivo a chutne 13 Mgr. Iva Kovalíková 

...getting better 13 Mgr. Jozef Fabiš 

Volejbal I. 16 Mgr. Oliver Chudovský 

Volejbal II. 12 Mgr. Oliver Chudovský 

Športové hry 11 Mgr. Eva Lafková 

Zábavné pokusy v chémii 14 RNDr. Marcela Šuňavská 

Wir šprechen dojč 12 Mgr. Štefan Plačko 

 

 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

 

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

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

V školskom roku 2016/2017 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 s inými školami v meste pre rodičov a učiteľov 

fašiangový ples. 

 

 



 
 39 

 

 

§ 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 2016 

Príloha č. 2: Účtovné výkazy 
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Príloha č. 2 
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