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Rada školy pri Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Krupine na základe uznesenia č. 04/2015 zo
dňa 12, 10, 2015 berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia
Andreja Sládkoviča v Krupine v školskom roku 2014/2015 a odporúča Banskobystrickému
samosprávnemu kraju ju schváliť.

Mgr. Karol Vereš
predseda RŠ
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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine za školský rok 2014/2015.
a)Základné identifikačné údaje o škole:
1. Názov školy: Gymnázium Andreja Sládkoviča
2. Adresa školy: M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina
3. telefónne číslo: 045/5519212
faxové číslo: 045/5519213
4. Internetová adresa: www.gymsladka.edu.sk e-mailová adresa: gaska@gymsladka.edu.sk
5. Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
Mená vedúcich zamestnancov:
Meno a priezvisko
Mgr. Ján Slosiarik
Mária Slúková

Funkcie
riaditeľ školy
vedúca ŠJ

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
Rada školy:
Rada školy pri Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Krupine 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 po voľbách v apríli 2012.
Funkčné obdobie začalo dňom 14. 05. 2012 na obdobie 4 rokov.
Členovia Rady školy:
P.č. Meno a priezvisko
1. Mgr. Karol Vereš
2. Mariana Kohútová
3. PaedDr. Eva Oboňová
4. Ing. Cyril Mackov
5. Mgr. Zdenka Sýkorová
6. Anna Kohútová
7. Júlia Ella Mackovová
8. Mgr. Katarína Lešková
9. Mgr. Imrich Kováč
10. Ing. Radoslav Vazan
11. Ing. Tomáš Kulka

Funkcia
predseda
podpredseda
tajomník
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Zvolený /delegovaný/ za
pedagogických zamestnancov
rodičov
pedagogických zamestnancov
rodičov
rodičov
ostatných zamestnancov
žiakov
vzdelávacia inštitúcia - CVČ Domino Krupina
BBSK
BBSK
BBSK

Činnosť rady školy za školský rok 2014/2015:
V školskom roku 2014/2015 RŠ zasadala 5-krát. V rade školy boli prerokované
nasledovné dokumenty:
- Organizačné zabezpečenie školského roka 2014/2015,
- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia
Andreja Sládkoviča v Krupine za školský rok 2013/2014,
- Správa o činnosti Rady školy pri Gymnáziu Andreja Sládkoviča za rok 2014,
- Doplňovacie voľby členov Rady školy - zástupcov pedagogických zamestnancov,
rodičov a ostatných zamestnancov,
- Výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu za 1.a 2. polrok 2014/2015,
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-

Schvaľovanie počtu žiakov v prvom ročníku v školskom roku 2015/2016,
Plán výkonov pre školský rok 2016/2017,
Prerokovanie termínov a kritérií prijímacích skúšok do prvého ročníka Gymnázia
Andreja Sládkoviča v Krupine,
Výsledky maturitných skúšok a prijímacích skúšok,
Plán opatrení na ekonomické zabezpečenie školy,
Udelenie Výročnej ceny Rady školy pri Gymnáziu Andreja Sládkoviča žiačke Tatiane
Alakšovej za reprezentáciu školy.

Predmetové komisie:
Predmetové komisie spolupracovali s vedením školy pri kontrole a hodnotení výchovnovzdelávacieho procesu. Podieľali sa na riešení úloh i jednotlivých problémov školy. Dávali
podnety
v záujme
ďalšieho
rozvoja
školy.
Vedúci
predmetovej
komisie
na začiatku školského roku v spolupráci s členmi predmetových komisií vypracovali plán
práce predmetovej komisie a rámcový plán exkurzií. Schválený vlastný školský vzdelávací
program sa upravuje na základe návrhov jednotlivých vedúcich predmetových komisií.
V škole pracovali tieto predmetové komisie:
- vyučovacieho jazyka, humanitných a výchovných predmetov,
- prírodovedných predmetov,
- cudzích jazykov.
Pedagogická rada :
Pedagogická rada pozostáva zo všetkých pedagogických pracovníkov školy. Schádzala sa
raz mesačne. Viedol ju riaditeľ školy, respektíve poverený pedagogický zamestnanec.
Pedagogická rada pravidelne hodnotila výsledky výchovnej a vzdelávacej činnosti,
prerokúvala
teoretické a praktické otázky vyučovania a výchovy so zreteľom
na konkrétne potreby a priority.
Žiacka školská rada:
Žiacka školská rada je pomocným poradným orgánom školy. Jej činnosť výrazným
spôsobom ovplyvňuje voľnočasové aktivity študentov. Pri jej práci napomáhal pedagóg, ktorý
je garantom všetkých zorganizovaných podujatí. Zabezpečoval tiež koordináciu
s riaditeľstvom školy a finančné zabezpečenie akcií zo strany školy, prípadne ZRŠ.
Výbor ZRŠ:
Združenie rodičov je dobrovoľná spoločenská organizácia rodičov žiakov školy. Riadi sa
vlastnými stanovami. Riaditeľ spolupracoval s výborom združenia rodičov. Ďalší
pedagógovia –
najmä triedni
učitelia a výchovný poradca spolupracovali
so zástupcami rodičov prostredníctvom triednych aktívov a stretnutí. Združenie rodičov
pomáhalo pri uskutočňovaní programu školy, pri zlepšovaní materiálneho vybavenia školy,
pri financovaní výchovných a vzdelávacích aktivít, a pod.
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b ) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2014/2015:
Gymnázium – 4-ročné

Ročník

Stav k 15. 9. 2014
Z toho
Počet
Počet
integrotried
žiakov
vaných

Stav k 31. 8. 2015
Z toho
Počet
Počet
integrotried
žiakov
vaných

1

1

26

1

25

2

1

25

1

25

3

2

40

2

40

4.

2

43

1

2

43

1

Spolu

6

134

1

6

133

1

Ročník

Gymnázium – 8 ročné
Stav k 15. 9. 2014
Počet
tried

Počet
žiakov

8.

1

Spolu

1

Stav k 31. 8. 2015
Počet
tried

Počet
žiakov

19

1

19

19

1

19

Z toho
integrovaných

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

Z toho
integrovaných

7

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch
a úspešnosti uchádzača na prijatie:
Údaje o prijímacom konaní na štúdium na stredné školy a počte prijatých žiakov do 1. ročníka strednej školy:
Do
ročníka

Počet
Počet
prihlásených žiakov, ktorí
žiakov
konali
prijímaciu
skúšku

1. ročníka
SŠ

46

41

Počet
Počet
úspešných
prijatých
žiakov
žiakov
v prijímacom
konaní
32

Z toho bez
prijímacej
skúšky

26
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Žiaci prijatí do vyšších ročníkov:
Ročník
1. ročník
3. ročník

Počet
prijatých
žiakov
1
1

Z ktorej školy
SOŠ S. Mikovíniho B. Štiavnica
SOŠ Horný Smokovec

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania:
Analýza dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov školy v uplynulom školskom
roku 2014/2015
Štvorročný cyklus – prospech, dochádzka, správanie:
triedy
6

žiaci
133

PV
34

PVD
57

P
40

N
2

ZH
8284

ZH-neospr.
29

N
0

ZH
792

ZH-neospr.
17

Zameškané hodiny na 1 žiaka: 62,28
Osemročný cyklus – prospech, dochádzka, správanie:
triedy
1

žiaci
19

PV
7

PVD
3

P
9

Zameškané hodiny na 1 žiaka: 41,68
Priemerný prospech jednotlivých tried strednej školy v koncoročnej klasifikácii –
PRÍLOHA č.1
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Výsledky externých meraní – maturitné skúšky:
Trieda
IV.B
Oktáva
21
19

IV.A
22

Počet žiakov prihlásených na MS
Počet žiakov, ktorí neukončili
posledný ročník
Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ
Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili
MS
Počet žiakov, ktorí majú povolenú
opravné skúšky
Počet žiakov, ktorí majú povolenú
opakovať celú MS (reprobovaní)
Priemer triedy na ÚFIČ

-

-

-

22

21

19

22

21

19

-

-

-

-

-

-

1,90

1,94

2,42

Externá časť MS:

Predmet

Ø
Ø
Ø
Ø
Priemer Priemer
Počet žiakov z toho žiakov žiakov žiakov
žiakov
školy v žiakov
prihlásených písalo v SR v školy v SR
školy
%
v SR v
na MS
EČMS %
v%
%
v%
B1
% B2
B1
B2

slovenský
jazyk a
literatúra
anglický
jazyk
nemecký
jazyk
ruský jazyk
francúzsky
jazyk
matematika

62

62

63,5

55,7

-

-

-

-

60

60

-

-

-

-

62,4

54,1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

37,5

-

-

-

-

-

-

-

-

16

16

56,8

35,2

-

-

-

-

f ) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2014/2015:
Trieda

Študijný odbor, zameranie

Učebný plán

1. -3.roč.
4. roč.
8. roč.

7902 J 00 - gymnázium
7902 5 00 – gymnázium
7902 5 73 – cudzie jazyky

ISCED 3A
ISCED 3A
3625/1994-212
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g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy:
Stredná škola
Počet
zamestnanci SŠ
25
13
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
13
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
8
Z toho NZ
Z počtu NZ
- upratovačky
2
4
Školská kuchyňa a jed.
zamestnanci - spolu
25
Z celkového počtu
13
zamestnancov školy
počet PZ
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci,
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej), + uvádza
sa ak je základná škola s materskou školou.
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:
Forma
vzdelávania

Počet
vzdelávaných

priebežná

12

Priebeh vzdelávania/počet
organizátori
ukončilo
začalo
školenia
MPC Banská
11
1
Bystrica

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti :
Údaje o aktivitách organizovaných
školou
Dni otvorených dverí
Študentská vedecká konferencia
Exkurzia Praha
Vydávanie školského časopisu
Lyžiarsky kurz
Návšteva parlamentu SR
Basketbalový maratón
Deň študentstva
Beh pre zdravie – FUN RUN
Beseda so športovcom - Ján Výbošťok
Exkurzie Osvienčim, Katovice
Projekt Dubový háj
Exkurzia Viedeň

Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila
Turisticko-branné
podujatie
k 70.výročiu
ukončenia II. svetovej vojny v regióne Krupina
Ipeľský pohár – volejbalový turnaj v Šahách
Európsky deň jazykov
Noc výskumníkov
Biela pastelka, Deň vody, Liga proti rakovine
Úsmev ako dar, Deň narcisov, Deň Zeme
Olymp. ľudských práv
Týždeň dobrovoľníctva
Kalokagatia (branný pretek)
Cezpoľný beh, Horehronské hry
Krajské kolo BIO olympiády
iBobor
Krajské kolo v stolnom tenise
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Študentská kvapka krvi
Poznávací zájazd do Paríža
Majstrovstvá
Slovenska
v stolnom tenise
Majstrovstvá
Slovenska
v stolnom tenise

žiakov

Matematická súťaž Pangea
Majstrovstvá Slovenska v halovom veslovaní
ZŠ Noc výskumníkov

žiakov

SŠ Regionálne kolo v rétorike

Exkurzia na výstavu Tutanchamón
Školské kolo BIO olympiády

Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike
Súťaž Mladý digitálny Európan

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach:

Názov súťaže,
olympiády
Kalokagatia (branný
pretek)
Cezpoľný beh
Ipeľský
pohár
(volejbalový turnaj)
Halové veslovanie
Futsal
Volejbal
Rozhoduj o Európe
Ľahká atletika beh
800
hod oštepom
beh 100
Štúrov Zvolen
Stolný tenis
Horehronské hry
beh 800
beh 1500
beh na 100
vrh guľou
iBobor
Pangea - matematická
súťaž
Biologická olympiáda

Umiestnenie dosiahnuté výsledky
regionálne
kolo

krajské
kolo

celoslovenské
kolo

2.miesto
5.miesto
1.miesto
4. miesto
3.miesto
3.miesto
3.miesto
účasť
3.miesto
1.miesto
3.miesto

7.miesto

2.miesto
5.miesto
2.miesto
3.miesto
2.miesto
2x2.miesto
3.miesto
účasť
účasť
1.miesto

Umiestnenie
v medzinárodných
súťažiach
názov
umiestnenie
súťaže
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j ) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:
Škola je zapojená do týchto projektov:
1. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom NÚCEM.
Jeho kľúčovým cieľom je vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých
základných a stredných škôl do elektronického testovania.
2. Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.
Tento projekt sa realizoval ako súčasť programu DIGIPEDIA 2020 a vďaka nemu
škola získala didaktickú techniku.
3. Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva. Tento projekt je
realizovaný prostredníctvom MŠVVaŠ v spolupráci s MPC v rámci operačného
programu Informatizácia spoločnosti. V rámci tohto projektu škola získala didaktickú
techniku a vytvorila školské projekty na témy Máme radi Slovensko
a Videoexperiment.
4. Prírodné vedy – okná do tajov sveta. Na realizáciu tohto projektu škola získala
nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Vzdelávanie.
Strategickým cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania
prírodných vied aplikáciou inovovaných foriem a metód výučby s dôrazom
na motiváciu žiakov študovať prírodné vedy.
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole v dňoch 19.01. 2015 – 22.1.2015:
Predmetom školskej inšpekcie bolo zistenie stavu a úrovne pedagogického riadenia,
procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu.
ŠŠI konštatovala, že:
- riadenie školy bolo na priemernej úrovni,
- podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni,
- celkový stav vyučovania bol na priemernej úrovni.
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:
Škola je majetkovoprávne vysporiadaná, s vlastným vykurovacím systémom (dvoma
novými plynovými kotolňami), s vlastnou telocvičňou, gymnastickou telocvičňou a školskou
jedálňou.
V roku 2006 sa zrekonštruovala vnútorná elektroinštalácia, rozvody oznamovacej
a počítačovej siete. Vybudoval sa bezbariérový vstup – plošina, výťah. V roku 2007/2008 sa
rekonštruovali vnútorné rozvody vody a vnútorná kanalizácia. V školskom roku 2008/2009
sa začalo s úpravou severnej časti školského dvora. Tu sa vybudovala spevnená asfaltová
plocha, ktorá slúži žiakom na telesnú výchovu.
Škola disponuje ôsmimi kmeňovými triedami, odbornými učebňami na vyučovanie
informatiky, biológie, chémie, fyziky a cudzích jazykov. Sedem tried je vybavených
interaktívnou tabuľou, všetky triedy majú k dispozícii dataprojektor.
Žiaci majú k dispozícii služby školskej knižnice a školského bufetu.
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m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
1. Celková dotácia v roku 333 788,79 €
normatívne prostriedky 318 486,- €
2. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy sa využili nasledovne:
- výpočtová technika
430,32 €
- odvody z dohôd
689,49 €
- spotrebný kancelársky materiál, tonery
1059,19 €
- dohody
1964 €
________________________________________________________________
celkový rozpočet
4 143 €
n ) Hlavné ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy:
Sústavnú pozornosť venovať príprave žiakov na MS v zmysle vyhlášky o ukončovaní
štúdia a školského zákona.
2. Podľa dostupnosti využívať v maximálnej miere na vyučovacích hodinách edukačné
programy a IKT.
3. Priebežne dopĺňať a aktualizovať školský vzdelávací program v štvorročnom cykle.
4. Realizovať projekt Prírodné vedy – okná do tajov sveta.
5. S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka venovať zvýšenú
pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu.
6. Uskutočniť 12. ročník Študentskej vedeckej konferencie.
7. Podľa finančných možností pokračovať v modernizácii vybavenia školy a v úprave
okolia školy.
8. Realizovať poznávací zájazd do Prahy.
9. Uskutočniť besedy so zaujímavými ľuďmi.
10. Podieľať sa na organizácii Majstrovstiev Slovenska v stolnom tenise.
11. Uskutočniť výmenný pobyt s Gymnáziom v Prachaticiach.
1.

Plnenie hlavných cieľov, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy:
1. Všetci vyučujúci venovali maximálnu pozornosť príprave žiakov na MS v zmysle
vyhlášky o ukončovaní štúdia a školského zákona.
2. Na vyučovacích hodinách sa v maximálnej miere využívali edukačné programy a IKT.
3. Vyučujúci priebežne dopĺňali a aktualizovali Školský vzdelávací program.
4. Škola realizovala projekt Prírodné vedy – okná do tajov sveta.
5. 17.4.2015 sa uskutočnil 12. ročník Študentskej vedeckej konferencie.
6. Zrealizovali sme poznávací zájazd do Prahy.
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o ) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení:
SILNÉ STRÁNKY
 kvalifikovanosť a stabilita pedagogického kolektívu
 vzhľad školy a zmodernizovaná budova
 kreativita zamestnancov
 individuálna integrácia žiakov so ŠVVP
 zapájanie sa do projektov
 rozmanité aktivity - kurzy, športové
súťaže
 ľudský prístup učiteľov k žiakom
 vysoký
stupeň
angažovanosti
pracovníkov školy aj mimo pracovného
času
 dobré podmienky na vyučovanieodborné učebne, telocvičňa, posilňovňa
 veľmi dobré vybavenie výpočtovou
technikou, dostupnosť učiteľov k počítačom
 rodinné prostredie – malá škola – vzťah
učiteľ – žiak je osobnejší
 snaha učiteľov vzdelávať sa v IKT
a zavádzať
ich
do
výchovnovzdelávacieho procesu
 zrekonštruované
priestory
školy
poskytujú lepšie prostredie na prácu
 podpora, sponzorstvo a spolupráca
rodičov
 družobné stretnutia

SLABÉ STRÁNKY
 obmedzená voľba voliteľných predmetov
 nedostatočné finančné ohodnotenie pedagog.
zamestnancov
 nedostatok finančných zdrojov
 nerovnomerné vyťaženie
mimoškolských akciách

pedagógov

PRÍLEŽITOSTI
RIZIKÁ
 dobré podmienky pre vzdelávanie
 nedostatok finančných prostriedkov
žiakov
 strata motivácie učiteľov
 možnosť sebarealizácie a kreativity
 demografický pokles populácie
učiteľov i žiakov
 výborné podmienky na zavádzanie
informačno-komunikačných
technológií
 pracovať na projektoch a získavať
granty
 nadviazať spoluprácu s ďalšími školami v zahraničí
 byť otvorenou školou pre mesto
a región – využitie IKT, školskej
knižnice, telocviční
 aktívna práca žiackej školskej rady
a prezentácia jej činnosti

pri
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Prijaté opatrenia na eliminovanie slabých stránok a odstránenie rizík pre našu školu:
1. Získavať finančné prostriedky od zriaďovateľa na modernizáciu vybavenia školy.
2. Vylepšovať materiálno-technické vybavenie školy – dokúpiť potrebné učebné
pomôcky.
3. Zrealizovať projekt „Prírodné vedy – okná do tajov sveta“.
4. Prezentovať našu školu v širšej verejnosti i naďalej formou rôznych prezentácií, ako
sú napr.: Deň otvorených dverí, Študentské dni, vydávanie bulletinu o škole,
dopisovanie do miestnej tlače, propagácia školy v káblovej televízii a i.
5. Spolupracovať so ZŠ – stretnutie s riaditeľmi a výchovnými poradcami ZŠ, Burza
stredných škôl.
6. Využívať edukačné programy vo vyučovaní.
7. Obnovovať vybavenie učebne informatiky a kabinetov.
8. Vylepšovať vybavenie školskej knižnice.
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov
na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium:
4- ročné gymnázium vo štvrtom ročníku navštevovalo 43 študentov.
8 – ročné gymnázium v oktáve navštevovalo 19 študentov.
Prihlášku na VŠ si podalo 55 študentov a všetci boli prijatí, čo predstavuje 100 % úspešnosť.
r) Ďalšie informácie o škole:
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania:
Rekonštrukčnými prácami sa značne vylepšili školské priestory. Je vybudovaný nový
vykurovací systém, nové sociálne zariadenia, rozvody elektroinštalácie, počítačových sietí
a oznamovacej siete. Zrekonštruovali sa priestory telocvične, gymnastickej telocvične,
posilňovne, školskej jedálne. Odstránili sa tým nedostatky, na ktoré dlhodobo poukazovala
okresná hygienička.
Voľnočasové aktivity školy:
V rámci voľného času škola ponúkla tieto možnosti:
1. Krúžková činnosť – v školskom roku 2014/2015 žiaci pracovali v týchto krúžkoch:
chemické výpočty, internetový klub, komunikácia v spoločenskom dianí,
posilňovanie, redakčný krúžok, športové hry, športový krúžok, turistický krúžok,
volejbalový krúžok. Vzdelávacie poukazy využilo 77% žiakov.
2. Návšteva divadelných predstavení – žiaci mali možnosť vidieť divadelné predstavenie
v Štátnej opere v B. Bystrici, v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene, v SND v Bratislave.
3. Exkurzie a poznávacie zájazdy – v školskom roku 2014/2015 sa uskutočnili tieto
poznávacie exkurzie a zájazdy: Praha, Viedeň, Osvienčim, Katovice, Bratislava
(Tutanchamón, parlament)
4. Aktivity pripravené Žiackou školskou radou: Deň študentstva, Študentská kvapka
krvi, Imatrikulácia, Basketbalový maratón
Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom:
Spolupráca je na dobrej úrovni. Založením občianskeho Združenia rodičov a priateľov
školy pri GAS a OA v Krupine sa vytvorili veľmi dobré podmienky na získanie sponzorských
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finančných prostriedkov pre školu, ale taktiež sa vytvorila možnosť podávať projekty
prostredníctvom občianskeho združenia. Finančné prostriedky sa využívajú na nákup
učebných pomôcok, zlepšenie materiálno-technických podmienok a zabezpečenie aktivít,
ktoré robí škola ( vydanie propagačného materiálu, vydanie publikácie, úprava školského
areálu, vybudovanie odborných učební). O využití finančných prostriedkov a celkovom
hospodárení Združenia vypovedá Príloha č. 2. Pre žiakov škola umožňuje prístup do
počítačových učební v odpoludňajších hodinách, taktiež v rámci krúžkov sú deťom
poskytnuté priestory v telocvični aj v gymnastickej telocvični. Rodičia majú umožnený
prístup do gymnastickej telocvične a posilňovne.
Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú:
Gymnázium má veľmi dobrú spoluprácu s CVČ Domček v Krupine. Má s ním
podpísanú zmluvu, na základe ktorej si poskytujú priestory pre svoje aktivity a ďalšie služby,
na ktorých sa riaditelia oboch inštitúcií dohodnú.
Záver:
Vypracovala: Mgr. Monika Strehárová
V Krupine, dňa 2.októbra 2015
V pedagogickej rade bola správa prerokovaná dňa 5.októbra 2015.

Mgr. Monika Strehárová
riaditeľka školy
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Prílohy:
 výkaz k správe o hospodárení ZRŠ za rok 2014

