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§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 
14. 10. 2020 prijala nasledovné uznesenie: 

 
Uznesenie č. 3/2020 zo dňa 14. 10. 2020  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  
2018/2019 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 2019/2020 
 
 

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 
                                          www.gymsladka.edupage.org 

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

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

Meno a priezvisko Funkcie Telefón e-mail 

Mgr. Anna Borbuliaková riaditeľka školy 045/5519212 gaska@gymsladka.sk 

Mgr. Karol Vereš 
vedúci učiteľ pre 
teoretické vyučovanie 

045/5519212 veres@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 súčasnej dobe Rada školy pracuje v tomto zložení: 
 

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

1.  Mgr. Karol Vereš  predseda pedagogických zamestnancov  

2.   Mgr. Oľga Gajdošíková člen pedagogických zamestnancov   

3.  Mgr. Monika Strehárová člen rodičov  

4. Ing. Magdaléna Lihocká člen rodičov 

5. Ing. Monika Ungvarská člen rodičov 

6.   Jana Poliovková  člen ostatných zamestnancov  

7.  Alžbeta Tomašovicová  člen žiakov  

8.  Mgr. Ľubica Dutkievičová  člen BBSK  

9.  Mgr. Imrich Kováč   člen BBSK  

10.  Mgr. Maroš Skopal člen BBSK  

11.  Ing. Radoslav Vazan člen BBSK  

mailto:gaska@gymsladka.sk
mailto:gaska@gymsladka.sk
mailto:veres@gymsladka.sk
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Činnosť rady školy za školský rok 2019/2020 

V školskom roku 2019/2020 Rada školy zasadala  3-krát a bol vzhľadom na 
zaneprázdnenosť členov rady a najmä na výnimočnú situáciu spôsobenú pandémiou covid-
19 využitý aj systém elektronickej komunikácie pri schvaľovaní dokumentov, ktorý bol 
schválený  Radou školy v minulosti.  

V rade školy boli prerokované nasledovné body:   

 Organizačné zabezpečenie školského roka 2019/2020.  

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

Andreja  Sládkoviča v Krupine za školský rok 2018/2019. 

 Koncepcia rozvoja školy. 

 Návrh plánu výkonov na školský rok 2021/2022. 

Funkčné obdobie Rady školy malo skončiť v apríli 2020, ale mimoriadna situácia 

spôsobila, že voľby a ustanovenie novej Rady školy bolo odložené na obdobie po ukončení 

mimoriadnej situácie na jeseň 2020.  

    

 
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 2019/2020 boli:  

 predseda: Matúš Haluz IV.G, 

 podpredseda: Roman Strehár III.G, 

 členovia: Martin Bartík I.G, Ela Kocková I.G, Bianka Golianová I.G, Viktória 
Milčíková II.G, Natália Lihocká II.G, Alžbeta Tomašovicová III.G, Mária Bútová 
IV.G, Diana Gregáňová IV.G, Miroslav Ištván 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. 2019 Stav k 31. 8. 2020 

Počet  

tried  

Počet 

žiakov  

Z toho 

integrovaných  
Počet  

tried  

Počet 

žiakov  

Z toho 

integrovaných  

1.  1  20   1  24   

2.  1  17  2 1  19 2 

3.  1 17  - 1 17 -  

4.  1  28 - 1  27 - 

Spolu  4 82 - 4  87 - 

 

§ 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.  36 35 33 17 0 

 
 

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

Ročník  
Počet  prijatých 

žiakov  
Z ktorej školy  

1. 

2 

1 

1 

SOŠ obchodu a služieb Krupina 

Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 

Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica 

2. 
1 

1 

SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Gymnázium Nitra 
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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 školskom roku 

2019/2020.  
 
Prospech a  správanie 

 

Dochádzka 

Triedy  Žiaci  
Ospravedlnené 

hod. 

Neospravedlnené 

hod.  

Ospravedlnené 

hod. na žiaka  

Neospravedlnené 

hod. na žiaka  

I.G  24 376 3 15,67 0,13 

II.G 19 399 7 21,00 0,37 

III.G 17 192 - 12,00 - 

IV.G 28 594 27 22,00 1,00 

spolu 88 1561 37 18,15 0,43 

 

Priemerný prospech jednotlivých tried strednej školy v koncoročnej klasifikácii je 
obsahom Prílohy č. 1 
 
Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 2019/2020  
 
Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR o termínoch a organizácií internej časti MS v čase 
mimoriadnej situácie (COVID-19) v školskom roku 2019/2020 sa externá časť nekonala a 
interná časť MS sa vykonávala administratívne. 
 
 

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 27 1 27 27 - - 1,85 

 
 
 

Trieda Žiaci  PV  PVD  P  N  
Znížená známka 

zo správania  
2 stupňa 

Znížená známka 
zo správania  

3 stupňa 

I.G 24 14 4 6 - - - 

II.G 19 8 2 8 1 - - 

III.G 17 11 4 1 - - - 

IV.G 28 11 9 7 - - 1 

spolu 88 44 19 22 1 - 1 
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Externá časť MS 
 

Predmet 

Počet žiakov Priemer žiakov (úspešnosť) 

prihlásených na 

MS 

z toho 

písalo 

EČMS 

SR školy 
SR 

B1 

školy 
B1 

SR 
B2 

školy 
B2 

slovenský jazyk 
a literatúra 

27 - - -  -  -  -  -  

anglický jazyk  27 - -  -  -  -  -  -  

matematika  10 - - - - - - 
- 
 

 

Interná časť maturitnej skúšky  

Predmet Úroveň 
Klasifikácia Počet 

žiakov 
Priemer 

1 2 3 4 5 

ANJ B2 6 15 6 0 0 27 2,00 

BIO - 7 2 1 0 0 10 1,40 

DEJ - 2 0 1 0 0 3 1,67 

FYZ - 1 1 4 0 0 6 2,50 

GEG - 3 5 2 0 0 10 1,90 

INF - 3 0 0 0 0 3 1,00 

MAT - 5 2 2 0 0 9 1,67 

OBN - 6 6 0 1 0 13 1,69 

SJL - 8 13 5 1 0 27 1,96 

Predmety dobrovoľnej MS 

- - - - - - - - - 

 
Trend výsledkov externej a internej maturitnej skúšky  

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Externá 
časť MS 

SJL 65,7 72,1 58,6 55,8 - 

ANJ B2 55,3 70,5 56,5 58,2 - 

RUJ B2 45,0 - - - - 

MAT 52,4 41,9 52,4 44,4 - 

Interná 
časť MS 

ANJ 1,87 1,50 1,88 1,86 2,00 

NEJ - - 1,00 - - 

FRJ 2,00 - - - - 

RUJ 1,00 - - - - 

BIO 1,71 1,20 1,91 1,33 1,40 

DEJ 1,67 1,50 - 1,00 1,67 

FYZ 1,50 1,75 2,33 1,25 2,50 

GEG 1,50 1,43 2,40 1,67 1,90 

CHE 1,60 1,25 2,29 1,25 - 

INF 1,67 1,00 2,00 1,00 1,00 

MAT 2,00 1,67 1,57 1,00 1,67 

OBN 1,33 1,20 1,58 1,56 1,69 

SJL 1,90 1,67 2,33 1,68 1,96 
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§ 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 13 nepedagogickí 10 

Z toho: Z toho: 

kvalifikovaní 13 upratovačky 2 

nekvalifikovaní - školská kuchyňa a jedáleň  3 

doplňujú si vzdelanie  -   

Spolu 23 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia 
Pedag. zamestnanci Pôsobnosť Kvalifikácia Aprobácia Iné zapojenie 

Mgr. Anna Borbuliaková 
riaditeľka 

školy 
kvalifikovaná 

učiteľstvo tech. 
odborných pred. 

 

Mgr. Ľubica Dutkievičová učiteľka kvalifikovaná SJL/OBN  

PaedDr. Anna Fedešová učiteľka kvalifikovaná BIO/CHE 

triedna učiteľka, 
koordinátor prevencie 
drogových závislostí, 
koordinátor žiackej 
školskej rady, vedúca 
záuj. krúžku 

Mgr. Oľga Gajdošíková učiteľka kvalifikovaná GEO/DEJ  

RNDr. Viera Holíková učiteľka kvalifikovaná MAT/BIO 
výchovný poradca, 
triedna učiteľka  

Mgr. Elena Illanitzová Učiteľka Kvalifikovaná LAT/FRJ  

Mgr. Janka Izáková učiteľka kvalifikovaná FYZ/CHE 
triedna učiteľka 
vedúca záuj. Krúžku 

Mgr. Adriana Korčoková učiteľka kvalifikovaná ANJ triedna učiteľka 

PaedDr. Oľga Kvasová učiteľka kvalifikovaná TEV/RUJ/ETV vedúca záuj. krúžku 

Mgr. Oľga Nôžková učiteľka kvalifikovaná MAT/ZEM/INF vedúca záuj. krúžku 

Mgr. Jakub Randis učiteľ kvalifikovaný teológia  

Mgr. Martina Sladkovská učiteľka  kvalifikovaná NEJ  

Mgr. Karol Vereš učiteľ kvalifikovaný SJL/OBN/DEJ 
vedúci učiteľ pre 
teoretické vyučovanie 
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§ 2. ods. 1 i 
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

Realizáciu  plánovaných aktivít školy výrazným spôsobom ovplyvnila mimoriadna 
situácia, ktorá od 13. marca 2020 zatvorila priestory školy, preniesla vzdelávacie aktivity 
dištančným spôsobom do domáceho prostredia  a znemožnila naplniť plán mimoškolských a 
neformálnych aktivít.  

 
Aktivity organizované školou: 

 Imatrikulácia. Študentské prijímanie žiakov prvého ročníka. 

 Deň otvorený dverí. Privítanie žiakov zo základných škôl v priestoroch GAS 
a predstavenie   gymnaziálneho  štúdia. 

 Valentínska kvapka krvi. Dobrovoľné darcovstvo krvi na pôde školy. 

 Deň študentstva.  Aktivity študentov a pedagógov.  

 Vianočná Bratislava. Tematické divadelné predstavenie SND a Vianočné trhy 
Bratislava. 

 Anjelská pošta, zažnime vianočné svetielko. Študentské aktivity s vianočnou 
tematikou. 

 Anna Franková – Nechajte ma akou, aká som.  Inštalácia putovnej medzinárodnej 
výstavy, školenie sprievodcov a prezentácia výstavy pre žiakov regionálnych škôl 
a verejnosť.  

 Európsky deň jazykov. Študentské aktivity na pôde školy 

 Týždeň prevencie proti patologickým javom. Študentské aktivity.   

 Adaptačné aktivity pre žiakov 1. ročníka a testy profesionálnej orientácie pre žiakov 
2. ročníka. CPPP Krupina  

 Lyžiarsky kurz. Lyžiarsky výcvikový päťdňový kurz pre žiakov , miesto Kremnické 
vrchy, Králiky (BB). Realizovaný s podporným grantom MŠVVaŠ SR. 

 Kurz ochrany človeka a prírody. Jednodňový kurz ,Sitno, Počúvadlo, okolie Banskej 
Štiavnice. 

 Organizované návštevy divadelných predstavení: Carmen, ŠO Banská Bystrica.  
Čarovná flauta, ŠO Banská Bystrica.  

 Organizované návštevy filmových predstavení: Voda, čo ma drží nad vodou  

 Mladí, ambiciózni ľudia vzorom. Talkshow s úspešnými mladými ľuďmi.  

 Deň materinského jazyka. Študentské aktivity zamerané na propagáciu materinského 
jazyka tvorby krupinského rodáka A. Sládkoviča.  

 
Aktivity, do ktorých sa škola zapojila: 

 Odbojárska vatra. Kultúrno-spoločenské podujatie, SZPB a mesto Krupina.  

 Ipeľský pohár. Turnaj vo volejbale dievčat a futbale chlapcov, Gymnázium Šahy.  

 Vedecký veľtrh. Zábavné interaktívne podujatie, Omniveda Bratislava.  

 Noc výskumníkov. Popularizačná show, Slovenská organizácia pre výskumné 
a vývojové aktivity, o.z. 

 Hrad Bzovík. Vzdelávacie aktivity zamerané na OČAP, UMB Banský Bystrica. 

 Modelový parlament.  Simulácia zasadanie EP, súťaž pre žiakov stredných škôl, 
Zvolen.  

 Fyzkus. Korešpondenčná súťaž vo fyzike.  
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 Stredoškolák. Prezentácia stredných škôl, Zvolen.  

 Deň otvorených dverí TU Zvolen. Prezentácia študijných možností pre maturantov.  

 PišQworky. Súťaž v populárnej hre,   Student Cyber Games   

 Deň vojnových veteránov. Pietny akt, mesto Krupina.  

 EXPERT geniality show. Celoslovenská vedomostná súťaž, Talentída, n. o.  

 Vianočný medovník. Súťaž v tvorivosti, SOŠOaŠ Krupina. 

 75. výročie oslobodenia mesta Krupina. Oslavy organizované mestom.  

 Podzemie Čachtíc a Alžbeta Báthory. Popularizačná prednáška M. Z. Kučeru. 

 Homo Chemicus. Klub maldých chemikov, FPV UMB B. Bystrica.    

 Sárova Bystrica. Súťaž mladých moderátorov, krajské a slovenské kolo, SOS B. 
Bystrica  

 Hviezdoslavov Kubín. Súťaž v prednese poézie a prózy, regionálne kolo, POS Zvolen. 
 
 

 

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 

Medzníky 2. svetovej 
vojny 

1. miesto   
  

Ipeľský pohár  
volejbalový turnaj 

dievčatá –  
1. miesto 

  
  

Sárova Bystrica  2. miesto    

 
 

 § 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. Genetické modifikácie. (Projekt Harpuna)  
Tento predmet nadväzuje na ŠVP, upevňuje, prehlbuje, rozširuje poznatky žiakov 
v predmete biológia s bližším zameraním na genetiku. 
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§ 2. ods. 1 k 
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole od 
22.-23.1.2020 a 28.2.2020 
  
              Predmetom školskej inšpekcie bola identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň 
dosiahnutých kompetencií žiakov končiacich ročníkov v oblasti prírodovednej gramotnosti.  
Úroveň rozvíjania prírodovednej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese predmetov 
vzdelávacej oblasti Človek a príroda bola zisťovaná na predmetoch: fyzika, chémia a biológia. 
 
 
§ 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.  

Po väčších investíciách v roku 2018/2019 je zrekonštruovaná telocvičňa a jej sociálne 
zázemie, vytvorená konferenčná miestnosť a zrekonštruovaná  IKT učebňa.  

V školskom roku 2019/2020 sa pokračovalo v rekonštrukcii vnútorných priestorov 
školy so zamarením na zvýšenie kvality školského prostredia: obnova interiérov a školského 
nábytku.   

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 2019       
     normatívne prostriedky       169 054,00 
2. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy sa využili nasledovne: 
     2.1 odmeny             1 305,00  
     2.2 odvody                 520,00 
     2.3 dohody                                                                                                     153,00            
    Celkový rozpočet na vzdelávacie poukazy                                                          1978,00 
3. Kapitálové výdavky                        7 918,57 
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§ 2. ods. 1 n 
Ciele školy, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja  školy na školský rok 
2019/2020 a vyhodnotenie ich plnenia 
 
Pedagogická oblasť: 

 Implementovať zmeny v Štátnom vzdelávacom programe pre gymnáziá do Školského 
vzdelávacieho programu. 

 Zamerať sa na stratégie vyučovania prírodovedných predmetov a vytváranie 
edukačného prostredia v nadväznosti na motiváciu žiakov a ich tvorivosť. 

 Vytvárať vlastné projekty na základe aktuálnych výziev a súčasne sa zapájať do 
projektov realizovaných inými subjektami, napr. organizácie priamo riadené MŠ, 
neziskové organizácie a pod. 

 Získať pre školu grant prostredníctvom programu ERASMUS +. 

 Vytvoriť systém seba hodnotenia výchovno- vzdelávacieho procesu 

 Vytvárať zdravé prostredie školy realizovaním aktívnych preventívnych programov so 
zameraním na zdravý životný štýl a vytváraním podmienok pre telesný a pohybový 
rozvoj žiakov. 

 Realizovať preventívne aktivity a programy zamerané na prevenciu drogových a iných 
závislostí. 

 Pokračovať v rozvoji finančnej gramotnosti s dôrazom na praktické využitie 
vedomostí.  

 Pokračovať v rozvoji čitateľskej gramotnosti s dôrazom na zvyšovanie jazykovej 
kultúry školy. 

 Podporovať a rozvíjať  podnikateľské kompetencie žiakov , zavedením  predmetu 
administratíva a korešpondencia, zabezpečením podnikateľského vzdelávania žiakov. 

 Tvoriť  systém voliteľných predmetov tak, aby vyhovoval záujmom žiakov. 

 Podporovať tradičné školské a študentské aktivity. 

 Podporovať vytváranie otvorenej klímy, tímovej spolupráce a vzájomnej podpory v 
triednych kolektívoch.   

 Poskytovať žiakom priestor na slobodné vyjadrovanie, príležitosť otvorene kriticky 
diskutovať. 

 Podporovať individuálny  rozvoj každého žiaka školy. 
Riadenie školy: 

 Zabezpečiť profesijný rozvoj zamestnancov školy prostredníctvom vzdelávania. 

 Aktualizovať pracovný poriadok v zmysle zákona 138/2019 Z.Z. zákon 
o pedagogických a odborných  zamestnancoch v školstve.  

 Podľa finančných možností pokračovať v modernizácii vybavenia školy a v úprave 
interiéru a exteriéru školy. 

 Vytvoriť bezpečné a interaktívne  prostredie školy,  pre vzdelávanie . 

 Spolupracovať s partnerskými a inými inštitúciami v rámci regiónu. 

 Budovať pozitívny imidž školy, zapájaním sa do projektov prispievať k pozitívnej klímy 
na verejnosti vo vzťahu ku škole. 

 propagovať a zviditeľňovať  dosiahnuté výsledky  vo vzdelávaní a mimoškolskej 
činnosti 

 Podporovať vytváranie priaznivej sociálnej klímy na škole. 
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Spolupráca s rodičmi: 

 Dosiahnuť pozitívne prepojenie rodičov so školou. 

 Realizovať otvorené vyučovacie hodiny a Dni otvorených dverí  pre rodičov. 

 Vytvoriť priestor na mesačné informovanie o VVV žiakov pre rodičov. 

 Aktívne zapájať rodičov do aktivít a projektov  realizovaných na škole. 
 
Plnenie hlavných cieľov, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy 
 
Pedagogická oblasť: 

Učitelia jednotlivých predmetov každoročne v rámci svojich kompetencií aktualizujú 
učebné materiály. 

V rámci modernizácie vyučovacieho procesu prírodovedných predmetov bol v tomto 
školskom roku v spolupráci s BBSK realizovaný projekt Harpuna, v rámci ktorého bola časť 
predmetu biológia - genetika (2. ročník) vyučovaná externými lektormi a novými formami 
práce. V tomto roku bol tento projekt ukončený.  

V rámci medzinárodných projektov sa škola sústredila na možnosti programu 
Erasmus+. Poverení učitelia absolvovali  školenia zamerané na administráciu a prípravu 
projektov. Škola aktívne komunikovala s partnerskou školou v Poľsku. Uskutočnila  sa 
návšteva organizačného tímu a projekt sa dostával do finálnej etapy realizácie. Rozbehnutý 
projekt však zastavili opatrenia v rámci pandémie, ktoré prijali vlády oboch krajín.  

Systém voliteľných predmetov sa naďalej aktualizuje tak, aby vyhovoval požiadavkám 
žiakov a súčasne ho bolo možné realizovať  v obmedzených podmienkach malej školy 
s malým počtom žiakov v jednotlivých triedach.  

V spolupráci s CPPP Krupina organizuje škola viacero aktivít, ktoré získavajú stabilné 
miesto v rámci plánu aktivít a sú zamerané na adaptáciu žiakov v  prostredí strednej školy 
a v nového triedneho kolektívu, na prevenciu proti  vplyvom poškodzujúcim zdravie, 
drogovým aj nedrogovým závislostiam. 

V rámci samostatného predmetu Zdravý životný štýl a jeho podporných aktivít 
(besedy, študentské workshopy) bol posilňovaný vzťah k zdravému spôsobu života. Škola 
podporoval zapájanie žiakov do športových aktivít.  

V oblasti finančnej gramotnosti pokračuje škola v realizácii samostatného predmetu 
Viac ako peniaze, ktorého obsah posilňujeme študentskými workshopmi a prezentáciami 
z oblasti praktickej práce s financiami 

Žiacka školská rada bola v minulom školskom roku aktívna v organizovaní podujatí 
rôzneho charakteru a vždy, keď oslovili školu so žiadosťou o pomoc, pedagógovia jej vyšli 
ochotne v ústrety. 
 
Riadenie školy: 

V školskom roku 2019/2020 sa pokračovalo v rekonštrukcii vnútorných priestorov 
školy so zamarením na zvýšenie kvality školského prostredia. Za finančnej pomoci BBSK bol 
zrekonštruovaný oporný múr na školskom dvore a vymenené  bezpečnostné dvere v školskej 
kuchyni a jedálni. Škola sa zapojila do výzvy na  z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky. Výzva bola určená pre základné a stredné školy. Cieľom je zvyšovanie 
povedomia žiakov o zmierňovaní  a prispôsobovaní sa  zmene klímy formou teoretickej 
výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v 
školských areáloch. Bol aktualizovaný pracovný poriadok tak, aby bol plne v súlade so 
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súčasnou legislatívou a boli odstránené drobné nedostatky zistené  a odkonzultované 
 kontrolnými orgánmi.  Bol vypracovaný plán profesijného rozvoja školy na obdobie 2019 – 
2022. 

Pomocou elektronických médií, web školy a pracovné mailové adresy,  sa zefektívnil 
vnútorný informačný systém  školy.   

Vedenie školy podporovalo činnosť  Študentskej rady, ktorá veľmi aktívne pracovala 
v oblasti propagácie školy. Využívala na to najmä sociálne média, ktoré majú v súčasnosti 
popularitu nielen medzi rovesníkmi našich žiakov ale  v komunite mesta a okolia. 
Prostredníctvom webu, facebookového či instagramového konta sa do širšieho povedomia 
dostávali informácie o všetkých aktivitách školy, o jej pracovnom i študentskom živote.  
Spolupráca s rodičmi: 

Škola pokračovala v upevňovaní vzťahov s rodičmi školy. Organizovali sme formálne 
stretnutia vo forme triednych rodičovských združení aj neformálne stretnutia počas podujatí 
organizovaných školou. Učitelia zaznamenali  zvýšený záujem o dianie v škole zo strany 
rodičov, čo sa premietlo aj efektívnejšom riešení bežných školských problémov. 
 

§ 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 
 

- stabilizované vedenie a pedagogický zbor 

- úspešnosť žiakov v prijímacom konaní na 
vysoké školy 

-  zvýšená účasť a úspešnosť žiakov v súťažiach 

- účasť na projektoch 

- zvyšovanie odbornej úrovne učiteľov 

- existencia odborných učební 

- podmienky pre vzdelávanie žiakov so ŠVVP, 

- skúsenosť s vzdelávaním žiakov 
z špecializovaných zariadení, ich návrat do 
normálneho života a úspešný postup na 
vysoké školy 

- vlastná školská jedáleň 

- funkčná školská knižnica 

- rodinné prostredie – pozitívna klíma školy 
 

SLABÉ STRÁNKY 
 

- sídlo školy v malom meste 

- pomalá rekonštrukcia interiérov a exteriérov 

- zmodernizovať  vnútorné prostredie školy  

-  obmena zariadenia školy 

- havarijný stav na školskom dvore   

- rezervy v komunikácii s rodičmi a ich zapojení 
do života školy 

- výmena zariadenia kuchyne 

- 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 

- spolupráca so SOŠOaS Krupina 

RIZIKÁ 
 

- plán výkonov 

- nízky počet  žiakov v triedach 

- dlhodobé finančné podhodnocovanie školstva 

- zlá klíma v regióne voči škole 

- zlá dopravná dostupnosť pre žiakov z južných 
obcí okresu 

- demografický pokles populácie 

- uprednostňovanie stredných odborných škôl 
na úkor gymnázií v súčasnej spoločnosti   
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Prijaté opatrenia na eliminovanie slabých stránok a odstránenie rizík pre našu školu: 
 

1. Rozšíriť vzdelávanie žiakov  o podnikateľské a environmentálne kompetencie.  
2. Zlepši prezentáciu školy na verejnosti. 
3. Zabezpečiť  ďalšie vzdelávanie PZ podľa potrieb školy. 
4. Zapojiť žiakov do prezentácii školy na verejnosti. 
5. Zapojiť žiakov školy  do vzdelávania prostredníctvom programu ERASMUS+. 
6. Získavať finančné prostriedky na rekonštrukciu interiéru školy. 
7. Vylepšovať materiálno-technické vybavenie školy. 
8. Zlepšiť prostredie exteriéru školy, finančne a projektovo zabezpečiť odstránenie 

bezpečnostných rizík v priestoroch školského dvora. 
9. 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. 

10. Spolupracovať so ZŠ v regióne. 
11. Spolupracovať so samosprávou miest a obcí 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/ odbor 
Počet 

prijatých 

 
 

27 

 
 

25 

 
 

92,6 % 

Univerzita 
sv. Cyrila a Metoda 

Trnava 
 

marketingová 
komunikácia 

1 

Filozofická fakulta 1 

psychológia 1 

Technická univerzita 
Zvolen 

Drevárska fakulta 1 

Lesnícka fakulta 1 

UMB Banská Bystrica 

pedagogická 1 

filozofická vied 2 

Právnická fakulta 1 

Ekonomická fakulta 3 

prírodovedecká 1 

Slovenská zdravotnícka 
univerzita Bratislava 

rádiológia 4 

Slovenská zdravotnícka 
univerzita Banská 

Bystrica 
urgentná medicína 1 

UKF Nitra  1 

STU Bratislava informatika 1 

MUNI Brno informatika 1 

UK Bratislava športový manažment 1 

EU Bratislava manažment 1 

ČVUT Praha  1 

Technická univerzita 
Košice 

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

Gymnázium má k dispozícii štyri kmeňové triedy, ktorých kapacita je 120 žiakov. Päť 
odborných učební a jedno chemické laboratórium. Priestorové usporiadanie a funkčné 
členenie zodpovedá veku, zdravotnému stavu a telesným rozmerom žiakov. Každá trieda je 
vybavená dostatočným množstvom školského nábytku. Školský nábytok je čiastočne 
vymenený v triedach. Je potrebná obnova nábytku v odborných učebniach. V  rámci 
možností školy dochádza k postupnej výmene.  
 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.  V tomto školskom roku sa pristúpilo k odstráneniu nedostatkov na a chodbe 4. 
podlažia.  Je potrebné vymeniť dlažbu v chodbách celej budovy školy. 
 Kvalitu výučby telesnej výchovy výrazne zlepšila rekonštrukcia telocvične, 
gymnastickej telocvične a sanitárneho príslušenstva, ktorá bola  realizovaná z finančnej 
dotácie BBSK . Náradie na cvičenie bolo vymenené a doplnené v rámci finančného grantu 
„Podpora na  rozvoj športu na školách.“ Grant sa čerpal v spolupráci so SOŠOaS Krupina. 
 V rámci vlastných zdrojov škola pristúpila k postupnej  rekonštrukcii ďalších učební 
(najmä obnova náterov) tak, by sa zlepšilo prostredie, v ktorom prebieha vyučovací proces.  
 Dlhodobým problémom je technický stav školskej kuchyne, kde zariadenie je značne 
opotrebované a technicky zastarané. Najzávažnejšie nedostatky sa podarilo odstrániť, ale 
naďalej sa ukazuje potreba komplexnejšieho riešenia  priestorov a  technologického 
zariadenia kuchyne.    

V rámci zabezpečenia  bezpečnosti školy do budúcnosti  uvažujeme o zavedení 
kamerového systému na kontrolu priestorov školy a dvora. 

Zároveň na zlepšenie klímy školy zabezpečiť výsadbu zelene v priestoroch školy 
a školského dvora.  
 
§ 2. ods. 2 b 
Voľnočasové aktivity školy 
 
V rámci voľného času škola ponúkla tieto možnosti: 

1. Krúžková činnosť. Vzdelávacie poukazy využilo 75 % žiakov. V školskom roku 

2019/2020 žiaci pracovali v týchto krúžkoch:  

 fyzikálny krúžok,  

 chemický krúžok,  

 matematicko-informatický, 

 športový. 
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2. Exkurzie a poznávacie zájazdy. Vzhľadom na šíriacu sa nákazu koronavírus / COVID-19 
a prerušenie vyučovania od 12. marca 2020 sa v  školskom roku 2019/2020 
uskutočnila len jedna exkurzia:  

 Vianočná Bratislava, exkurzia zameraná na poznávanie vianočných tradícií.   
Taktiež sa neuskutočnil Poznávací zájazd do Londýna  zameraný na poznávanie reálií 
známeho  mesta a  jeho okolia. 
 
       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 a Mikuláš – 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 , rodičom a verejnosti. 
  
             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. 3.  
             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.   

V rámci služieb pre verejnosť poskytujeme  priestory telocviční na záujmovú 
voľnočasovú činnosť aj súkromným osobám a OZ mesta a obcí regiónu. 

Na požiadanie sprístupňujeme priestory školy na spoločenské akcie, súťaže, 
stretnutia bývalých žiakov ap.  

 
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, s mestskou samosprávou a podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v meste.  
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§ 3. 
Vypracoval: Mgr. Anna Borbuliaková 
 
V pedagogickej rade bola správa prerokovaná dňa 6. 10. 2020 
V Krupine, dňa 6. októbra 2020 
 
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 2019/2020 
Príloha č. 2:  Odbornosť vyučovania v školskom roku 2019/2020 
Príloha č. 3:  Výkaz k správe o hospodárení ZRŠ za rok 2019 
Príloha č. 4:  Uznesenie  Rady školy pri Gymnáziu A. Sládkoviča v Krupine č.3/2020  
Príloha č. 5:  Výkaz k správe o hospodárení za rok 2019 
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Príloha č. 1: 
 

Priemerný prospech jednotlivých tried na koncoročnej klasifikácii 
 

 
Predmety 

Triedy 

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

SJL 1,46 2,11 1,31 2,00 1,74 

ANJ 1,58 1,89 1,25 2,04 1,73 

NEJ 1,77 2,91 1,50 1,64 1,89 

RUJ 1,45 2,33 - 1,92 1,78 

FRJ - 1,00 - - 1,00 

BIO 1,42 2,00 1,19 - 1,54 

DEJ 1,50 2,32 1,44 - 1,75 

FYZ 1,63 2,42 1,63 - 1,88 

ADK - - 1,06 - 1,06 

GEG 1,63 2,21 - - 1,88 

CHE 2,04 2,32 1,25 - 1,92 

INF 1,38 1,79 1,06 - 1,42 

KAJ - - 1,31 1,63 1,51 

LIS - - - 2,19 2,19 

MAT 1,92 2,16 1,69 1,59 1,83 

OBN 1,50 1,79 - - 1,63 

FIL - - - 1,79 1,79 

SEB - - 1,00 1,30 1,16 

SEF - - 1,00 1,78 1,54 

SEG - - - 1,45 1,45 

CGG - - 1,43 1,55 1,50 

SEM - - 1,00 1,40 1,31 

SPS - - 1,44 2,14 1,87 

CVM - - - 1,70 1,70 

UKL 1,21 - - - 1,21 

VIP - - - 1,26 1,26 

Celkový študijný priemer  1,68 
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Príloha č. 2: 
 
 

ODBORNOSŤ VYUČOVANIA 
2019/2020 

 
 

Predmet  Počet hodín  Neodborne  Odbornosť v % 

SJL  13 0 100 

ANJ  19 0 100 

NEJ  12 0 100 

RUJ  9 0 100 

FRJ 3 0 100 

MAT 13 0 100 

ETV 1 0 100 

INF 5 2 60 

FYZ 6 0 100 

CHE 6 0 100 

BIO 6 0 100 

DEJ 6 0 100 

GEG 4 0 100 

OBN 3 1 66,66 

TSV 10 0 100 

UKL 2 2 0 

NBK 2 0 100 

ADK 2 2 0 

KAJ 6 0 100 

SEM 2 0 100 

SPS 2 0 100 

SEB 2 0 100 

CVF 2 0 100 

SEG 2 0 100 

CGG 2 0 100 

LIS 2 0 100 

FIL 2 0 100 

SEF 2 0 100 

ZZS 2 0 100 

VIP 2 0 100 

CVM 2 0 100 

CVB 2 0 100 

Odbornosť vyučovania celkovo v % 87,5 
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