
 

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ  
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

 

 
 

 

 

 

 

 

Správa  

o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
a podmienkach 

za školský rok 2016/2017 
 

 

spracovaná v zmysle Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve s školskej  
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a Vyhlášky  MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 
 

 

 

 

 

 

Gymnázium Andreja Sládkoviča  
M. R. Štefánika 8 
963 01 Krupina  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
............................................                                                            ............................................ 

         Riaditeľka školy                                                                                               Zriaďovateľ  
 



 2 

§3. ods. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy 
k predkladanej správe 

 
 
 

Rada školy pri Gymnáziu Andreja Sládkoviča,  M . R. Štefánika 8, 963 01 Krupina dňa 
9. 10. 2017 prijala nasledovné uznesenie: 

 
Uznesenie č. 2/2017   zo dňa 9. 10. 2017. Rada školy pri Gymnáziu Andreja  

Sládkoviča, M.  R. Štefánika 8, 963 01 Krupina  
 

berie na vedomie 
 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok  
2016/2017 v zmysle zákona č. 596/2003 z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení neskorších predpisov. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          ....................................... 

                                                                                                                        Mgr. Karol Vereš 
                                                                                                                         predseda RŠ  
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S p r á v a 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine za školský rok 2016/2017 
 
 

spracovaná v zmysle Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
s školskej  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a Vyhlášky  MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 
 

§ 2. ods. 1 a 
Základné identifikačné údaje 
 

1. Názov školy:  Gymnázium Andreja Sládkoviča 

2. Adresa školy:  M. R. Štefánika 8, 963 01  Krupina 

3. Telefónne číslo: 045/5519212                                                

4. Internetová adresa: www.gymsladka.sk     e-mailová adresa: gaska@gymsladka.sk 

5. Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica 

 
 
§ 2. ods. 1 a/6 
Vedúci zamestnanci školy 
 

Meno a priezvisko Funkcie Telefón e-mail 

Mgr. Monika Strehárová riaditeľka školy 045/5519212 riaditel@gymsladka.sk 

Mária Slúková vedúca ŠJ 045/5512632 slukovagymn@gmail.com 
 

 
2. ods. 1 a/7 
Údaje o Rade školy 

Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa konalo 20. 04. 2016 v zmysle poslednej 
právnej úpravy § 25 ods. 5 a 6 zákona 596/ 2003 Z. z. 
 V školskom roku 2016/2017 opätovne došlo k personálnym zmenám v Rade školy. 
Vzhľadom na to, že PaedDr. Eve Oboňovej zaniklo v zmysle štatútu rady školy členstvo v rade 
školy (rozviazaním pracovného pomeru), boli uskutočnené doplňujúce voľby a druhým 
zástupcom pedagogického zboru v Rade školy sa stala Mgr. Oľga Gajdošíková.  
      
Členovia rady školy: 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1.  Mgr. Karol Vereš  predseda pedagogických zamestnancov  

2.  Mgr. Patrik Botló podpredseda  rodičov  

3.   Mgr. Oľga Gajdošíková člen pedagogických zamestnancov   

4.  Ing. Cyril Mackov    člen rodičov  

5.  Mariana Kohútová člen rodičov  

6.   Jana Poliovková  člen ostatných zamestnancov  

7.  Martina Emma  Mackovová  člen žiakov  

8.  Mgr. Katarína Lešková  člen BBSK  
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9.  Mgr. Imrich Kováč   člen BBSK  

10.  Mgr. Vojtech Papp člen BBSK  

11.  Ing. Radoslav Vazan člen BBSK  

 

Činnosť rady školy za školský rok 2016/2017  

V školskom roku 2016/2017 RŠ  zasadala  1-krát nakoľko nebola viackrát uznášania 
schopná. Aby sa zabezpečili nevyhnutné výkony Rady školy bola komunikácia členov rady 
vedená najmä elektronicky. Vzhľadom na zaneprázdnenosť členov rady bola takýto postup 
schválený väčšinou členov.  

V rade školy boli prerokované nasledovné body:   
- Organizačné zabezpečenie školského roka 2016/2017.  

- Doplňujúce voľby zástupcov pedagogických zamestnancov  

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Gymnázia 

Andreja  Sládkoviča v Krupine za školský rok 2015/2016. 

- Školský vzdelávací program 

- Návrh plánu výkonov na školský rok 2018/2019. 

- Udelenie Výročnej ceny Rady školy pri Gymnáziu Andreja Sládkoviča žiačke Daniela 

Horváthovej  za reprezentáciu školy.  

 
Údaje o iných poradných orgánoch školy 
 
Pedagogická rada  
           Pedagogická rada  pozostáva zo všetkých pedagogických pracovníkov školy. Schádzala 
sa raz mesačne. Viedla ju riaditeľka 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.     
 Členmi Žiackej školskej rady v školskom roku 2016/2017 boli:  

- predseda: Miroslav Ištván I.G 
- podpredseda: Diana Dadová II.G 
- členovia: Matúš Haluz I.G, Natália Gálová I.G, Slávka Krajčová I.G, Emma Packová II.G, 

Katarína Kleniarová IV.G, Andrea Bartošová IV.G. 
 
Výbor ZRŠ 

      Združenie rodičov je dobrovoľná spoločenská organizácia rodičov žiakov školy. Riadi 
sa vlastnými stanovami. Riaditeľka spolupracovala s výborom združenia rodičov. Ďalší 
pedagógovia – najmä triedni učitelia a výchovný poradca spolupracovali so zástupcami 
rodičov prostredníctvom triednych 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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§ 2. ods. 1 b 
Údaje o počte žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami 
 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2016  Stav k 31. 8. 2017  

Počet  

tried  

Počet 

žiakov  

Z toho 

integrovaných  
Počet  

tried  

Počet 

žiakov  

Z toho 

integrovaných  

1.  1  19  - 1  23 -  

2.  1  22   - 1  22  - 

3.  1 26  - 1 25  -  

4.  1  24 - 1  24 - 

Spolu  4 91 - 4  94 - 

 
 
 

§ 2 ods. 1 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 

prihlásených 

žiakov 

Počet žiakov, 

ktorí konali 

prijímaciu 

skúšku 

Počet 

úspešných 

žiakov v 

prijímacom 

konaní 

Počet prijatých  

žiakov 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

1.  44  39  39 19 - 

 

d.2 žiaci prijatí do vyšších ročníkov (v priebehu školského roka) 
 

Ročník  
Počet  prijatých 

žiakov  
Z ktorej školy  

1.  

1 

1 

1  

1 

Technická akadémia Zvolen 

Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica  

Spojená škola – org. zložka Gymnázia J.C.Hronského Vrútky 

Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen 
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§ 2. ods. 1 e 
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania 

 
Analýza dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov školy v uplynulom školskom 

roku 2016/2017.  
 
Prospech a  správanie 

 

Dochádzka 

Triedy  Žiaci  
Ospravedlnené 

hod. 

Neospravedlnené 

hod.  

Ospravedlnené 

hod. na žiaka  

Neospravedlnené 

hod. na žiaka  

I.G  23 779 - 35,41 - 

II.G 22 775 1 35,23 0,05 

III.G 25 1575 43 63,00 1,72 

IV.G 24 1433 17 59,71 0,71 

spolu 94 4562 61 48,53 0,65 

 

 

Priemerný prospech jednotlivých tried strednej školy v koncoročnej klasifikácii je 
obsahom Prílohy č.1 
 
Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 2016/2017 

Trieda 

Počet žiakov (ktorí) 

Priemer 
triedy 

na ÚFIČ 
prihlásených 

na MS 

neukončili 
posledný 

ročník 

konali 
ÚFIČ 

úspešne 
ukončili 

MS 

majú 
povolenú 
opravnú 
skúšku 

majú 
povolenú 
opakovať 
celú MS 

(reprobovaní) 

IV. G 24 - 24 23 1 - 1,47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trieda Žiaci  PV  PVD  P  N  
Znížená známka 

zo správania  
2 stupňa 

Znížená známka 
zo správania  

3 stupňa 

I.G 23 3 11 9 - - - 

II.G 22 8 9 5 - - - 

III.G 25 6 5 14 - - - 

IV.G 24 12 10 2 - - - 

spolu 94 29 35 30 - - - 
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Externá časť MS 

Predmet 

Počet žiakov Priemer žiakov (v%) 

prihlásených na 

MS 

z toho 

písalo 

EČMS 

SR školy 
SR 

B1 

školy 
B1 

SR 
B2 

školy 
B2 

slovenský jazyk 
a literatúra 

24 24 57,6  72,1  -  -  -  -  

anglický jazyk  24  24 -  -  -  -  68,4  70,5  

matematika  9 9 45,9 41,9 - - - 
- 
 

 

Interná časť maturitnej skúšky  

Predmet Úroveň 
Klasifikácia Počet 

žiakov 
Priemer 

1 2 3 4 5 

ANJ B2 15 6 3 0 0 24 1,50 

BIO - 8 2 0 0 0 10 1,20 

DEJ - 1 1 0 0 0 2 1,50 

FYZ - 2 1 1 0 0 4 1,75 

GEG - 4 3 0 0 0 7 1,43 

CHE - 3 1 0 0 0 4 1,25 

INF - 2 0 0 0 0 2 1,00 

MAT - 4 4 1 0 0 9 1,67 

OBN - 8 2 0 0 0 10 1,20 

SJL - 10 12 2 0 0 24 1,67 

Predmety dobrovoľnej MS 

INF - 1 0 0 0 0 1 1,00 

 
§ 2. ods. 1 f 
Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola  zabezpečuje výchovu a 
vzdelávanie, zoznam uplatňovaných  učebných plánov 
 

Trieda  Študijný odbor, zameranie  Učebný plán  

1. - 4. roč.  7902 J 00 -  gymnázium  ISCED 3A  

 
 
§ 2. ods. 1 g 
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  pedagogických 
zamestnancov školy 
 

Zamestnanci školy 

pedagogickí 8 nepedagogickí 11 

Z toho: Z toho: 

kvalifikovaní 8 upratovačky 2 

nekvalifikovaní - školská kuchyňa a jedáleň  4 

doplňujú si vzdelanie  -   

Spolu 19 
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Zoznam učiteľov a ich aprobácia 

Pedag. zamestnanci Pôsobnosť Kvalifikácia Aprobácia Iné zapojenie 

Mgr. Monika Strehárová 
riaditeľka 

školy 
kvalifikovaná SJL/ANJ  

PaedDr. Anna Fedešová učiteľka kvalifikovaná BIO/CHE 
triedna učiteľka, 
koordinátor prevencie 
drogových závislostí 

Mgr. Oľga Gajdošíková učiteľka kvalifikovaná GEO/DEJ 

triedna učiteľka, 
koordinátor žiackej 
rady, 
kronikárka 

RNDr. Viera Holíková učiteľka kvalifikovaná MAT/BIO výchovný poradca 

Mgr. Janka Izáková učiteľka kvalifikovaná FYZ/CHE triedna učiteľka 

Mgr. Adriana Korčoková učiteľka kvalifikovaná ANJ triedna učiteľka 

PaedDr. Oľga Kvasová učiteľka kvalifikovaná TEV/RUJ/ETV  

Mgr. Karol Vereš učiteľ kvalifikovaný SJL/OBN/DEJ  

 
 
§ 2. ods. 1 h 
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
  

Forma 
vzdelávania 

Počet 
vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo začalo organizátori školenia 

X X X X X 

 

 

§ 2. ods. 1 i 
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
Aktivity organizované školou: 

- Imatrikulácia žiakov prvého ročníka  
- Pamiatky Londýna (poznávací a jazykový pobyt) 
- Nemé tváre (hudobno-tanečné pásmo v Štátnej opere Banská Bystrica) 
- Deň študentstva ( aktivity študentov a pedagógov) 
- Beseda s riaditeľom Spoločného výskumného centra Európskej Komisie Vladimírom 

Šuchom  
- Turistický kurz, Pustý hrad Zvolen  
- Štart - ups po krupinsky (beseda o možnostiach podnikania pre mladých) 
- Beseda s Doc. PhDr. Augustinom Maťovčíkom  a PhDr. Miroslavom  Lukáčom  k 120. 

výročiu narodenia J. C. Hronského 
- Valentínska kvapka krvi (dobrovoľné darcovstvo krvi na pôde školy) 
- Slávnostná akadémia pri príležitosti 60.výročia Gymnázia A. Sládkoviča v Krupine 
- Vianočná Budapešť (tematický poznávací zájazd) 
- Anjelská pošta (zažnime vianočné svetielko) 
- Cesty po Austrálii  s  nomadi.sk (tematická beseda o cestovaní mladých so zameraním 

na geografiu a ekológiu) 
- Eugen Onegin (baletné predstavenie SND Bratislava) 
- Ľudia (výchovný koncert s témou chudoby a extrémizmu) 
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- Demagog.sk (beseda s témou odhaľovania hoaxov a nepravdivých správ)  
 

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila: 
- Odbojárska vatra (turisticko-branné podujatie k 72. výročiu SNP v regióne Krupina) 
- Ipeľský pohár  Šahy ( turnaj vo volejbale dievčat a chlapcov)  
- Európsky deň jazykov  (študentské aktivity) 
- Noc výskumníkov 
- Týždeň dobrovoľníctva (študentské aktivity) 
- Týždeň prevencie proti patologickým javom  
- Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča banská Bystrica (súťaž v prednese poézie) 
- Mini-Erasmus (pobyty stredoškolských študentov na slovenských vysokých školách) 
- Exkurzia do Anatomického  ústavu lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne  
- Oslobodenie (dejepisná súťaž, okresné a krajské kolo) 
- Vedecká Roadshow (workshop  a súťaž v tvorbe projektov na využitie eurofondov) 
- Olympiáda v informatike (krajské kolo) 
- Biologická olympiáda (krajské kolo) 
- Biblická olympiáda (regionálne kolo) 
- Stavbárska olympiáda (online súťaž organizovaná STU Bratislava) 
- Burza stredných škôl Zvolen   
- Workshop Liga proti rakovine 
- Sárova Bystrica (súťaž mladých moderátorov, krajské a celoslovenské kolo) 
- EXPERT geniality show (celoslovenská vedomostná súťaž)  
- Študentská vedecká odborná činnosť   Lesnícka fakulta Zvolen 
- Hviezdoslavov Kubín (regionálne kolo) 
- Deň narcisov (aktívna účasť na zbierke pre boj s rakovinou) 
- Mladý digitálny Európan (online súťaž o Európskej únii) 
- Olympijský festival (kvízové  aktivity) 
- Junior Freshhh (prírodovedná online súťaž) 

 
 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach: 
 

Názov súťaže, 
olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie  
v medzinárodných súťažiach 

regionálne 
kolo 

krajské kolo 
celoslovenské 

kolo 
názov 
súťaže 

umiestnenie 

Ipeľský pohár  
volejbalový turnaj 

dievčatá – 
2.miesto 
chlapci – 
3.miesto 

  

  

Sárova Bystrica  2.miesto 1.miesto   

Stavbárska olympiáda   2.-4.miesto   

Biblická olympiáda 1.miesto     

Hviezdoslavov Kubín 2.miesto     

Biologická olympiáda  1.miesto 6.miesto   

Oslobodenie 1.miesto     
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 § 2. ods. 1 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 realizuje ako súčasť programu DIGIPEDIA 2020, vďaka ktorému škola 
získala didaktickú techniku a vo vyučovacom procese môže využívať digitálne 
učebnice. 

3. 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.  
 

 
§ 2. ods. 1 k 
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 
  
              V školskom roku 2016/2017 nebola na škole vykonaná zo strany Štátnej školskej 
inšpekcie žiadna inšpekčná činnosť.  
 
 
§ 2. ods. 1 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. 
  
 

§ 2. ods. 1 m 
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej  činnosti školy 
 

1. Celková dotácia v roku 2016 296 108,55 € 

 normatívne prostriedky 194 310,00 € 
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2. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy sa využili nasledovne: 
 2.1 odmeny 1 588,54 € 

 2.2 dohody 196,80 € 
 Celkový rozpočet na vzdelávacie poukazy         2 325,00 € 

 
 

 
 
§ 2. ods. 1 n 
Ciele školy, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja  školy na školský rok 
2016/2017 a vyhodnotenie ich plnenia 
 
Pedagogická oblasť: 

 Prepracovať ŠkVP tak, aby sa stal skutočne zásadným dokumentom určujúcim 
priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 Vytvoriť nový predmet zameraný na finančnú gramotnosť žiakov – viac ako peniaze. 

 Vytvoriť systém voliteľných predmetov tak, aby vyhovoval záujmom žiakov. 

 Zapojiť sa do medzinárodných projektov. 

 Podporovať tradičné školské a študentské aktivity. 
 
Riadenie školy: 

 Vytvoriť pozitívne pracovné prostredie pre pedagogických zamestnancov. 

 Prepracovať vnútorný informačný systém školy. 

 Spolupracovať s partnerskými a inými inštitúciami v rámci regiónu. 

 Budovať pozitívny imidž školy, propagovať a zviditeľňovať jej výsledky. 

 Zabezpečiť systém konzultácií so žiakmi a rodičmi. 
 
Spolupráca s rodičmi: 

 Dosiahnuť pozitívne prepojenie rodičov so školou. 

 Realizovať otvorené vyučovacie hodiny a Dni otvorených dverí  pre rodičov. 
 
Plnenie hlavných cieľov, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy 
 
Pedagogická oblasť: 

V rámci pedagogickej oblasti sme sa v školskom roku 2016/2017 sústredili na prácu  
so Školským vzdelávacím programom. Prehodnotili sme učebný plán od prvého ročníka 
a začlenili sme doňho nový predmet – viac ako peniaze, ktorý bude zameraný na rozvoj 
finančnej gramotnosti. Okrem toho sme prehodnotili systém voliteľných predmetov 
a nastavili sme ho tak, že študenti si budú vyberať bloky voliteľných predmetov, nie ich 
ľubovoľné kombinácie. 

Čo sa týka medzinárodných projektov, v školskom roku 2016/2017 sa gymnáziu do 
takejto formy spolupráce so zahraničnými školami vstúpiť nepodarilo. 

Žiacka školská rada bola v minulom školskom roku mimoriadne aktívna v organizovaní 
podujatí rôzneho charakteru a vždy, keď oslovili školu so žiadosťou o pomoc, pedagógovia jej 
vyšli ochotne v ústrety. 
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Riadenie školy: 
V školskom roku 2016/2017 sa začala postupná úprava interiéru školy a v rámci 

činností súvisiacich s vytváraním pozitívneho pracovného prostredia bola v škole po 
mnohých rokoch opätovne zriadená zborovňa. Vďaka tomu a aj vďaka prepracovaniu 
webovej stránky školy a zriadeniu pracovných mailových schránok sa podstatne zlepšil 
vnútorný informačný systém. 

Nová webová stránka prispela k vylepšeniu informovanosti verejnosti o dianí v škole. 
Informácie boli verejnosti sprístupňované aj prostredníctvom regionálnych masmédií – 
periodík a káblovej televízie. 
 
Spolupráca s rodičmi: 

Keďže spolupráca s rodičmi bola po minulé roky na okraji záujmu školy, bolo 
potrebné začať pracovať na tom, aby sme rodičov postupne zapájali do aktivít súvisiacich 
s činnosťou školy. Organizovali sme formálne stretnutia vo forme triednych rodičovských 
združení aj neformálne stretnutia počas podujatí organizovaných školou. Rodičia prejavili 
o takúto spoluprácu záujem a naznačili, že pokiaľ budú aj v budúcnosti školou oslovení, sú 
ochotní materiálne aj nemateriálne prispieť k rozvoju inštitúcie, ktorá vzdeláva ich deti. 
 
 

§ 2 ods. 1 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 
 

- úspešnosť žiakov v prijímacom konaní na 
vysoké školy 

- účasť a úspešnosť žiakov v súťažiach 

- účasť na projektoch 

- zvyšovanie odbornej úrovne učiteľov 

- existencia odborných učební 

- podmienky pre vzdelávanie žiakov so ŠVVP 

- vlastná školská jedáleň 

- funkčná školská knižnica 

- šesťdesiatročná tradícia školy 

- rodinné prostredie – pozitívna klíma školy 

SLABÉ STRÁNKY 
 

- zastavenie rekonštrukcie interiérov  

- zanedbané vnútorné prostredie školy 

- zanedbaná obmena zariadenia školy  

- nedostatočné zapojenie rodičov do života školy 

- zanedbaná rekonštrukcia kuchyne 

- zanedbaná rekonštrukcia telocvične  

- zastarané vybavenie školskej jedálne 

- problémy spôsobené systémom financovania 
stredných škôl 

 
 

PRÍLEŽITOSTI 
 

- dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov 

- možnosť sebarealizácie a kreativity  
učiteľov i žiakov 

- výborné podmienky na zavádzanie 
informačno-komunikačných technológií 

- možnosť získavať finančné prostriedky z 
projektov 

- spoluprácu so školami v zahraničí 

- aktívna práca žiackej školskej rady 
a prezentácia jej činnosti 

RIZIKÁ 
 

- dlhodobé finančné podhodnocovanie školstva 

- zlá dopravná dostupnosť pre žiakov z južných 
obcí okresu 

- demografický pokles populácie 

- uprednostňovanie stredných odborných škôl 
na úkor gymnázií v súčasnej spoločnosti  

- hrozba uzatvorenia prevádzky školskej kuchyne  
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Prijaté opatrenia na eliminovanie slabých stránok a odstránenie rizík pre našu školu: 
1. Získavať finančné prostriedky na rekonštrukciu interiéru. 
2. Finančne a projektovo zabezpečiť rekonštrukciu kuchyne a telocvične. 
3. Obnovovať vybavenie školskej jedálne. 
4. Vylepšovať materiálno-technické vybavenie školy. 
5. Prezentovať školu v širšej verejnosti formou rôznych prezentácií, ako sú napr.: Deň 

otvorených dverí, Študentské dni, dopisovanie do miestnej tlače, propagácia školy 
v káblovej televízii a i. 

6. Spolupracovať so ZŠ v regióne. 
 
 
§ 2. ods. 1 p 
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania  a uplatnenia žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 

Počet 
hlásiacich 
sa na VŠ 

Počet 
prijatých 

Úspešnosť 
Vysoká 
škola 

Fakulta, katedra 
Počet 

prijatých 

 
 

24 

 
 

23 

 
 

95,8% 
UK 

Bratislava 

prírodovedecká 2 

farmaceutická 1 

marketingovej komunikácie 1 

pedagogická, elementárna 
pedagogika 

1 

STU 
Bratislava 

stavebná 1 

informatiky a informačných 
technológií 

2 

Univerzita 
sv. Cyrila 
a Metoda 

Trnava 

právnická 1 

marketingovej komunikácie 2 

masmediálnej komunikácie 1 

UKF Nitra 
zdravotníctva 1 

podnikového manažmentu 1 

SPU Nitra 
technická obchodovanie 

s poľnohospodárskou technikou 
1 

TU Zvolen 
ekonomika a manažment 

drevospracujúceho priemyslu 
1 

lesnícka 3 

UMB 
Banská 
Bystrica 

ekonomická 1 

filozofická - tlmočníctvo 1 

Žilinská 
univerzita 

elektrotechnická 1 
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§ 2. ods. 1 r 
Ďalšie informácie o škole 
 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania: 
  

Gymnázium má k dispozícii sedem kmeňových tried, ktorých kapacita je 230 žiakov. 
Priestorové usporiadanie a funkčné členenie zodpovedá veku, zdravotnému stavu 
a telesným rozmerom žiakov. Každá trieda je vybavená dostatočným množstvom školského 
nábytku. Školský nábytok je vo väčšine tried značne opotrebovaný a viackrát svojpomocne 
obnovovaný.   
 Prirodzené osvetlenie v priestoroch školy je vyhovujúce, okná sú tienené pred 
oslnením žalúziami. Vetranie je zabezpečené pravidelne počas prestávok a podľa potreby aj 
počas vyučovania. 
 Priestory chodieb od prízemia po druhé poschodie sú opravené a nanovo 
vymaľované.  
Na stenách a strope stien schodiska vedúceho na tretie poschodie, na chodbách tretieho 
poschodia a v zariadeniach na osobnú hygienu dievčat a chlapcov na treťom poschodí je 
poškodená omietka stien a stropov.  
 Na výučbu telesnej výchovy žiaci využívajú telocvičňu a gymnastickú telocvičňu. 
Priestory sú prirodzene odvetrané, umelé osvetlenie je zabezpečené žiarivkami. Steny 
telocvične sú miestami znečistené a mechanicky poškodené. Na jednom mieste je zatečený 
strop v dôsledku poškodenej strechy. Na revitalizáciu telocvične je potrebné žiadať finančné 
prostriedky od zriaďovateľa. 

 
 
§ 2. ods. 2 b 
Voľnočasové aktivity školy 
 
V rámci voľného času škola ponúkla tieto možnosti: 

1. Krúžková činnosť. Vzdelávacie poukazy využilo 69% žiakov. V školskom roku 

2016/2017 žiaci pracovali v týchto krúžkoch:  

- chemické výpočty,  

- internetový krúžok,  

- komunikácia v spoločenskom dianí, 

- turistický krúžok. 

          . 

2. Exkurzie a poznávacie zájazdy. V  školskom roku 2016/2017 sa uskutočnili tieto 
poznávacie exkurzie a zájazdy:  

 Poznávací zájazd do Londýna zameraný na poznávanie reálií hlavného mesta 
Veľkej Británie a jeho okolia a rozvoj komunikačných kompetencií 
v anglickom jazyku. 

 Exkurzia Múzea SNP BB so zameraním na prehĺbenie poznatkov z dejepisu 
o období 2. svetovej vojny a SNP.  

 Návšteva Anatomického múzea Masarykovej lekárskej fakulty v Brne, ZOO 
v Brne a   Mendelovho múzea v Brne pre študentov so záujmom o prírodné 
vedy a štúdium vybraných odborov.  
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3.  Aktivity pripravené Žiackou školskou radou:  

 Deň študentstva spojený s vedomostnými a športovými aktivitami študentov 
a pedagógov školy.  

 Valentínska kvapka krvi zameraná na dobrovoľné  darcovstvo  krvi.   

 Imatrikulácia – tradičný študentský rituál prijímania  žiakov prvého ročníka do 
cechu študentského.  

 Anjelská pošta – tradičné aktivity spojené s Vianocami.  
 

 
 

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 
  
             Založením občianskeho Združenia rodičov a priateľov školy pri GAS a OA v Krupine sa 
vytvorili veľmi dobré podmienky na získanie sponzorských 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 organizuje škola. Využití 
finančných prostriedkov a celkové hospodárenie Združenia je obsahom Prílohy 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 Centrom voľného času „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.  
 
 

§ 3. 
 
Vypracoval: Mgr. Karol Vereš 
 
V pedagogickej rade bola správa prerokovaná dňa 2. 10. 2017 
V Krupine, dňa 2. októbra 2017 
 
Správu predkladá:   
Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy, Gymnázium Andreja Sládkoviča, M.R. Štefánika 8, 
963 01 Krupina   
                    

Zoznam príloh: 
 

Príloha č. 1:  Priemerný prospech žiakov z koncoročnej klasifikácie za školský rok 2016/2017 
Príloha č. 2:  Výkaz k správe o hospodárení ZRŠ za rok 2016 
Príloha č. 3:  Uznesenie  Rady školy pri Gymnáziu A. Sládkoviča v Krupine č. 2/2017  
Príloha č. 4:  Výkaz k správe o hospodárení za rok 2016 



 16 

Príloha č. 1: 
 

 
 
 
 
Priemerný prospech jednotlivých tried na koncoročnej klasifikácii 

 
 

 
Predmety 

Triedy 

I.G II.G III.G IV.G priemer 

SJL 2,26 1,82 2,56 1,63 2,07 

ANJ 2,00 2,18 2,00 1,92 2,02 

FRJ - - - 1,42 1,42 

NEJ 1,83 1,50 1,80 - 1,71 

RUJ 2,00 1,80 2,53 2,17 2,17 

FYZ 2,61 2,14 2,80 - 2,53 

CHE 2,61 2,00 2,52 - 2,39 

BIO 1,52 1,68 2,00 - 1,74 

DEJ 2,43 1,68 2,20 - 2,11 

GEG 2,30 1,59 - - 1,96 

OBN 1,91 1,95 1,84 - 1,90 

MAT 2,26 2,05 2,32 1,58 2,05 

INF 1,00 1,00 1,48 - 1,17 

UKL 1,00 - 1,00 1,00 1,00 

TSV 1,00 1,00 1,15 1,18 1,09 

PYE - - - 1,00 1,00 

LIS - - - 1,92 1,92 

KAJ - - 2,38 1,58 1,98 

SEB - - 1,71 1,50 1,62 

SPS - - 1,91 1,18 1,55 

SEG - - 2,40 1,86 2,08 

SEF - - 1,33 2,20 1,88 

CVM - - 1,29 1,67 1,50 

PRO - - 1,00 - 1,00 

SEC - - 1,86 1,13 1,47 

TEV - - - 1,00 1,00 

Celkový študijný priemer  1,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


