
 
         Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY 
 

NA GYMNÁZIU CYRILA DAXNERA VO VRANOVE NAD TOPĽOU 
V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 

 
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Názov: Gymnázium Cyrila Daxnera  

2. Adresa: Ulica Dr. C. Daxnera 88/3, 093 13 Vranov nad Topľou 

3. Telefón: tel. +421 57 4464574, fax: +421 57 4461017 

4. Web: http://www.gcd.sk  e-mail: skola@gcd.sk  

5. Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, Prešov 08001 

6. Vedúci zamestnanci: 

 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD – riaditeľka školy 

 PhDr. Slavomír Kmec  – zástupca riaditeľa školy 

7. Rada školy: 

PhDr. Maroš Mitrík - predseda RŠ 

    Rada rodičov: 

           PhDr. Terézia Terifajová – predseda RRZ 

 

 

 

 

Počet žiakov školy: 338, žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami: 0 

 

 

 

 

 

 

Počet uchádzačov:   4-ročné štúdium – 141 

                                   
Počet úspešných uchádzačov:  4-ročné štúdium – 123 

                                                                 

Počet žiakov prijatých do 1. ročníka: 4-ročné štúdium – 80 

  

A . Základné identifikačné údaje o škole 

B. Údaje o počte žiakov školy 

D. Údaje o počte prijatých žiakov 

1. 

http://www.gcd.sk/
mailto:skola@gcd.sk


 

 

 

 

PROSPECH V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 

 

 
 

 

E. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 



DOCHÁDZKA V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 

 

 
 

 

MATURITNÉ SKÚŠKY 2018/2019 

 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 

PFEČ PFIČ    Ústna skúška  

Priemer Počet Priemer Počet 1 2 3 4 5 Priemer Počet 

ANJ B1 1 1/0      1    2,00 1 

ANJ B2 97 47/50 62,61% 97 82,16% 97 68 22 7 1  1,39 98 

BIO  37 7/30     29 7 1   1,24 37 

DEJ  26 11/15     18 4 4   1,46 26 

GEG  14 5/9     9 5    1,36 14 

CHE  30 8/22     27 3    1,10 30 

INF  33 25/8     29 4 1   1,12 34 

MAT  41 29/12 60,16% 41   18 13 7 3 1 1,88 42 

NEJ B2 12 3/9 42,40% 8 80,63% 8 8 4    1,33 12 

OBN  37 14/23     26 10 1   1,32 37 

RUJ B2 8 0/8 48,70% 7 80,00% 7 5 3    1,38 8 

SJL  112 50/62 65,38% 112 76,95% 112 62 43 6 2  1,52 113 

            



  

OPRAVNÉ SKÚŠKY 
 

 
Počet 

 
I. roč. II. roč. III. roč. IV. roč. 

Opravné skúšky 0 0 0 1 1 

Komisionálne skúšky 
neklasifikovaných 

0 0 1 0 1 

 

 

VÝCHOVNÉ OPATRENIA 
 

 
Počet 

 
I. roč. II. roč. III. roč. IV. roč. 

Pochvala tr. učiteľom 36 6 9 13 64 

Pochvala riaditeľom 
školy 

14 9 19 22 64 

Pokarhanie tr. učiteľom - - 1 - 1 

Pokarhanie riaditeľom 
školy 

- - - 1 1 

Pokarhanie 
s podmienečným 
vylúčením 

- - - - - 

Vylúčenie zo školy - - - - - 

 

  



 

 

 

Štúdium Odbor Zameranie 

4-ročné 7902 J 00 - gymnázium  

 

 

 

 

 

 

 Stav k 15.9.2013 

  

 

Pracovné 
zaradenie 

Počet v tom bez 
DPŠ 

zaradení v plat. tr. 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 7. 8. 9. X 

Učitelia 29 29 0 0 5 4 20 0 

 

 

Pracovné zaradenie Počet 
v tom 

administ. prevádz. ostatní 
kvalifik. nekvalifik. 

V škole 10 10 0 3 7 0 

V školskej jedálni 5 5 0 1 4 0 

Spolu 15 15 0 4 11 0 

  

F. Študijné odbory a ich zamerania 

G. Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu 



 

 
 

Meno zamestnanca Názov vzdelávania/školenia 

RNDr. Želmíra Bertová Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel / aktualizačné 

Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v 

oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu / 

aktualizačné 

Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní / aktualizačné 

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese / 

aktualizačné 

RNDr. Martina Brunovská Inštruktáž k matematickej olympiáde- kategória A 

Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných 

zamestnancov 

Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 

Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s 

podporou IKT 

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 

Mgr. Adela Dzurjaninová 

Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 

Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej 
gramotnosti 

PaedDr. Miroslava Fuňáková O krok vpred s technológiami 

 

Webinár Aktivity a nástroje na spestrenie projektového vyučovania 

PhDr. Drahomíra Gedorová Aktualizačné vzdelávanie: Práca s údajmi v prostredí Microsoft 

Excel 

Aktualizačné vzdelávanie Interaktívna tabuľa a multimédiá vo 

vzdelávaní 

Mgr. Katarína Kerestešová Prípravné atestačné školenie Ružomberok 

RNDr. Silvia Konečná Interaktívna tabuľa a mutimédia vo vzdelávaní 

Atestačná skúška k 2. atestácii 

Spracovanie tabletových nástrojov prostredníctvom nástrojov 

aplikácie Microsoft Excel 

Mgr. Anna Kovaľová 

Aktualizačné vzdelávanie - Interaktívna tabuľa a multimédiá 
vo vzdelávaní 

Aktualizačné vzdelávanie - Moderné prezentačné a grafické 

softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových 
interaktívnych foriem učebného m 

H. Ďalšie vzdelávanie zamestnancov 



Aktualizačné vzdelávanie - Práca s údajmi v prostredí 
MicrosoftExcel 

Aktualizačné vzdelávanie - Využitie grafických editorov v 
edukačnom procese 

Atestačné - II. atestácia 

Ing. Ján Motešický 

Práca s údajmi v prostredí MS Excel 

Využitie grafických editorov v edukačnom procese 

Multimediálne tabletové zariadenie v edukačnom procese 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 

RNDr. Radovan Palík 

 
Úvod do počítačových sietí (IT akadémia) 

PaedDr. Bernadeta Petrová 

Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou 
IKT 

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 

Výučba fyziky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej 

gramotnosti (UPJŠ) 

Mgr. Iveta Pribulová 

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 

Aktualizačná odborná príprava pre prácu s toxickými látkami a zmesami 

Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 

Mgr. Michaela Šuličová 

Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v 
oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu 

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 

Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukač. procese s podporou IKT 

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 

Mgr. Zuzana Zubková 

Deutsch Lehren Lernen (DLL) 10 

Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v 
oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu 

Využitie grafických editorov v edukačnom procese 

Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 

 

 



 

 

 

KONKRETIZÁCIA MIMOŠKOLSKÝCH AKTIVÍT 

 

PK anglického jazyka 

 

Názov akcie Termín 

 
Európsky deň jazykov - individuálne aktivity na hodinách, všetci 
učitelia 

26.9.2018 

Quiquiz - séria krátkych kvízov počas veľkých prestávok celý rok 

Olympiáda v anglickom jazyku november 2018 

Best In English - medzinárodná online súťaž v anglickom jazyku 30.11.2018 

Okresné kolo OAJ, Gymnázium L. Svobodu, Humenné 16.1.2019 

Krajské kolo OAJ - Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov 13.2.2019 

Juvenes Translatores - školské kolo súťaže v preklade február 2019 

 

PK nemeckého a ruského jazyka 

Názov akcie Termín 

OLYMPIÁDA v nemeckom jazyku november 

OLYMPIÁDA v ruskom jazyku december 

  

  

 

 

PK spoločenskovedných predmetov 

 

 

  

 

Názov akcie Termín 

Slávnostná ceremónia Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu 

zodpovedná- Mgr. Viera Voľanská 

14.9.2018 

Projekt " Mladí mladým" zodpovedná - Mgr. Anna Kovaľová 17.9-20.9.2018 

Olympiáda o Európskej únii 23.10.2018 

Atletická súťaž O pohár starostu Bystřice nad Pernštejnem 3.10. - 6.10.2018 

Exkurzia pre 1. ročník- Návšteva Židovskej synagógy v Prešove a 

Múzea v Hanušovciach n/T - zodp. D.Gedorová 

18.10.2018 

Patrí politika do školy? Projekt. 10.10.2018 a priebežne 2018/2019 

Mladí mladým - 5 dňový pobyt v Chorvátsku a Bosne a 

Hercegovine 

17.9. - 21.9.2018 

Príprava a otvorenie výstavy Donskí kozáci. 5.10.2018 

Príprava panelu k 100. výročiu vzniku ČSR. 31.8.2018 

Príprava nástenky k 100. výročiu vzniku ČSR September 2018 

Kam vedie extrémizmus a nacionalizmus September 2018 

Mládežnícka konferencia " Idem do toho" 15.2-16.2.2019 

Slávnostná ceremónia Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu- 

strieborná úroveň zodpovedná- Mgr. V. Voľanská 

7.11.2018 

Príprava expozície výstavy - Donskí kozáci 5.10.2018 

I. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 



PK biológie, chémie a geografie 

 

Názov akcie Termín 

Onkodielne - workshop - Liga proti rakovine 2.19 

Školské kolo chemickej olympiády kategória A december (7.12.2018) 

Krajské kolo chemickej olympiády kategória A 23. a 24. 1. 2019 

Baktérie ničia pamiatky - beseda Ústav molekulárnej biológie 

SAV - doktor Domenico Pangallo 

November 2018 

 

 

PK matematiky, fyziky a informatiky 

 

             

 PK slovenského jazyka a literatúry, umenia a kultúry 

 

Názov akcie Termín 

Mikuláš v KC v Čemernom 6.12. 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko - literárna 

súťaž 

31.1.2019 

Literárna súťaž Literárny Kežmarok do 15.4.2019 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

Názov akcie Termín 

Význam rodiny - beseda - psychológ marec  

Medici za zdravie žien október 2018 

 

 

Primárna prevencia drogových závislosti a iných sociálno-patologických javov, hliadka 

prvej pomoci 

 

Názov akcie Termín 

Študentská kvapka krvi- spolupráca s hematologicko- transfúznym 
oddelením VT a SČK 

november 

Šikana a kyberšikana s kap. Katreničovou – 1.-2. ročník (ukážky 

šikany a kyberšikany) 

                        marec 

Koncert evanjelizačnej kapely F6 a svedectvo bývalého 

narkomana P. Liptáka spojená s besedou - zákony, záškoláctvo, 

prevencia s kap. Katreničovou 

                       október 

Valentínska kvapka krvi február 

Beseda s kapitánkou Katreničovou na tému – Až do dna – pre 

1.ročník – užívanie alkoholu u mladistvých, zákony, postihy 

                        apríl 

 

 

Názov akcie Termín 

Exkurzia: Spoznávame moderné Slovensko Návrh: Jadrová 

elektráreň, vodná elektráreň Gabčíkovo, Bratislava- návšteva 

automobilky Volkswagen, Aurélium- centrum vedy, Slovnaft 

máj- jún 2019 

Workshop Eurofondue 2019, TU Ekonomická fakulta Košice 15.2.2019 

Matematická olympiáda - krajské kolo 02.04.2019 

02Matematický klokan Marec 2019 

Matematická olympiáda- kategória A september 2018- január 2019 



KMD Fénix a výchovný poradca 

 

Názov akcie Termín 

Biela pastelka 21.9.2018 

Celoslovenská zbierka - nezábudka 3.10. - 5.10. 2018 

Návšteva detského onkologického oddelenia v Košiciach 28.11.2018 

Výroba hračiek s integrovanými deťmi zo spojenej školy 

internátnej 

13.11.2018 

Mikuláš v MŠ sídl II. 6.12. 

Mikuláš v spojenej internátnej škole vo V/T. 6.12. 

Mikuláš na poliklinike vo V/T. 6.12. 

Zbierka UNICEF venovaná pomoci deťom v Južnom Sudáne, 

Nigérii, Somálsku a Jemene trpiacim podvýživou 

12.12.2018 

Ples študentov 9.2.2019 

Valentínske prekvapenia s integrovanými deťmi. 13.2.2019 

Valentín vo Vranovskej nemocnici 14.2.2019 

Týždeň zdravej výživy 29.4 - 3.5.2019 

Celoslovenská zbierka - Daruj narcis 11.4.2019 

Integrácia s gráciou 27.3.2019 

Medzinárodná zbierka - Modrý gombík 15.5.2019 

MDD - návšteva školy pre deti s mentálnym a telesným 

postihnutím 

31.5.2019 

MDD - návšteva dití na detskom oddelení vo Vranovskej 

nemocníci 

3.6.2019 

MDD v spojenej internátnej škole vo Vranove n/T. 5.6.2019 

 

Telesná a športová výchova 

 

Názov akcie Termín 

OK v Stolnom tenise-dievčat 22.10.2018 

OK v Stolnom tenise-chlapcov 23.10.2018 

Krajské kolo v Stolnom tenise-CH-1.miesto,Šar. Michaľany 21.3.2019 

Krajské kolo v Atletike-Prešov 26.4.2016 

Vianočný basketbalový turnaj-14. ročník 13.12.2018-21.12.2018 

Vianočný turnaj v stolnom tenise-9.ročník o Pohár riaditeľky 

školy 

18.12.2018-21.12.2018 

Majstrovstvá Slovenská v Stolnom tenise-CH 3.4.2019-4.4.2019 

Majstrovstvá Slovenskav Atletike-Gaudeamus-Trnava 2019 8.5-9.5.2019,Trnava 

OK v Streetbale zmiešaných družstiev 31.5.2019 

 

Zdravá škola a zmysel života 

  

Názov akcie Termín 

Buď hrdinom 20.9.2018 

Deň jabĺk v spolupráci so školskou jedálňou november 

DOD - návšteva školy pre deti s mentálnym a telesným postihnutím 22.5.2019 



Výchovné poradenstvo 

 

Názov akcie Termín 

Psychosociálny tréning - Asertivita a komunikácia 16.10.2018 

Udeľovanie bronzových medajlí Vojvodu z Edinburgu - DOFE 14.9.2018 

Kriminalita mládeže 23.10.2018 

Uchaľák 26.10.2018 

Realizácia psychologicko-poradenských služieb pre študentov 3. 

A, 3.B, 3.C, 3,D triedy v spolupráci s CPPPaP 

20.11. a 22.11.2018 

Slávnostný ceremoniál Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu 

- strieborná úroveň 

7.-8.11.2018 

Konzultácie výsledkov testovania profesijnej orientácie 3.A, 3.B, 

3.C, 3.D 

10.-11. 12.2018 

Prednáška - Ako sa správne učiť v spolupráci s CPPPaP pre 

1.ročník 

6.2.2019 

Propagácia fakúlt Univerzity svätého Cyrila a Metóda v Trnave 30.1.2019 

Beseda s Máriou Radvaková - humanitárnou pracovníčkou Človek 

v ohrození pre 3 ročník 

8.3.2019 

Prednáška pre 1.ročník - Až do dna. Téma alkoholu 9.4.2019 

Prednáška s kpt. JUDr. Anna Katreničová pre 2 ročník téma drogy 12.4.2019 

Cesta k tolerancii 21.5.2019 

Voľba budúceho povolania 21.5.2019 

 

 

 

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 

 

PK anglického jazyka 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

Materská škola šíriť pozitívne povedomie o škole na verejnosti 

BIE - Best In English online súťaž v anglickom jazyku 

US Embassy, Speaker´s Corner Program Prednáška amerického atašé 

Gymnázium L.Svobodu, Humenné, Iuventa účasť v komisii na okresnom kole OAJ 

 

PK biológie, chémie a geografie 

 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

Krajská komisia chemickej olympiády v 
Prešove 

Príprava školského kola chemickej olympiády kat A, účasť 
študentov na krajskom kole 

PF UPJŠ oddelenie didaktiky chémie (doc. 
Ganajová) 

Klub učiteľov chémie - prípadová štúdia využitia nástrojov 
formatívneho hodnotenia) 

Bukóza Holding, a.s. 
Realizácia predmetu "Praktická chémia", príprava učebných 
materiálov 

Parazitologický ústav SAV Košice začiatok spolupráce, praktická časť SOČ... 

Projekt Svet okolo nás 
Vietnam - brána do Indočíny - organizovanie medzipredmetovej 
kinoprednášky 

UPJŠ Košice IT Akadémia - školenie a overovanie metodík z geografie 

UPJŠ Košice 
Realizácia výskumu ohľadom vyučovania v chémii v rámci 
sprostredkovania rakúsko – slovenského projektu 

UPJŠ Košice Realizácia výskumu ohľadom "Formatívneho hodnotenia žiakov v 
prírodných vedách" v 1.ročníku 



Fakulta humanitných a prírodných vied 

Prešovskej univerzity v Prešove 

vedenie praxe študentov PU, inštruktážne stretnutia s našimi 

študentami pri tvorbe geografickej olympiády 

Ústav experimentálnej onkológie SAV, 
Bratislava 

workshop 

SAV Bratislava besedy 

STU Bratislava (Doc. Milan Vrška) Tvorba učebných materiálov k predmetu "Praktická chémia" 

 

PK nemeckého a ruského jazyka 

 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

Spolupráca s Ruským centrom vedy a 
kultúry v Bratislave 

Využívanie ponúk na účasť v medzinárodných súťažiach, 
organizovaných v Rusku, poskytnutie učebníc a inej literatúry 
zdarma a pod. 

 

PK matematiky, fyziky a informatiky 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

TransData Žiacke preukazy ISIC 

CKM SYTS Známky a systém zliav pre žiacke preukazy ISIC 

UPJŠ Košice - ústav biofyziky Práca na výskume - dvaja žiaci 

Amavet podpora mládeže vo výskume 

Slovenská akadémia vied Spolupráca v oblasti prednášok a vzdelávania 

TU Košice prednášky - informatika 

ESET prednášky - informatika 

ŠPÚ- Bratislava tvorba tem. plánov pre ŠVP, cieľové požiadavky pre matematiku 

NÚCEM- Bratislava materiály potrebné k maturitným skúškam 

Talentída, n. o. - Bratislava organizovanie súťaže matematický klokan 

IUVENTA organizovanie matematickej olympiády- texty úloh, termíny 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach inštruktáž k matematickej olympiáde, IT Akadémia 

Prešovská univerzita v Prešove domáce a školské kolo MO 

Prešovská univerzita, Fakulta prírodných a 
humanitných vied 

Matematická olympiáda 

Prešovská univerzita, Fakulta prírodných a 
humanitných vied 

Príprava na štúdium matematiky 

 

 

 

PK spoločenskovedných predmetov 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

Detská organizácia Fénix Na škole pracuje KMD- Fénix pod záštitou DO Fénix 

Nadácia vojvodu z Edinburgu Zapojili sme sa do programu DofE 

Centrum pre Európsku politiku- Bratislava, 
EUTIS- Brno 

Zapojenie sa do projektu Erasmus pre učiteľov- výmena učiteľov 
zo Slovenska, Čiech, Slovinska a Chorvátska 

MKD vo Vranove nad Topľou- Centrum 
mladých 

Organizovanie podujatí a dobrovoľnícka činnosť 

KC Európa- Čemerné Dobrovoľnícka činnosť 

Dom seniorov Dobrovoľnícka činnosť 

Človek v ohrození Beseda, využívanie filmov v boji proti extrémizmu 

Amnesty International 
Školenie, ako naučiť žiakov byť tolerantní voči migrantom a 
majoritným skupinám. 



UK Právnická fakulta BA 
Vyučovacie hodiny so študentami Právnickej fakulty na tému 
Ústavné právo a dodržiavanie ľudských práv 

Matica slovenská Výstava k 1. svet. vojne, motivačné besedy s predsedom MS 

 

PK slovenského jazyka a literatúry, umenia a kultúry 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

MÚ vo Vranove nad Topľou Dobrovoľnícka činnosť 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove informatická výchova, besedy a literárne súťaže 

Hornozemplínske osvetové stredisko príprava recitačných a autorských literárnych súťaží 

MsDK vo Vranove nad Topľou Moderátorská činnosť 

Hornozemplínske osvetové stredisko 
Vranov nad Topľou 

Účasť žiakov na súťažiach Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen, 
učitelia aj členovia porôt 

Hornozemplínska knižnica Vranov nad 
Topľou 

Praktické vyučovanie knižných služieb a informácií v 1. ročníku 

 

PK telesnej a športovej výchovy 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

mesto Vranov nad Topľou športové aktivity 

CVČ Vranov nad Topľou športové aktivity 

MŠK Vranov nad Topľou, SAŠŠ súťaže, reprezentácia školy 

 

Primárna protidrogová prevencia, hliadka prvej pomoci 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

PZ SR Vranov nad Topľou Primárna prevencia drogových závislostí - beseda 

Slovenský Červený kríž 
Charitatívne zbierky, súťaž Družstva prvej pomoci, Valentínska a 
Študentská kvapka krvi 

Hematologicko-transfúzne oddelenie 
Vranovskej nemocnice 

Valentínska a Študentská kvapka krvi 

 

 

Zdravá škola 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

Detská organizácia Fénix Organizácia dobrovoľníckych aktivít 

Komunitné centrum v Čemernom Organizácia dobrovoľníckych aktivít 

Únia nevidiacich a slabozrakých Celoslovenská zbierka 

Liga za duševné zdravie Celoslovenská zbierka 

Liga proti rakovine Celoslovenská zbierka 

Slovenský zväz sklerózy multiplex Celoslovenská zbierka 

Unicef Celoslovenská zbierka modrý gombík 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

Liga proti rakovine workshop 

Zbor väzenskej a justičnej stráže Prešov beseda spojená s diskusiou 

Ústav experimentálnej onkológie SAV beseda 

  



Prehliadka  miniSOČ 
Cieľová skupina:  všetci žiaci 1. ročníka 

Hlavný cieľ: - dozvedieť sa viac o odborných témach, ktoré považujú za zaujímavé a vedia 

o nich málo, 

- vyrovnať sa s dohodobou úlohou a učiť sa systematickej práci, sebadisiplíne, 

- rozvíjať prezentačné zručnosti na školskej konferencii miniSOČ.   

Forma prezentácie: obhajoba formou Powerpointovej prezentácie: koncom mája na školskej  

                                   konferencii pred 3-člennou odbornou komisiou. 

Obsah práce:  

- spracovaný odborný problém nad rámec stredoškolského učiva 

- tematicky musí byť spracovaná téma (odborný problém) súčasťou súťažných odborov SOČ. 

Výstup MINISOČ: 1.  tlačená práca  v rozsahu 7 – 10 strán.   

   2.  PowerPointová prezentácia v časovom rozmedzí 7-10 minút. 

Kritériá hodnotenia prác: 

1. Odborná a obsahová úroveň práce  

2. Použitie argumentácie a dôkazov  

3. Formálna stránka práce, úroveň spracovania práce a dokumentácie, používanie odbornej 

    Terminológie 

4. Prezentácia práce, obhajoba práce pri diskusii. 

 

Škola spolupracuje s médiami pri propagácii dosiahnutých výsledkov – rádio Regina, TA3, Tv JOJ, 

RTVS, TASR, regionálna tlač. 

 

SLUŽBY POSKYTOVENÉ RODIČOM A ŽIAKOM 

 

1. Elektronická žiacka knižka – zavedená od šk. roku 2006/2007 

 rodič má možnosť priebežnej kontroly práce žiaka 

2. Elektronické prihlasovanie na obedy – zavedené v školskom  roku 2006/2007 

 dodržiavanie zásad  hygieny pri výdaji jedál 

 nemožnosť zneužitia stravných  lístkov 

 v šk. roku 2007/2008 zavedené elektronické vyhlasovanie 

 jedálny lístok na webe školy 

3. Elektronická evidencia prítomných žiakov na vyučovaní – dochádzka od šk. roku 2011/2012  

 kontrola dochádzky rodičmi online 

 možnosť využitia karty ISIC – zľavy na nákupy, akcie a služby 

 prepojenie s elektronickou triednou knihou 

4. Elektronická triedna kniha -  od roku 2017/2018 – s informáciami o domácich úlohách,     

    projektoch, termínoch testov a písomných prác 

5. www.gcd.sk, facebookový profil škjoly, instagramový profil školy 

 

Spolupráca školy s vysokými školami  a s Maticou slovenskou 
Gymnázium intenzívne pracuje na rozbehnutí systematickej spolupráce s blízkymi VŠ.  

UPJŠ Košice –Zmluva o partnerstve zo dňa 4. 9. 2018 s PrF, stali sme sa partnerskou 

školou, učitelia a riaditeľka sa zúčastňujeme odborných seminárov na pôde UPJŠ. 

- participácia na projekte zameranom na formatívne hosnotenie žiakov pod vedením garantky 

projektu, doc. RNDr. Márie Ganajovej, CSc. 

PU Prešov – Memorandum o spolupráci zo dňa 19.9.2017  - spolupracujeme na práci SOČ 

a hľadáme spoločný priestor v spoločenskovedných disciplínach a v jazykoch.  

STU Bratislava – odborný garant pre tvorbu učebných materiálov pre predmet Praktická chémia 

v  module s rozšíreným vyučovaním chémie a biológie, doc. RNDr. Milan Vrška, PhD. – pravidelné 

stretnutia, konzultácie a príprava pokusov. Výsledok:  učebnica a pracovné listy pre 1. ročník v spolupráci  

a financovaním zo strany spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. 

Hutnícka fakulta TU Košice – spolupráca v oblasti CHE  - motivačné prednášky, vzájomné 

návštevy laboratórií. 



Právnická fakulta UK Bratislava – Dohoda o vzájomnej spolupráci  zo dňa 22. 11. 2017 – 

spolupráca pri realizácii projektov, v boji proti extrémizmu, spolupráca pri prácach SOČ a súťažiach. 

Matica slovenská – Memorandum o vzájomnej spolupráci zo dňa 23.10.2018 

 

ŽIACKA  ŠKOLSKÁ  RADA 

 

Zloženie ŽŠR pri Gymnáziu vo Vranove nad Topľou 

Predseda ŽŠR  Františka Smolejová 

Zapisovateľ  Timotej Mikloš 

Počet členov ŽŠR 8 

Koordinátor ŽŠR Mgr.Radoslav Slivka  

 

Činnosť ŽŠR pri Gymnáziu vo Vranove nad Topľou 
ŽŠR reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k škole, k vedeniu školy. Jej 

zasadnutia sa konali pravidelne v mimovyučovacom čase, ale činnosť ŽŠR pri gymnáziu ožila. Na 

činnosť žiackej rady dozerá poverený pedagogický zamestnanec. Jej činnosť je financovaná tiež 

podporou z  projektu Fénix d.o.. 

Činnosť žiackej školskej rady sa zameriava predovšetkým na: 

 zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu školy, predkladá im svoje návrhy a stanoviská,  

 volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy, 

 vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam vo výchove zo strany školy, 

 spolutvorí a spoludohliada na dodržiavanie školského poriadku, 

 organizuje vlastné kultúrne, vzdelávacie a športové akcie školy, tvorí svoj plán aktivít na 

školský rok, 

 zúčastňuje sa vzdelávacích aktivít tejto oblasti, 

 významne pomáha pri veľkých akciách školy a DOD, 

 participuje na činnosti regionálneho parlamentu mládeže,  

 informuje študentov a vedenie školy o svojej činnosti, 

Vedenie školy konzultovalo v diskusiách – školský poriadok, tvorbu UP pre moduly pre 1. ročník, 

skúsenosti a pripomienky končiacich žiakov k ŠkVP, kvalite a rozsahu vyučovania počas 4 rokov na 

gymnáziu. 

Činnosť ŽŠR v školskom roku 2018/2019 prebiehala v súlade s plánom ŽŠR. K najväčším 

mimovyučovacím akciám ŠŽR patrila spoluorganizácia DOD, organizácia imatrikulačného večierka pre 

prvákov a Valentínsky ples. ŽŠR pokračuje v aktivitách  s deťmi z marginalizovaných skupín v 

komunitnom centre v Čemernom.  

 

Spolupráca ŽŠR s mestom a s krajom 

 

Gymnázium Cyrila Daxnera získalo 29. 10. 2018 Cenu primátora mesta Vranov nad Topľou 

2018 za významný prínos vo výchove, vzdelávaní a rozvoji stredného školstva a šírenie dobrého 

mena mesta doma a v zahraničí. 

 ŽŠR je aktívnou súčasťou Vranovského parlamentu mládeže. Táto neformálna skupina 

spolupracuje s mládežníckymi organizáciami v meste, s novovzniknutým Centrom mládeže Vranova pri 

MsDK Vranov, s organizáciami v okrese, z iných miest, venuje sa organizovaniu akcií pre mládež 

v popoludňajších a večerných hodinách, zapája sa do politiky mesta, organizuje školenia pre mládežníkov 

zamerané na ich osobnostný rozvoj a na prácu vo verejnom sektore. Žiaci sú aktívni aj na krajskej úrovni. 

 

PRÁCA S TALENTOVANÝMI ŽIAKMI  

 

# 

Meno 

žiaka(ov
)/tímu 

Tr./

Roč
. 

Názov 

súťaže 

Umiest

nenie 
Kolo 

Pre

dme
t 

Dátu

m 

Pripravova

l 

1 Lukča 
Tomáš 

II.B RoboRAVE 
Slovensko 

2018 - 

1. 
miesto 

celoslovenské INF 2018-
10-19 

Ing. Ján 
Motešický 



hasenie 
ohňa 

(postup na 
RoboRAVE 

Internation
al Čína) 

2 Koľbik 

Timotej 

III.

B 

RoboRAVE 

Slovensko 
2018 - 

Maze 

1. 

miesto 

celoslovenské INF 2018-

10-19 

Ing. Ján 

Motešický 

3 Iľko 

Matúš 

II.B RoboRAVE 

Slovensko 
2018 - 

hasenie 
ohňa 

(postup na 
RoboRAVE 

Internation
al Čína) 

1. 

miesto 

celoslovenské INF 2018-

10-19 

Ing. Ján 

Motešický 

4 Dzurik 
Richard 

III.
B 

RoboRAVE 
Slovensko 

2018 - 
Maze 

1. 
miesto 

celoslovenské INF 2018-
10-19 

Ing. Ján 
Motešický 

5 Suďa 

Jakub 

III.

B 

RoboRAVE 

Slovensko 
2018 - 

hasenie 
ohňa 

(postup na 
RoboRAVE 

Internation
al Čína) 

1. 

miesto 

celoslovenské INF 2018-

10-19 

Ing. Ján 

Motešický 

6 Janová 
Alexandr

a 

II.B Jazykový 
kvet  

1. 
miesto 

celoslovenské NEJ 2019-
06-14 

Mgr. 
Zuzana 

Zubková 

7 Baran 

Adrián 

IV.

D 

Atletika 1. 

miesto 

celoslovenské SJL 2019-

05-09 

PaedDr. Ján 

Guľvas 

8 Baran 

Adrián 

IV.

D 

Atletika 1. 

miesto 

celoslovenské TSV 2019-

05-09 

PaedDr. Ján 

Guľvas 

9 Kopko 
Peter 

III.
B 

RoboRAVE 
Slovensko 

2018 - 
Maze 

2. 
miesto 

celoslovenské INF 2018-
10-19 

Ing. Ján 
Motešický 

10 Valčo 
Marek 

IV.C Patrí 
politika do 

školy? 

2. 
miesto 

celoslovenské OBN 2019-
03-25 

Mgr. Viera 
Voľanská 

Huntejová 

11 Kolcunov

á Soňa 

III.

B 

Patrí 

politika do 
školy? 

2. 

miesto 

celoslovenské OBN 2019-

03-25 

Mgr. Viera 

Voľanská 
Huntejová 

12 Breznická IV.C Patrí 2. celoslovenské OBN 2019- Mgr. Viera 



Laura politika do 
školy? 

miesto 03-25 Voľanská 
Huntejová 

13 Feco 
Michal 

II.D Jazykový 
kvet 

2. 
miesto 

celoslovenské RUJ 2019-
06-14 

Mgr. Helena 
Lengvarská 

14 Danková 
Júlia 

III.
A 

Celosloven
ské kolo 
súťaže v 

prednese 
ruskej 

poézie a 
prózy 

"Ruské 
slovo" 

2. 
miesto 

celoslovenské RUJ 2019-
04-05 

Mgr. Helena 
Lengvarská 

15 Bindasov
á 

Ľudmila, 
Kocáková 

Hana, 
Rybarčák

ová 
Natália 

I.A Celosloven
ské kolo v 

speve - 
Ruské 

slovo  

2. 
miesto 

celoslovenské RUJ 2019-
04-05 

Mgr. Alena 
Jacková 

16 Kolcunov
á Soňa 

III.
B 

Sárova 
Bystrica 

2. 
miesto 

celoslovenské SJL 2018-
11-30 

Mgr. Eva 
Hrunová 

17 Bľacha 

Matúš 

III.

B 

RoboRAVE 

Slovensko 
2018 - 

hasenie 
ohňa  

3. 

miesto 

celoslovenské INF 2018-

10-19 

Ing. Ján 

Motešický 

18 Kopko 
Peter 

III.
B 

RoboRAVE 
Slovensko 

2018 - 
hasenie 

ohňa 

3. 
miesto 

celoslovenské INF 2018-
10-19 

Ing. Ján 
Motešický 

19 Hliva 

Samuel 

III.

B 

RoboRAVE 

Slovensko 
2018 - 

hasenie 
ohňa 

3. 

miesto 

celoslovenské INF 2018-

10-19 

Ing. Ján 

Motešický 

20 Družstvo 
chlapcov-
Stolný 

tenis 

CH Stolný 
tenis-

chlapci-

Majstrovst
vá 

Slovenská 

3. 
miesto 

celoslovenské TSV 2019-
04-03 

PaedDr. Ján 
Guľvas 

21 Matej 

Gajdoš 

III.

D 

Festival 

vedy a 
techniky, 

celoslovens
ké kolo 

oceneni

e poroty 

celoslovenské FYZ 2018-

11-08 

Ing. Ján 

Motešický 

22 Motešická IV.B Misia uspešný celoslovenské FYZ 2018- Ing. Ján 



Janka Mars2 riešiteľ 12-12 Motešický 

23 Kočišová 

Mária 
Anna 

III.

D 

Misia 

Mars2 

uspešný 

riešiteľ 

celoslovenské FYZ 2018-

12-12 

Ing. Ján 

Motešický 

24 Chmeľ 
Timotej 

II.B Misia 
Mars2 

uspešný 
riešiteľ 

celoslovenské FYZ 2018-
12-12 

Ing. Ján 
Motešický 

25 Mekelová 

Barbora 

II.A Misia 

Mars2 

uspešný 

riešiteľ 

celoslovenské FYZ 2018-

12-12 

Ing. Ján 

Motešický 

26 Gajdoš 

Matej 

III.

D 

Misia 

Mars2 

uspešný 

riešiteľ 

celoslovenské FYZ 2018-

12-12 

Ing. Ján 

Motešický 

27 Uhlík 

Vladimír 

III.

B 

Krajské 

kolo SOČ 

1. 

miesto 

krajské FYZ 2019-

04-05 

Ing. Ján 

Motešický 

28 Kristína 

Jakubová
, Klára 

Chanátho
vá, 

Barbora 
Mekelová 

III.

C a 
II.A 

protopresb

yterské 
kolo 

Biblickej 
olympiády 

v 2. 
kategórii 

1. 

miesto 

krajské NAB 2019-

03-21 

Mgr. Ján 

Slobodník 

29 Janová 
Alexandr

a 

II.B Jazykový 
kvet 2019 

1. 
miesto 

krajské NEJ 2019-
04-08 

Mgr. 
Zuzana 

Zubková 

30 Soňa 
Kolcunov

á 

III.
B 

Patrí 
politika do 

školy? 

1. 
miesto 

krajské OBN 2019-
03-06 

Mgr. Viera 
Voľanská 

Huntejová 

31 Laura 

Breznická 

IV.C Patrí 

politika do 
školy? 

1. 

miesto 

krajské OBN 2019-

03-06 

Mgr. Viera 

Voľanská 
Huntejová 

32 Marek 
Valčo 

IV.C Patrí 
politika do 

školy? 

1. 
miesto 

krajské OBN 2019-
03-06 

Mgr. Viera 
Voľanská 

Huntejová 

33 Fečo 

Michal 

II.D Jazykový 

kvet 

1. 

miesto 

krajské RUJ 2019-

04-08 

Mgr. Helena 

Lengvarská 

34 Danková 

júlia 

III.

A 

Krajské 

kolo v 
prednese 

poézie a 
prózy 

"Ruské 
slovo" 

1. 

miesto 

krajské RUJ 2019-

03-14 

Mgr. Helena 

Lengvarská 

35 Baran 

Adrián 

IV.

D 

Krajské 

kolo v 
atletike 

1. 

miesto 

krajské TSV 2019-

04-26 

PaedDr. Ján 

Guľvas 

36 Družstvo 
chlapcov-

Stolný 
tenis 

CH Stolný 
tenis-

Krajské 
kolo 

1. 
miesto 

krajské TSV 2019-
03-21 

PaedDr. Ján 
Guľvas 

37 Vaterkov II.B SOČ 2. krajské GEG 2019- Mgr. 



á Natália miesto 04-05 Radoslav 
Slivka 

38 KOLESÁR 
JURAJ 

I.C KRAJSKÉ 
KOLO 

súťaže 
JAZYKOVÝ 

KVET 

2. 
miesto 

krajské NEJ 2019-
04-08 

Mgr. 
Katarína 

Chromčová 

39 Bindasov
á 

Ľudmila, 
Kocáková 

Hana, 
Rybarčák

ová 
Natália 

I.A Krajské 
kolo v 

speve - 
Ruské 

slovo 

2. 
miesto 

krajské RUJ 2019-
03-14 

Mgr. Alena 
Jacková 

40 Marcinčin
ová 

Lenka 

III.
B 

Krajské 
kolo 

Olympiády 
v 

anglickom 
jazyku 

3. 
miesto 

krajské ANJ 2019-
02-13 

PhDr. Maroš 
Mitrik 

41 Basketbal
-chlapci 

chla
pci 

42. ročník 
o Pohár 

riad.Gymn

ázia v 
Humenno

m  

3. 
miesto 

krajské TSV 2018-
12-06 

PaedDr. Ján 
Guľvas 

42 Matej 

Gajdoš 

III.

D 

Festival 

vedy a 
techniky, 

krajské 
kolo 

Košický a 
Prešovský 

kraj  

uspešný 

riešiteľ 

krajské FYZ 2018-

10-18 

Ing. Ján 

Motešický 

43 Zavidná 

Natália 

IV.

D 

Olympiáda 

v ruskom 
jazyku 

uspešný 

riešiteľ 

krajské RUJ 2019-

03-25 

Mgr. Helena 

Lengvarská 

44 Bľacha 
Matúš 

III.
B 

RoboRAVE 
Poland 
2019 

1. 
miesto 

medzinárodn
é 

INF 2019-
03-20 

Ing. Ján 
Motešický 

45 Kopko 
Peter 

III.
B 

RoboRAVE 
Poland 

2019 

1. 
miesto 

medzinárodn
é 

INF 2019-
03-20 

Ing. Ján 
Motešický 

46 Hliva 

Samuel 

III.

B 

RoboRAVE 

Poland 
2019 

1. 

miesto 

medzinárodn

é 

INF 2019-

03-20 

Ing. Ján 

Motešický 

47 Suďa 
Jakub 

II.A RoboCup 
Junior 

Slovensko 

2. 
miesto 

medzinárodn
é 

INF 2019-
03-28 

Ing. Ján 
Motešický 



- kategória 
záchranár 

(postup na 
celosvetov

é finále v 
Sydney) 

48 Lukča 

Tomáš 

II.B RoboCup 

Junior 
Slovensko 

- kategória 
záchranár 

(postup na 
celosvetov

é finále v 
Sydney) 

2. 

miesto 

medzinárodn

é 

INF 2019-

03-28 

Ing. Ján 

Motešický 

49 Iľko 
Matúš 

II.B RoboCup 
Junior 

Slovensko 
- kategória 

záchranár 
(postup na 

celosvetov
é finále v 
Sydney) 

2. 
miesto 

medzinárodn
é 

INF 2019-
03-28 

Ing. Ján 
Motešický 

50 Motešická 
Janka 

IV.B European 
Union 

Contest for 
Young 

Scient 
Írsko 

(udelená 
špeciálna 

cena) 

oceneni
e poroty 

medzinárodn
é 

BIO 2018-
09-19 

Ing. Ján 
Motešický 

51 Julíana 

Macková 

IV.

D 

Medzinárod

ná cena 
vojvodu z 

Edinburgu- 
bronzová 

úroveň 

oceneni

e poroty 

medzinárodn

é 

DEJ 2018-

09-14 

Mgr. Viera 

Voľanská 
Huntejová 

53 Františka 
Smolejov

á 

IV.B Medzinárod
ná cena 

vojvodu z 
Edinburgu- 

strieborná 
úroveň 

oceneni
e poroty 

medzinárodn
é 

DEJ 2018-
09-14 

Mgr. Viera 
Voľanská 

Huntejová 

54 Samuel 
Kuchár 

IV.B Medzinárod
ná cena 

vojvodu z 
Edinburgu- 

strieborná 
úroveň 

oceneni
e poroty 

medzinárodn
é 

DEJ 2018-
09-14 

Mgr. Viera 
Voľanská 

Huntejová 

55 Filip IV. Medzinárod oceneni medzinárodn DEJ 2018- Mgr. Viera 



Jozefov D ná cena 
vojvodu z 

Edinburgu- 
strieborná 

úroveň 

e poroty é 09-14 Voľanská 
Huntejová 

57 Branislav 
Čakurda 

II.D Medzinárod
ná cena 

vojvodu z 
Edinburgu- 

bronzová 
úroveň 

oceneni
e poroty 

medzinárodn
é 

DEJ 2018-
09-14 

Mgr. Viera 
Voľanská 

Huntejová 

58 Klára 
Bálintová 

IV.
D 

Medzinárod
ná cena 

vojvodu z 
Edinburgu- 

bronzová 
úroveň 

oceneni
e poroty 

medzinárodn
é 

DEJ 2018-
09-14 

Mgr. Viera 
Voľanská 

Huntejová 

59 Alexandr
a 

Sidorová 

IV.B Medzinárod
ná cena 

vojvodu z 
Edinburgu- 

strieborná 
úroveň 

oceneni
e poroty 

medzinárodn
é 

DEJ 2018-
09-14 

Mgr. Viera 
Voľanská 

Huntejová 

60 Katarína 

Miková 

IV.

D 

Medzinárod

ná cena 
vojvodu z 

Edinburgu- 
bronzová 

úroveň 

oceneni

e poroty 

medzinárodn

é 

DEJ 2018-

09-14 

Mgr. Viera 

Voľanská 
Huntejová 

61 Viktor 

Hankovsk
ý 

IV.

D 

Medzinárod

ná cena 
vojvodu z 

Edinburgu- 
strieborná 

úroveň 

oceneni

e poroty 

medzinárodn

é 

DEJ 2018-

09-14 

Mgr. Viera 

Voľanská 
Huntejová 

62 Ivana 

Baníková 

III.

B 

Projektová 

súťaž v 
Salzburgu 

"Alles 
Chemie - 
nachhaltig 

und 
innovativ" 

oceneni

e poroty 

medzinárodn

é 

CHE 2019-

05-09 

RNDr. Silvia 

Konečná 

63 Kristína 
Lazurová 

III.
B 

Projektová 
súťaž v 

Salzburgu 
"Alles 

Chemie - 
nachhaltig 

und 
innovativ" 

oceneni
e poroty 

medzinárodn
é 

CHE 2019-
05-09 

RNDr. Silvia 
Konečná 



64 Alena 
Jančíková 

III.
B 

Projektová 
súťaž v 

Salzburgu 
"Alles 

Chemie - 
nachhaltig 

und 

innovativ" 

oceneni
e poroty 

medzinárodn
é 

CHE 2019-
05-09 

RNDr. Silvia 
Konečná 

65 Dajana 

Bozdošov
á 

III.

B 

Projektová 

súťaž v 
Salzburgu 

"Alles 
Chemie - 

nachhaltig 
und 

innovativ" 

oceneni

e poroty 

medzinárodn

é 

CHE 2019-

05-09 

RNDr. Silvia 

Konečná 

66 Branislav 

Čakurda 

II.D Projektová 

súťaž v 
Salzburgu 

"Alles 
Chemie - 

nachhaltig 
und 

innovativ" 

oceneni

e poroty 

medzinárodn

é 

SJL 2019-

05-09 

RNDr. Silvia 

Konečná 

67 Katarína 
Ihnatová 

III.
D 

Rozhoduj o 
Európe 

uspešný 
riešiteľ 

medzinárodn
é 

OBN 2018-
12-07 

Mgr. Viera 
Voľanská 

Huntejová 

68 Kolesár 

Juraj 

I.C Olympiáda 

v 
nemeckom 

jazyku - 
kategória 

2A 

1. 

miesto 

okresné NEJ 2019-

01-17 

Mgr. 

Radoslav 
Slivka 

69 Šustová 

Viktória 

IV.C Hviezdosla

vov Kubín 

1. 

miesto 

okresné SJL 2019-

03-26 

PaedDr. 

Miroslava 
Fuňáková 

70 JAnko 
hrasko 2 

pok
us2 

pokua2 1. 
miesto 

okresné SJL 2019-
08-09 

Ing. Ján 
Motešický 

71 Kovka 
Patrik 

I.A Hviezdosla
vov Kubín 

1. 
miesto 

okresné SJL 2019-
03-26 

PaedDr. 
Miroslava 
Fuňáková 

72 Družstvo 
dievčat 

diev
čatá 

OKv 
Basketbale 

1. 
miesto 

okresné TSV 2019-
04-12 

PaedDr. Ján 
Guľvas 

73   Okresné 
kolo vo 

volejbale 
chlapcov 

1. 
miesto 

okresné TSV 2019-
03-22 

Mgr. Ján 
Lengvarský 

74 Družstvo 
chlapcov 

CH OKv 
Basketbale 

1. 
miesto 

okresné TSV 2019-
04-11 

PaedDr. Ján 
Guľvas 

75 Družstvo chla OK-Stolný 1. okresné TSV 2018- PaedDr. Ján 



chlapcov pci tenis miesto 10-23 Guľvas 

76 Družstvo 

chlapcov-
dievčat 

I.-

II.r
oč. 

OK v 

Streeetbal
e 

1. 

miesto 

okresné TSV 2019-

05-31 

PaedDr. Ján 

Guľvas 

77 Bančansk
ý Tomáš 

I.B Olympiáda 
v 

anglickom 

jazyku 

2. 
miesto 

okresné ANJ 2019-
01-16 

PhDr. Maroš 
Mitrik 

78 Uhlík 

Vladimír 

III.

B 

Olympiáda 

v 
nemeckom 

jazyku - 
kategória 

2B 

2. 

miesto 

okresné NEJ 2019-

01-17 

Mgr. 

Radoslav 
Slivka 

79 Kóňa 

Daniel 

II.A Olympiáda 

v 
nemeckom 

jazyku 

2. 

miesto 

okresné NEJ 2019-

01-17 

Mgr. 

Katarína 
Chromčová 

80 Škurlová 

Ema 

III.

C 

Hviezdosla

vov Kubín 

2. 

miesto 

okresné SJL 2019-

03-26 

PaedDr. 

Miroslava 
Fuňáková 

81 Družstvo 
chlapcov 

 Okresné 
kolo vo 
futbale 

2. 
miesto 

okresné TSV 2019-
04-08 

Mgr. Ján 
Lengvarský 

82 Družstvo 
dievčat 

diev
čatá 

OK-Stolný 
tenis 

2. 
miesto 

okresné TSV 2018-
10-22 

PaedDr. Ján 
Guľvas 

83 Marcinčin
ová 

Lenka 

III.
B 

Olympiáda 
v 

anglickom 
jazyku 

3. 
miesto 

okresné ANJ 2019-
01-16 

PhDr. Maroš 
Mitrik 

84 Vysoká 
Kristína 

IV.B Olympiáda 
v 

nemeckom 
jazyku 

3. 
miesto 

okresné NEJ 2019-
01-17 

Mgr. 
Zuzana 

Zubková 

85 Janová 
Alexandr

a 

II.B Hviezdosla
vov Kubín 

3. 
miesto 

okresné SJL 2019-
03-26 

PaedDr. 
Miroslava 

Fuňáková 

86 Kocáková 

Hana 

I.A Hviezdosla

vov Kubín 

3. 

miesto 

okresné SJL 2019-

03-26 

PaedDr. 

Miroslava 
Fuňáková 

87 Viktória 

Miková 

IV.

D 

Medzinárod

ná cena 
vojvodu z 

Edinburgu- 
bronzová 

úroveň 

oceneni

e poroty 

okresné DEJ 2018-

09-14 

Mgr. Viera 

Voľanská 
Huntejová 

 



Deň otvorených dverí - DOD 2019 

 Od školského roku 2015/2016 realizujeme Deň otvorených dverí na gymnáziu vo Vranove nad 

Topľou. Druhý ročník sa uskutočnil v januári 2017, tretí začiatkom februára 2018, štvrtý ročník sa 

uskutečnil 1.februára 2019  a mal dva ciele: 

1. predstaviť žiakom ZŠ, výchovným poradcom, riaditeľom aj rodičom školu, jej vzdelávacie a výchovné  

    aktivity a možnosti, 

2. stretnutie a diskusia gymnazistov so zaujímavými hosťami – významnými vedcami, profesormi, 

osobnosťami společenského, kultúrneho, podnikatelského aj samosprávneho prostredia - bývalými žiakmi 

školy. 

  

   Program DOD 2019          

Program DOD 2019 na Gymnáziu Cyrila Daxnera 
vo Vranove nad Topľou 

 

  9:15 –   9:30 prezentácia ZŠ vo vestibule novej budovy  

  9:30 –   9:45 otvorenie DOD pre základné školy – predstavenie jednotlivých modulov 

  9:45 – návšteva jednotlivých stanovíšť pre ZŠ  

  9:45 – 10:00 prezentácia hostí vo vestibule novej budovy 

10:00 – 10:20 slávnostné otvorenie DOD pre gymnazistov a pozvaných hostí v školskej jedálni 

10:30 – 11:30 odborné semináre a motivačné prednášky pre žiakov gymnázia 

11:15   spoločenské stretnutie hostí v zborovni školy 

 

Hostia, pracujúci v sekciách pre gymnazistov  
 

1. Manažment a financie                                                                   (UCJ 3, Mgr. R. Slivka) 

Téma: Ako sa dostať z vranovského štátneho gymnázia do Viedne  
a na univerzitu na Floride 
Prednášajúci: SOŇA KĽUČÁROVÁ, M.B.A. - University of Central Florida, Orlando, FL, USA 

(College of Business Administration, Department of Marketing) (absolventka 

osemročného gymnázia v rokoch 2000-2008, vyštudovala Webster University vo Viedni, 

momentálne pôsobí ako doktorandka na UCF v Orlande na Floride) 

 

2. História                                                                         (DEJ, PhDr. Drahomíra Gedorová) 

Téma: Región Vranova a okolia od prehistórie až po stredovek 
Prednášajúci: Mgr. JÁN JUSKO- absolvent Trnavskej univerzity v Trnave, katedra klasickej 

archeológie,  dnes pracuje v súkromnom sektore ako archeológ 

 

3. Kybernetika a umelá inteligencia                                                        (INF 2, Mgr. Ondrej Kostelník) 

Téma: Ako rozbehnúť kariéru v IT 
Prednášajúci: Ing. MAREK TOMÁŠ – Technical Leader – Cisco, Cognitive Intelligence v Košiciach 

(absolvent osemročného gymnázia v rokoch 2000-2008) 

 

4. Ľudské práva                                                                                                        (OBN, Mgr. Anna Kovaľová) 

Téma: "Vtedy na Balkáne..." 

Prednášajúci: Mgr. VIERA VOĽANSKÁ - HUNTEJOVÁ-  koordinátorka projektu " Kam vedie 

nacionalizmus a extrémizmus"– učiteľka dejepisu a občianskej náuky na GCD 

 

5. Anglistika                                                                                           (UCJ 6, PhDr. Eva Krišandová)                                                                                                    



Téma: The history of the English language 
Prednášajúci: KEITH JOHN CLEMENTS -  Spojené kráľovstvo  (Oxford), anglický lektor pôsobiaci 

ako dobrovoľník na Gymnáziu Cyrila Daxnera 

 

 

6. Medicína                                           (SJL-UKL, PaedDr. Miroslava Fuňáková, Mgr. Michaela Šuličová)                                                                                                    

Téma: Čo je neonatológia a moje skúsenosti z Tanzánie 
Prednášajúci: MUDr. JANA JENČOVÁ – lekárka, neonatologická ambulancia, Nemocnica Vranov nad 

Topľou 
 

Predstavitelia inštitúcií, partneri školy, ďalší hostia na DOD  
Mesto a okres Vranov nad Topľou 

Ing. Ján Ragan, primátor mesta a poslanec v krajskom zastupiteľstve PSK 
Mgr. Andrej Krišanda, prednosta Okresného úradu Vranov nad Topľou 
Ing. Imrich Kónya, prednosta mestského úradu 
PaedDr. Mariana Lapčáková, vedúca oddelenia školstva MsÚ 
 

Poslanci krajského zastupiteľstva PSK 
PhDr. Jozef Baran, poslanec PSK, riaditeľ Úradu práce SVaR Vranov nad Topľou 

Mgr. Peter Kocák, poslanec PSK, pedagóg, vedúci súboru Vranovčan 

Stanislav Obický, poslanec PSK, honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku, podnikateľ, filantrop 

Partneri školy 
BUKÓZA HOLDING, a.s. 

 PaedDr. Ľubica Nováková, špecialista na personalistiku 

Vranovská nemocnica n.o. 
MUDr. Marína Romanová,– námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť 

  

Mestský dom kultúry Vranov a Centrum mládeže pri MsDK  
Ing. Alfonz Kobielsky, riaditeľ MsDK Vranov  

Rada rodičovského združenia, rada školy 
Mgr. Emília Antolíková, vedúca Odboru kultúry PSK, členka rady školy 

 PhDr. Terézia Terifajová, predsedníčka RRZ, členka rady školy 
             RNDr. Miron Blaščák, člen rady školy, bývalý riaditeľ gymnázia 
 Predstavitelia partnerských univerzít 
  

Školy 
ZŠ Bernolákova - Mgr. Marek Cerula, riaditeľ 
ZŠ Lúčna - PaedDr. Blažena Matisová, riaditeľka 
ZŠ Sídl. Juh – Mgr. Zlatica Halajová, riaditeľka 
ZŠ Sídl. II – Mgr. Milan Bendik, riaditeľ 
ZŠ Kukučínova– PaedDr. Martin Babiak 
SOŠ, A. Dubčeka, Vranov - Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ 
Spojená škola Čaklov – Mgr. Stanislav Kráľ, riaditeľ 
Obchodná akadémia – Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka,  

                                                - Ing. Viera Lakatová, zástupkyňa riaditeľky 

 
 
 



 
DOD 2019 

PROGRAM PRE ŽIAKOV ZŠ 
 

 AKTIVITA UČEBŇA UČITEĽ VEDÚ  GYMNAZISTI 

1. Slovenčina hrou SJL Mgr. E. Hrunová,  

Klára Petrová I.C 
Zuzana Čandíková I.C 
Kristína Dzurcová I.C 
Marek Adam I.C 
Marko Sukovský I.C                                   5 

2. 

Divadelné 
predstavenie... ale po 

anglicky 
 

UCJ 2 Mgr. S. Bilíková 

Kiňová II.B , Horváthová II.B, Galisová II.B, 
Kočiš II.B, Čarabová II.B, Grechová II.B, 
Lenárt II.B, Pawlak II.B, Tomková I.A, 
Porvaržníková I.A, Baranová I.A, 
Gasperová I.A, Zeleňáková I.A,  
Vavreková I.A, Bičušová I.A,  
Hančuľáková I.A                                      16 

3. NEJ a RUJ na našej škole UCJ 5 
Mgr. K. Chromčová 
Mgr. H. Lengvarská 

Alexandra Janová II.B 
Michala Fečo II.D    
Patrik Karabin II.B                                    2 

4. 
SCIENCE IN ENGLISH 
(angličtina metódou 

CLIL) 
BIOU Mgr. Matúš Magura 

Martin Zajac, Róbert Bučko, Tomáš Petík, 
Artúr Šándor, Oliver Kovaľ (všetci I.B) 
                                                                     5 

5. 
Robotika a INF - 

 IT akadémia 
INF 1 Ing. J. Motešický 

Vincler Dávid – I.C 
Tomáš Demko – I.C 
Maximilián Bumbera – I.C  
Kristián  Ragančík – I.C  
Jakub Suda – II.C 
Matúš Iľko – II.B 
Tomáš Lukča – II.B 
Peter Kopko - IIIB 
Matúš Bľacha  - III.B 
Samuel Hliva – III.B                                10 

6. BIO – CHE - GEO aktivity 
CHE LAB 

 
RNDr. Ž. Bertová 
Mgr. A. Dzurjaninová 

Hermanovský I.A 
Ličaková I.A 
Antuš I.A 
Česlaková I.A 
Marcinčin I.A                                              5 
 

7. 
V MATFYZ-e:  

predstavenie MAT a FYZ 
na škole 

TABU 
RNDr. Martina 
Brunovská 

Timotej Chmeľ II.B 
Martin Feník II.C 
Adéla Molčanová III.B 
Vladimír Uhlík III.B 
Matej Gajdoš III.D                                   5 

8. 
DofE 

(Medzinárodná cena 
vojvodu z Edinburghu) 

SJL-DEJ 
RNDr. Mária 
Onderková 

Františka Smolejová IV.B,  
Samuel Kuchár IV.B, 
 Alexandra Sidorová IV.B  
Branislav Čakurda II.A.                           5 



 
 

Mediálne výstupy 

Škola prezentuje svoje vzdelávacie a výchovné aktivity aj mediálne, a to v okresných novinách 

Vranovské novinky, Vranovské noviny, Vranovská TV, niekoľkokrát odzneli reportáže o úspechoch 

školy v rádiu Regina východ, objavili sa správy na TV JOJ, a TA3. Škola previdelne uverejňuje 

informácie na svojom  statuse na sociálnej sieti Facebook, ktorý má momentálne vyše 2500 sledovateľov.  

 

 

 

 

 

Erasmus plus  projekt "Mladí mladým“  Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus 

Aby minulosť západného Balkánu nebola našou budúcnosťou,  je potrebná aktívna participácia 

všetkých nás na budovaní mierového sveta -  projekt s touto témou organizovali CEP, EUTIS a Erasmus 

plus. So žiakmi 6 stredných škôl zo Slovenska  sme spoznávali príčiny a následky vojen v Chorvátsku a 

Bosne a Hercegovine. Projekt zahŕňal aj výmenu pedagógov zo SR, ČR, Slovinska a Chorvátska. 

Výstupom je spoločná učebnica.  

 

Klub GYVV Amavet 946    

Členmi klubu Amavet sme od roku 2015. Je zameraná predovšetkým na rozvoj robotiky, ale aj 

prírodných vied.   

Aktivity klubu sú zamerané na prírodné vedy a informatiku. Zúčastňujeme sa Festivalu vedy 

a techniky, Pohára vedy, v rámci klubu sme sa zapojili do súťaže Misia Mars, Junior Internet, za ktorý 

sme dostali okrem cien aj ďakovný list od STU Bratislava za aktivity, Robo Rave, ROBOCUP, 

Robotický Battle. Aktivity nášho klubu zaujali aj organizátorov a informácia o našej činnosti je súčasťou 

výročnej správy Amavetu 2016. Úspechy klubu sú predovšetkým na poli robotických súťaží – 

medzinárodné kolo v Poľsku, v Číne, postup do Sydney... 

Na financovanie reprezentácie získava koordinátor klubu, Ing. J. Motešický, ako aj vedenie školy 

prostriedky z darov, grantov, dotácií. Sumou 3500€ prispel na pokrytie výdavkov v Číne na svetovom 

finále ROBO RAVE  v Pekingu náš zriaďovateľ PSK. 

 

Projekt Športom k zdravému životnému štýlu – nová cvičebná miestnosť  - získaných 4 500€ 

Gymnázium bolo úspešné v žiadosti o dotáciu na modernizáciu vybavenia telocvične vo výške 

4500€ - škola vybudovala nové Pohybové štúdio, kde máme …cyklotrenažérov, rebriny a pomôcky pre 

kardiotréning a ľahké posilňovanie. Od cyklotrenažérov si sľubujeme predovšetkým lepšiu motiváciu 

žiakov k pohybu - prebudenie väčšieho záujmu o športovanie aktivitou, ktorá je v súčasnosti moderná 

a vyhľadávaná v posilňovniach. Škola zrekonstruovala starú podlahu, zabezpečila zrkadlá a vytvorila 

modernú cvičebnú miestosť pomocou navýšenia rozpočtu zriaďovateľom o 4 972€.  

 

Klub mladých dobrovoľníkov Fénix 

 KMD- Fénix pracuje pod Detskou organizáciou Fénix, o.z. so sídlom v Bratislave ako územná 

organizácia so sídlom na gymnáziu vo Vranove nad Topľou. 

  DO Fénix je samostatné, nezávislé, nepolitické, dobrovoľné občianske združenie detí, mládeže 

a dospelých. Poslaním organizácie je združovať deti a mládež za účelom ich prípravy na život 

v spoločnosti, pomáhať ich formovať ako budúcich aktívnych občanov a súčasne vypĺňať ich voľný čas 

zmysluplnou činnosťou. Do Fénix organizuje, podporuje a rozvíja aktivity zamerané na neformálne 

vzdelávanie mládeže tak, aby sa u nich vytvárali predpoklady na získavanie poznatkov a vedomostí 

J. Projekty  



potrebných k realizácii aktívneho občianstva a demokracie, učí mládež aktívne sa zúčastňovať na 

rozhodovacích procesoch v spoločnosti.  

 Naša ÚO sa venuje dobrovoľníckym aktivitám hlavne pre deti zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. Máme patronát nad KC v Čemernom pre rómske deti. Týmto spôsobom učíme mládež búrať 

bariéry a spájať majoritu s minoritou. ÚO má 54 členov a jej súčasťou je štatutár - Mgr. Viera Voľanská 

a animátor Mgr. Iveta Pribulová. ÚO KMD Fénix je financovaná z členských príspevkov a z dotácií DO 

Fénix. 

Škola a regionálny rozvoj okresu  - získaných  38 500€ + 56 675€ 

V rámci Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou prijatého 30. 08. 2016 na rokovaní 

Vlády SR, sme požiadali v auguste 2017 o regionálny príspevok vo výške 38 500€. 

Tieto prostriedky sme prefinancovali od septembra do decembra 2018 a zakúpili sme vybavenie 

do 3 učební IKT systémom Zero Client, vybavením CHELAB-u sušičkou, digitálnou váhou  a muflovou 

pecou, všetko v hodnote 38 500€.  

V školskom roku 2018/2019 sme boli úspešní pri získavaní prostriedkov na rozvoj prírodovednej 

a jazykovej gramotnosti, uzatvorili sme zmluvu o poskytnutí regionálního rpíspevku č. 558/2019 dňa 27. 

08. 2019 na regionálny príspevok vo výške 56 675€ - na nákup prístrojov a techniky do laboratórií pre 

fyziku, biológiu, chémiu a pre jazykové učebne: 

 

Názov projektu 
Dobudovanie prístrojovej a IKT infraštruktúry Gymnázia Cyrila Daxnera pre 
blended learning 

Účel poskytnutia 
regionálneho príspevku 

1. Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v oblasti prírodovednej a jazykovej 
gramotnosti formou blended learning.                                
2. Zvýšenie motivácie žiakov pre štúdium vysokoškolských odborov 
perspektívnych pre trh práce zvýšením kvality vzdelávania prírodovedných 
predmetov bádateľsky orientovaným vyučovaním. 

Miesto realizácie  Gymnázium Cyrila Daxnera Vranov nad Topľou 

Doba realizácie  2019 

 

Prioritná oblasť: C. Vzdelávanie, flexibilita a kariéra 

Opatrenie:   C2 Podpora účasti na celoživotnom vzdelávaní 

Aktivita 1. Dobudovanie prístrojového vybavenia  CHELABu, FYZLABu a BIOLABu a 

notebookového vybavenia  odborných učební  za účelom systematickej realizácie bádateľsky 

orientovaného prírodovedného  vyučovania a blended learning v prírodovedných predmetoch.  

Aktivita 2. Dobudovanie odborných jazykových učební  notebookovými zariadeniami za 

účelom systematického vzdelávania vybraných predmetov pomocou CLIL metódy v ANJ  a pre 

blended learning pre vzdelávaciu oblasť Jazyk a spoločnosť. Zvýšenie motivácie žiakov maturovať 

z NEJ alebo RUJ. 

ŠkVP má 4 varianty: 1. modul MAT-FYZ-INF, 2. modul BIO-CHE, 3. modul JAZYKY – zatiaľ v  

1. ročníku - a 4.Inovovaný ŠkVP pre 2. – 4. ročník. V budúcom a ďalších školských  rokoch GCD prejde 

na modulový spôsob vzdelávacieho procesu, ktorý prináša rozšírené vyučovanie v uvedených 

predmetoch, a teda lepšie pripraveného absolventa. 

     Východiskom tohto projektu je Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy 2017/2018 a tiež Správa o výsledkoch  komplexnej inšpekcie, ktorú uskutočnila ŠŠI, 

Školské inšpekčné centrum Prešov v tomto školskom roku v dňoch 08. 10. – 12. 10. 2018.  

     Ciele projektu: 

a) pokračovanie v inovovaní foriem a metód výchovno-vzdelávacej práce – bledned learning, CLIL - 

vzdelávanie zamerané na aktívne sa učiaceho žiaka na vyučovacích hodinách, 

b) systematicky uplatňovaný individuálny prístup k vzdelávacím potrebám žiakov, 



c) udržiavanie resp. ďalšie zvyšovanie záujmu absolventov GCD o štúdium technických , IKT, 

prírodovedných a medicínskych vysokoškolských študijných odborov, ako aj o maturitu z druhého 

cudzieho jazyka. 

          Cieľovou skupinou sú žiaci GCD 1. – 4. ročníka 4-ročného študijného odboru 7902 J gymnázium.  

    Aktivity tohto  projektu sa viažu na vzdelávaciu oblasť Človek a príroda a na vzdelávaciu oblasť Jazyk 

a spoločnosť,  a to  na úrovni moderného vzdelávania   pre  21. storočie.  

       Spolupráca so súkromným sektorom  a vysokými školami pokračuje aj v tomto projekte: pri 

dobudovaní CHELABu pre modul BIO-CHE naďalej spolupracujeme  s najväčším zamestnávateľom 

okresu, so spoločnosťou BUKÓZA HOLDING, a.s., ktorá do 1. fázy prípravy modulu investovala 13 244 

€. Odborný garant pre predmet CHE v module BIO-CHE je z  FCHPT STU Bratislava, ktorá pripravuje 

inžinierske kádre pre spoločnosť BUKÓZA. Jedným zo zámerov modulu BIO-CHE je príprava a 

motivácia budúcich inžinierskych kádrov pre spoločnosť BUKÓZA HOLDING a.s., a príprava 

stredoškolsky vzdelaných odborných kádrov pre prácu v  laboratóriu spoločnosti BUKÓZA HOLDING, 

a.s., spomedzi absolventov modulu BIO-CHE, ktorí nemajú záujem o vysokoškolské štúdium a ktorí 

úspešne zmaturujú z chémie, a to na pozíciu laborantka a na pozíciu vedúci prevádzky kariérnym 

postupom cez operátora výroby. Predmety FYZ a BIO spolupracujú s PrF UPJŠ v Košiciach, a to nielen v 

rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, medziiným spolupracujeme na ich projekte 

zameranom na formatívne hodnotenie žiakov.  

Hlavným prínosom k realizácii akčného plánu tak v tomto projekte, ako aj v celom ŠkVP je, že  

sme si zobrali za svoje prispieť k riešeniu jedného z kľúčových problémov vzdelávania z  Akčného plánu 

rozvoja okresu Vranov nad Topľou z 30. 08. 2016, kde sa konštatovalo „...nereflektovanie potrieb trhu 

práce miestnym školstvom, čo sťažuje prechod absolventov na trh práce a neumožňuje profesijnú 

mobilitu.“ (str. 11). Gymnázium nepripravuje absolventov priamo pre trh práce, ale môže významne 

ovplyvniť smerovanie svojich žiakov a ich výber študijných odborov. Úspešnosť GCD Vranov v tomto 

smere dokumentuje predchádzajúca tabuľka. Naším cieľom je udržať tento trend a dosiahnuť ešte väčší 

záujem o štúdium technických smerov a záujem dievčat o IKT a technické smery 

 

Projekt IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie  - získaných 28 049€ 

 Pokračujeme v  projekte pod gesciou Centra vedecko-technických informácií SR Bratislava a 

UPJŠ Košice, zameranom na motivovanie k štúdiu prírodovedných, resp. technických smerov a 

informatiky, čo je v súlade s dlhodobým smerovaním našej školy.  

 V školskom roku 2018/2019 prebehli školenia učiteľov, informatikov, riaditeľov. Naše 

gymnázium sa vďaka aktivitám dostalo medzi 24 gymnázií Slovenska, ktoré budú realizovať projekt na 

najvyššej tretej úrovni – dostali sme vybavenie pre  ScienceLab vo výške viac jako 28 000€. Realizovali 

sme naplánované aktivity v dodatku k zmluve. Naša škola sa rozhodla, že v rámci projektu sa bude popri 

„povinnej“ matematike a informatike zvlášť venovať predmetom biológia a fyzika. 

 V nadväznosti na tieto skutočnosti a po vynovení oboch odborných učební novou IKT – systém 

Zero client – financovanom z regionálneho príspevku v rámci Akčného plánu pre okres Vranov nad 

Topľou a realizovanom k 3.9.2018 sme otvorili triedu s rozšíreným vyučovaním MAT-FYZ-INF.  

   

Partnerská firma Bukóza Holding, a.s. a modul BIO-CHE – získaných 13 244€ + 1000€ 

 Gymnázium nadviazalo úzku spoluprácu s firmou Bukóza Holding, a. s. Bukóza komunikuje 

a realizuje svoje potreby v oblasti vzdelávania prostredníctvom špecialistu na personálnu oblasť, RNDr. 

Ľ. Novákovej. Školský rok 2015/2016 bol prvým rokom intenzívnej spolupráce. V školskom roku 

2016/207 sme sa dostali ku konkrétnym úlohám, aby sme vytvorili  triedu/skupinu s rozšíreným 

vyučovaním chémie. Cieľom je prehĺbiť kompetencie získané na bežných hodinách chémie, teda 

podchytiť a rozvíjať záujem žiakov o chémiu, nácvik praktických zručností v laboratórnych cvičeniach, 

príprava odborných kádrov pre potreby firmy Bukóza, a to na úrovni úplného stredoškolského vzdelania, 

ako aj prípravou žiakov na štúdium vysokoškolských odborov prírodovedného a technického zamerania, 



ktorých je na trhu práce nedostatok. V druhom roku sme pripravili harmonogram a rozdelenie prác  

a pripravili poklady pre potrebné učebné osnovy, na stretnutiach sme  podrobne konzultovali materiálne 

potreby na vzdelávanie a spoločnú tvorbu učebných osnov.  

 V treťom roku spolupráce, šk. roku 2018/2019, sme otvorili v 1. ročníku triedu – modul 

s rozšíreným vyučovaním chémie a biológie, kde sme začali vyučovať predmet Praktická chémia ako 

laboratórne cvičenia pre žiakov tohto modulu. Chemické laboratórium, potrebné pre výučbu, sme vybavili 

novým digestorom a novým prístrojovým vybavením, chemikáliami a sklom. Finančne sa na zabezpečení 

spomínaných zariadení podieľala spoločnosť Bukóza Holding, a.s. z 2/3 nákladov, zvyšnú  1/3 nákladov 

pokryl regionálny príspevok v rámci Akčného plánu okresu Vranov nad Topľou. Spoločnosť BUKÓZA 

HOLDING, a.s. nám finančne pomohla v celkovej výške 13 244€.  

 Ďalej sme pripravili spoluprácu na prácach SOČ – Bukóza ponúkne našim žiakom v oblasti FYZ, 

CHE a INF témy prác zo svojej výrobnej praxe a tiež prístup k softvérom, laboratóriám a tiež odborných 

konzultantov. Pri vedení žiakov budú naši učitelia spolupracovať nielen s Bukózou, ale máme dohodnutú 

aj spoluprácu  s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ 

Košice, ktorej sme partnerskou školou.  

 Bukóza organizuje súťaž pre SŠ s prírodovedným zameraním, aj v tomto roku sme sa úspešne 

zapojili. Bukóza nadviazala spoluprácu s odborníkom Fakulty potravinárskej chémie STU Bratislava, 

ktorý je odborným garantom spomínaných zámerov.  

 V kontexte skvalitňovania výučby CHE a práce s talentovanými žiakmi sme sa pomocou 

sponzorského daru od spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. vo výške 1000€ mohli zapojiť do 

medzinárodnej súťaže pre chemikov v Rakúsku a prezentovali sme sa projektom Výroba papiera zo 

slamy. Projekt bol písaný v slovenčine a v anglickom jazyku, s německými anotáciami. Tím žiakov získal 

mimoriadnu cenu, ktorú si prevzali v Salzburgu na 3-dňovom pobyte na konferencii chemikov. 

Projektová súťaž Alles Chemie – nachhaltig und innovativ 

 

Projekt Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

 Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej 

rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život 

a zamestnanie. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim 

miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo 

vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého 

životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú 

študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. V minulom 

školskom roku, v prvom roku týchto aktivít na našom gymnáziu sa zúčastneným podarilo získať bronzové 

medaily, ktoré si prevzali v Hanušovskom kaštieli v septembri 2019. Cieľom ostáva zisk zlatej medaily 

ako najvyššieho ocenenia aktivít osobného rozvoja. 

 Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť 

bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú 

sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie 

problémov a líderstvo.  Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku:www.dofe.sk 

Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org  

 

Projekt Záchrana NKP Vodný hrad 

 V tomto školskom roku sa stav nezmenil. Škola je v kontakte s iniciátormi obnovy, s mestom 

a MsDK Vranov a bude poskytovať naďalej potrebnú súčinnosť, potrebnú v ďalšej fáze obnovy NKP 

Vodný hrad.  

 

Prehľad realizovaných projektov v minulých školských rokoch: 

Inovatívne vyučovanie 

http://www.dofe.sk/
http://www.intaward.org/


Cascade projekty 

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

Projekt Infovek 

Škola podporujúca zdravie 

Projekt protidrogovej prevencie a iných sociálno-patologických javov 

Projekty v environmentálnej oblasti 

Národný štandard finančnej gramotnosti 

CISCO Academy 

Chain Reaction 

Komprax 

Projekt Aké je to jednoduché 

Spartan Gymnázium 

Socrates 

Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 

Digitálni Štúrovci 

Projekt Jazykové laboratóriá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

K. Výsledky inšpekčnej činnosti 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

Škola sa nachádza v 2 budovách. V starej budove je umiestnených 14 tried a 3 laboratóriá a v novej 

budove 10 tried. Vo všetkých triedach sú lavice novej generácie, keramické tabule (klasické tabule na 

kriedu už nepoužívame). Škola má 3 priestory na vyučovanie TSV, spravujeme veľkú telocvičňu, ktorá je 

zrekonštruovaná. Vyučuje sa aj v suterénnych priestoroch budov v dvoch učebniach, počet hodín je 

minimalizovaný na 12 týždenne v oboch učebniach, plánujeme úplne eliminovať vyučovanie v suteréne.  

Na škole sa nachádzajú 2 učebne informatiky obsahujúce 36 pracovísk a 2 servery. 

Do novej budovy, a teda aj do školskej jedálne vedie  bezbariérový vstup. Škola má vlastnú 

plynovú kotolňu a vlastnú školskú jedáleň s kapacitou 200 miest s elektronickým prihlasovacím 

a odhlasovacím systémom. 

Žiaci a zamestnanci majú karty ISIC, ktoré slúžia nielen ako preukaz príslušnosti k škole, ale aj na 

elektronickú evidenciu príchodov a odchodov s preklopeník do elektronickej triednej knihy a na výdaj 

stravy. 

Opotrebovanosť fasády, výmena okien na 3. poschodí novej budovy bola vyriešená projektom 

Zníženie energetickej náročnosti: Projekt Vranov nad Topľou, gymnázium, ul. Dr. C. Daxnera 88 – 

zníženie energetickej náročnosti  bol zrealizovaný v školskom roku 2017/2018. V septembri 2018 sa 

dokončil tým, že na strechu novej budovy sa naištalovani fotovaltické panely jako obnoviteľný zdroj 

energie s ukladaním do batérie bez spätného uvoľnovania elektrickej energie do siete vo výške 47 792€, a 

to jako kapitálkový výdadvok od nášho zriaďovateľa – PSK. 

 

Na vyučovací proces  využívame nasledovné odborné učebne:  

SJL     1 učebňa,  

UKL    1 učebňa  

Knižnica    1 učebňa pre SJL,  

UCJ     8 učební,  

OBN    2 dve učebne, 

 DEJ   1 učebňa,  

GEG-FYZ  1 učebňa  

Tabletová U     1 učebňa pre FYZ a DEJ,  

MAT                3 učebne,  

INF   2 učebne 

BIO                  1 učebňa, 

CHE    2 učebne,  

 Laboratóriá      3 učebne (pre BIO, CHE, FYZ) 

TŠV    malá telocvičňa, veľká telocvičňa, pohybové štúdio a učebne pre stolný  

                                   tenis. 

 

 Na vyučovanie je k dispozícii  21 interaktívnych tabúľ s notebookmi a dataprojektormi, 18 učební má aj  

vlastnú tlačiareň. Okrem toho zamestnanci školy využívajú 3 multifunkčné zariadenia, 2 vizualizéry, 

reproduktory, fotoaparáty a klasické učebné pomôcky zahrnuté v zbierkach 11 kabinetov. Okrem toho 

každý vyučujúci má vlastný pracovný notebook, každý kabinet je vybavený vlastným 

počítačom/notebookom a vlastnou tlačiarňou. Laboratóriá sú po rekonštrukcii a sú vybavené novým 

nábytkom. Chemické laboratórium je dovybavené novým digestorom, chemikáliami a sklom a pripravené 

na vyučovanie Praktickej chémie v 1. ročníku. Dve učebne informatiky a jedno jazykové laboratórium 

boli vybavené 54 ks nových počítačov prepojených systémom Zero client, financované z regionálneho 

príspevku z Úradu vlády SR.  

Školský dvor nepoužívame pre nevyhovujúci stav statiky, kým sa nevyrieši Vodný hrad, 

nepúšťame sa do projektu školských ihrísk, ale v blízkej budúcnosti tak plánujeme urobiť.  

V školskom roku 2015/2016 sme rekonštruovali 1. poschodie starej budovy. Primárnym dôvodom 

rekonštrukcie bola oprava po zatečení – odstránenie škôd po havárii  prívodu vody na 2. poschodí. Steny 

poschodia (5 miestností a celá chodba) a schodisko vedúce na 1. poschodie  prešli strhnutím starých 

omietok, nanesením nových, maľovaním stien, kovového príslušenstva (zábradlia, radiátory, zárubne), 

novým obkladom a sanitou. Modernú estetickú úpravu navrhol interiérový architekt v spolupráci 

L. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 



s dodávateľom. Práce začali v auguste a skončili začiatkom septembra 2016. Výzdobu poschodia budú 

tvoriť predovšetkým výtvarné práce žiakov v kubistickom a secesnom štýle.  

V školskom roku 2016/2017: 

- vytvorenie klubovne pre potreby žiackej školskej rady a žiakov, relaxačná miestnosť; 

- oprava šatní v suteréne novej budovy -  sústredenie všetkých šatníkových skríň do suterénu, 

oprava podláh, stien, prekrytie potrubí, oprava dverí, demontáž starých šatňových oplotení, úprava  

osvetlenia; 

- oprava chodby vedúcej k telocvični – úprava a príťažlivé vymaľovanie stien, oprava dverí,  

oprava spŕch, oprava podláh v sprchách; 

- vymaľovanie učební DEJ, OBN; 

- presťahovanie dvoch učební INF – nová elektroinštalácia, vymaľovanie, okáblovanie; 

- úprava bývalých učební INF na jazykové učebne, vymaľovanie; 

- doplnenie IKT o dva dataprojektory pre učebne MAT. 

V školskom roku 2017/2018: 

- úspešne sme zvládli rekonštrukciu objektov v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti, 

zvládli sme niekoľko havarijných situácií, bežné opravy v budovách aj v školskej jedálni. 

- realizovali sme opravu 3. poschodia starej budovy výraznou estetizáciou chodbových 

priestorov v spolupráci s srchitektom, ktorý riešil projekt Zníženie energetickej náročnosti. 

V školskom roku 2018/2019 –  financované zo zdrojov PSK: 

- vytvorenie novej cvičebnej miestnosti v suteréne starej budovy – Pohybové štúdio, 

- montáž fotovoltických panelov,  

Dokončenie opráv a rekonštrukcií v exteriéri školy: 

- oprava zadného vstupu do Fitnescentra, ktoré si prenajíma priestory školy, 

- oprava vstupu do zubnej ambulancie po zateplení, 

- rekonštrukcia hlavného vstupu do školy v starej budove a vybudovanie nového vstupu do 

Fitnescentra, 

- oprava bočného vchodu do novej budovy, 

- oprava vstupnej chodbičky – dlažba, maľovka, 

- oprava zadného vchodu do starej budovy - v štádiu dokončovania, 

- oprava dlažby pri vchode do školskej jedálne – v štádiu dokončnovania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pridelené finančné prostriedky na rok 2018.  

 Škola prikladá  Správu o hospodárení za rok 2018. Viď príloha č. 1 

 

 

 
 

Ciele: 

 Primárnym cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu a ostatných procesov v škole  

    je spokojný žiak a rodič. 

2. Systematické sledovanie kvality výchovy a vzdelávania a skvalitňovanie  

    vzdelávacieho procesu, identifikovanie silných a slabých stránok všetkých aktérov  

    procesu – žiakov a pedagógov, preukázateľné uplatňovanie kritickej sebareflexie. 

3. Adekvátne  motivovanie žiakov k učeniu.  Naplnením tohto cieľa je  aktívne sa   

    učiaci žiak, a to tak na vyučovaní, ako aj  pri  samostatnej príprave na vyučovanie. 

4. Vyhľadávanie a rozvíjanie talentovaných a nadaných žiakov. 

5. Smerovanie žiakov k väčšej samostatnosti pri štúdiu  a zodpovednosti za vlastné  

    výsledky, rozvoj kritického myslenia žiakov a zväčšenie priestoru pre žiakov na  

   diskusiu o aktuálnych problémoch spoločnosti 

6. Pravidelná hospitačná činnosť - vedenia školy, vedúcich PK, vzájomné hospitácie. 

7. Zlepšovanie klímy na pracovisku tak, aby prevládala uvoľnená, priateľská a tvorivá  

    atmosféra a kultúra otvorenej komunikácie. 

8. Vytváranie priestoru pre sebarealizáciu všetkých pedagogických zamestnancov  

     podľa ich záujmu a silných stránok,  

9.  Skvalitňovanie životného prostredia v škole. 

10. Rozvíjanie spolupráce s vysokými školami, Bukózou Holding, a. s., s mestskými a   

      regionálnymi inštitúciami.  

11. Hľadanie mimorozpočtových zdrojov, zapájanie jednotlivých PK do projektov  

      a čerpania Eurofondov. 

 

 

Plnenie cieľov daných v školskom roku 2018/2019: 

        

 skvalitňovanie výchovy a vzdelávania je dlhodobý cieľ. Škola prijala dlhodobé opatrenia 

zamerané na  

-inováciu vo vyučovaní a zvyšovanie úrovne procesu, (IT Akadémia) 

-harmonizáciu hodnotenia a klasifikácie jednotlivých predmetov so zameraním na eliminovanie 

nadhodnotenia, 

- lepšiu motiváciu žiakov poznávať,  

-smerovanie žiakov k väčšej samostatnosti pri štúdiu  a zodpovednosti za vlastné výsledky, lepšie 

rozpoznávanie individuálnych potrieb žiakov, ešte pravidelnejšiu hospitačnú činnosť vedenia 

školy 

Tieto ciele sledujeme v období 2016-2020.  

 v práci s talentovanými žiakmi škola dosiahla významné úspechy v predmetových  súťažiach 

a olympiádach,  percento úspešnosti prijatia na vysokoškolské štúdium je dlhodobo nad 90%. Cieľ 

každý predmet nájde a zapojí talenty do prác SOČ alebo/a predmetových olympiád – splnený 

okrem BIO, GEG. V nasledujúcom školskom roku plánujeme aktivizovať žiakov aj v týchto 

predmetoch. 

 V júni 2018 sme realizovali druhú školskú konferenciu a prehliadku  SOČ prác všetkých žiakov 1. 

ročníka pod názvom Minisočka, podujatie bolo napokon prijaté ako veľmi úspešné, žiaci 

prezentovali svoje práce na veľmi dobrej úrovni, objavili sme nové talenty  

M. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 
      školy 

N. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy 



 škola pripravila nové moduly – rozšírené vyučovanie vybraných predmetov, o ktoré je dlohodobo 

veľký záujem zo stranyžiakov – modul MAT-FYZ-INF, modul BIO-CHE a modul JAZYKY. 

 Zaviedli sme elektronickú triednu knihu a tvoríme systém aplikácií na odbúranie administratívnej 

záťaže zamestnancov a optimalizáciu uchovávania informácií, 

 v práci triedneho učiteľa škola necháva maximálne otvorený priestor triednym učiteľom  pre výber 

takých komunikačných modelov a metód práce so svojimi žiakmi, aby sa budoval otvorený vzťah 

založený na dôvere, profesionalite a diskusii o veciach verejných v rámci triedy. Kontakty s 

rodičmi ostávajú zatiaľ na rovine RZ, prípadne oznámení neprítomnosti, je potrebné nájsť cestu 

k intenzívnejšej komunikácii o škole, o vyučovaní, o ŠkVP, to sa zatiaľ nedarí. Tento cieľ ostáva 

pre ďalšie školské roky aktuálny.  

 k činnosti PK: škola podporuje otvorenú odbornú diskusiu o metódach a formách práce v rámci 

predmetových komisií aj na úrovni skupín predmetov,  odporúčanie dlhodobo realizovať 

vzájomné hospitácie a tzv. otvorené hodiny aj na medzipredmetovej úrovni sa nestretlo 

s pochopením, preto sme v nasledujúcom školskom roku naplánovali tieto aktivity do plánov PK, 

 téma skvalitňovanie životného prostredia sa  v najbližších školských rokoch výrazne posunie, a to 

na úrovni rekonštrukcie budovy (európsky enviroprojekt) a v rámci kultúry citlivého vnímania 

životného prostredia. Projekt Zelená škola nepriniesol škole očakávané výsledky, budeme hľadať 

vhodnejšie formy aktivít pre žiakov, 

 našli sme nové projekty – dominovať bude IT akadémia 21. storočia v rámci predmetov alebo 

skupín predmetov sa rozbieha, najlepšie sa darí informatike a prírodným vedám. Cieľom bude 

intenzívnejšie vyhľadávať jazykové projekty, a možnosti financovania aktivít školy pomocou 

rôznych nadácií a fondov. Konečne sa nám podarilo zapojiť aj do projektu Erasmus plus. 

 na škole začal pôsobiť lektor pre ANJ z Oxfordu a ako native speaker prisieva k skvalitneniu 

výučby ANJ 

 

 K plneniu úloh z POP v školskom roku 2018/2019:       
         

 predmetové komisie sa zamerali na skvalitnenie vých.-vzdel. činnosti – identifikovanie jej  silných 

a slabých stránok, uplatňovanie kritickej sebareflexie, identifikovali sme príčiny neúspechu 

žiakov, navrhovali riešenia, 

 náležitú pozornosť sme venovali diskusii o aktuálnych problémoch spoločnosti, resp. školy a 

príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, ako to vyplýva z Dohovoru o 

právach dieťaťa, podporovali sme aktivity žiackej školskej rady, 

 pokračovali sme  v napĺňaní cieľov Národného štandardu finančnej gramotnosti, čitateľskej 

gramotnosti  a v  ŠkVP, realizovali sme mimovyučovacie žiacke aktivity zamerané aj na tréning 

manažérstva, ktoré si našli a zorganizovali žiaci v rámci ŽŠR a združenia Fénix sami pre seba 

a rovesníkov, 

 príslušný koordinátor naďalej viedol environmentálne aktivity – ekokódex, separovanie odpadu, 

besedy, aktivity v rámci programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi,  

 systematicky sme postupovali v plnení úloh Národného programu boja proti drogám, Stratégie 

prevencie kriminality, kde sme využili aj činnosť externých lektorov a policajné kontroly 

zamerané na odhaľovanie drog na školách, 

 rozvíjame dobrovoľnícke aktivity, zapájame sa do aktivít DOfE, 

 významnou mierou sme prispeli k plneniu odporúčaní národnej konferencie Škôl podporujúcich 

zdravie, realizovali sme školský program podpory zdravia – týždeň zdravej výživy, Hovorme o 

jedle, Výstava darov Zeme, aktívna účasť na kampani Červené stužky, Biela pastelka, 

Dni nezábudiek, Deň narcisov, Daruj slnečnicu, Modrý gombík, 

 v tematických plánoch všetkých vyučovacích predmetov sú zapracované úlohy súvisiace 

s výchovou v duchu humanizmu, boja prote extrémizmu a predchádzania všetkým formám 

šikanovania, kyberšikany, diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu v súlade s Chartou 

základných ľudských práv a slobôd v roku 1990 a Medzinárodným dohovorom o odstránení  

všetkých foriem rasovej diskriminácie, segregácie, 

 k téme holokaustu sme nadviazali na predchádzajúce školské roky, tejto téme venujeme pozornosť 

stále, realizovali sme exkurziu do Osviemčimu,  



 v pláne exkurzií máme dlhodobo pamätné miesta v regióne,  podujatia v ponuke iných inštitúcií 

nášho okresu múzeum Hanušovce, MsDK Vranov, 

 

 

 

 

 

SWOT analýza školy 

 

Silné stránky školy 

 sme jediné gymnázium zo štvorročným štúdiom v okrese Vranov nad Topľou, 

 tradícia školy siahajúca do roku 1952, 

 dlhodobo vysoká úspešnosť prijatých študentov na VŠ (vyše 95% za    posledných päť rokov), 

 vysoká profesionalita pedagogického zboru so 100 % kvalifikovanosťou, perspektívny kolektív 

pedagógov a THP pracovníkov, 

 výborné výsledky v predmetových olympiádach a v ďalších predmetových  súťažiach, 

 intenzívna práca zameraná na propagovanie prírodovedných predmetov, 

 veľká dynamika života školy – mnohé projekty, bohatá ponuka mimovyučovacích aktivít a 

krúžkovej činnosti pre žiakov, 

 výborná vybavenosť odborných učební a laboratórií, 

 dobrá spolupráca s rodičovskou radou a radou školy, 

 stovky úspešných absolventov realizujúcich sa v rôznych oblastiach spoločenského života na 

úrovni mesta, okresu, kraja aj v celoslovenskom meradle /parlament, vláda, EÚ/, 

 príťažlivosť a aktuálnosť web stránky školy www.gcd.sk 

 príťažlivá a bohato navštevovaná stránka školy na Facebooku. 

Slabé stránky školy  

 prevaha tradičných foriem výučby rezervy v rozvíjaní vyšších  kognitívnych kompetencií žiakov, 

 dominancia kvantity v prípade exkurzií a akcií v rámci vyučovania, 

 rezervy v sebahodnotení žiakov, v rozvoji ich sociálnych kompetencií, 

 nedostatočná angažovanosť rodičov na živote školy,  

 komunikačné stereotypy v interpersonálnych vzťahoch. 

 

Príležitosti 

 záujem žiakov aj rodičov o cudzie jazyky – možnosti rozšírenia ich vyučovania, potreba vyššej 

dôveryhodnosti v tejto oblasti,  

 hľadanie optimálnej miery v kombinovaní tradičných a moderných foriem výučby, 

 závery a odporúčania ŠŠI, 

 nové aktivity v oblasti školstva – na celoštátnej alebo zriaďovateľskej úrovni, 

 aktivity  mesta a regiónu – nové možnosti spolupráce, 

 firmy a podnikateľská verejnosť – hľadanie nových partnerov pre materiálno-technické, ale aj 

predmetové aktivity školy, 

 výzvy a problémy, ktoré prináša doba a život. 

Riziká 

 nepriaznivý demografický vývoj – ďalšie znižovanie počtu žiakov, resp. tried, 

 sociálne a ekonomický slabší región, 

 nedostatok finančných prostriedkov v školstve, 

 pričasté zmeny v koncepcii vzdelávania na úrovni MŠ, 

 nedostatočná príprava učiteľov na vysokých školách, 

 slabá motivácia žiakov k štúdiu, 

 nízka hodnota normatívu na žiaka gymnázia, 

 demotivovaný, vyhorený učiteľ. 

 

 

O. Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky a oblasti,  
     v ktorých sú nedostatky 

http://www.gyvv.sk/


 

 

    

Úspešnosť prijatia na VŠ 2018/2019 

 Prijatí na VŠ                                      107 

 Pomaturitné štúdium                           0 

 Zamestnaní v SR, v zahraničí                3        

 Nezistení                        3              

 Spolu absolventi  školy                  113                

 

Úspešnosť prijatia absolventov GCD o VŠ štúdium 

v školskom roku 2018/2019 

 

Prijatie absolventov GCD na VŠ   

Počet prijatých  na VŠ    94,70% 107 

Počet neprijatých na VŠ      2,65%    3 
Nepodali si prihlášku      2,65%    3 

Počet žiakov v 4. ročníku spolu 100,00% 113 
 

 Úspešnosť  absolventov GCD o VŠ štúdium  podľa oblastí 

 

Študijný odbor  na VŠ Počet  
prijatých/zapísaných 
žiakov 

Prijatí v %      Záujem 
o OBLASŤ spolu 

Policajná akadémia,  
Akadémia ozbrojených síl 

     6      5,45%   5% 

IKT    19    17,27% 28% 
Technické odbory    12    10,91% 
Prírodovedné odbory      3       2,73% 24% 
Lekárske fakulty    13    11,82% 
Farmácia      7      6,36% 

Zdravotníctvo      3      2,73% 

Ekonomické odbory    13    11,82% 12% 

Učiteľstvo    12    10,91% 28% 
Právo      7      6,36% 

Iné spoločenské vedy    11   10,00% 

Bohoslovecká fakulta      1      0,91% 
Neprijatí na VŠ      3      2,73%   3% 

Spolu záujemcov GCD  o VŠ 110 100,00%  
Z toho zahraničné štúdium   12 10,9% ČR  10 

RAKÚSKO 1 
Ruská fed. 1 

 

Ku dňu  30. 09. 2019 

Vypracoval: Mgr. Anna Kovaľová, školský poradca  

  

P. Úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 



 

 

 

 

 

 

Škola zabezpečuje: 

 stravovanie v školskej jedálni, 

 upratovanie a čistotu  priestorov na požadovanej - veľmi dobrej úrovni, 

 hygienické zariadenia,  rekonštruované, na požadovanej hygienickej a čistotnej úrovni 

 pitný režim prostredníctvom bufetu – predaj minerálnych vôd a nealkoholických nápojov 

a zriadením automatu na výdaj nealkoholických nápojov, predaj pečiva a drobných sladkostí, 

 primerané priestorové pomery a úpravu učební a chodieb, 

 relaxačnú miestnosť pre žiakov - klubovňa 

 koncoročný spoločensko-relaxačný pracovný pobyt určený pre všetkých zamestnancov školy, 

 krúžkovú činnosť pre žiakov. 

 

 

 

 

V školskom roku 2018/2019  na škole pracovalo 13 krúžkov. 
 

 
Klub GYVV Amavet 946    

Členmi klubu Amavet sme od roku 2015. Aktivity nášho klubu zaujali aj organizátorov 

a informácia o našej činnosti je súčasťou výročnej správy Amavetu 2016.  

Aktivity klubu sú zamerané na prírodné vedy a informatiku. Zúčastňujeme sa Festivalu vedy 

a techniky, Pohára vedy – Rojko 2016, V rámci klubu sme sa zapojili do súťaže Misia Mars, Junior 

Internet, za ktorý sme dostali okrem cien aj ďakovný list od STU Bratislava za aktivity, Robo Rave, 

Robotický Battle. Výber žiakov sa zúčastnil 1. ročníka prestížnej konferencie pre mladých v SAV 

v Bratislave, kde prezentovali najlepšie slovenské školy (6 gymnázií) svoje úspěchy v prírodných aj 

spoločenských vedách. 

 

 

 

 

 DOD - február 2019 - pre žiakov ZŠ, rodičov a verejnosť (takmer 180 návštevníkov...) 

 stužkové slávnosti, 

 Valentínsky ples, 

 organizačná a finančná pomoc zo strany rodičov, predovšetkým pri financovaní cestovného 

žiakom reprezentujúcim školu na predmetových súťažiach, olympiádach, financovanie cien pre 

školské podujatia a súťaže, koncoročných knižných odmien, propagačných materiálov o škole. Je 

nepredstaviteľné, aby škola mohla plniť svoje reprezentačné úlohy bez tejto pomoci. 

PZV z toho: FVP od do

1 31 31 1 a 4 14,20 15,20

2 25 25 2 14,20 16,20

3 7 7 1 a 2 14,10 15,10

4 25 25 3 14,20 16,20

5 9 9 3 13,20 15,20

6 42 42 2 14,20 16,20

7 13 13 1 13,20 15,20

8 21 21 1 13,30 15,30

9 31 31 1 14,20 16,20

10 22 22 1 14,20 16,20

11 12 12 4 14,20 16,20

12 24 24 2 13,45 15,45

13 24 24 2 14,15 16,15

Robotika Ing. Ján Motešický

Volejbal chlapcov a dievčat Mgr. Ján Lengvarský

Postav sa za ľudské práva Mgr. Anna Kovaľová

Python pre začiatočníkov Ing. Ján Motešický

Chemická olympiáda pre 1.ročník RNDr. Silvia Konečná

KMD - Fénix Mgr. Iveta Pribulová

Krúžok nemeckého jazyka

Krúžok ruského jazyka

Fotografický krúžok Mgr. Radoslav Slivka

Basketbalový krúžok chlapcov a dievčat PaedDr. Ján Guľvas

Biologický krúžok RNDr. Želmíra Bertová

Názov krúžku

Meno a priezvisko 

vedúceho , ktorý realizuje 

záujmovú činnosť

Počet žiakov Deň konania 

záujmovej 

činnosti
 1)

Čas konania ZČ 
2)

EKO - ENVIRO krúžok Mgr. Adela Dzurjaninová

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

Mgr. Katarína Chromčová

Mgr. Helena Lengvarská

Mgr. Viera Voľanská Huntejová

P.č.

A. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

2. 

B. Voľnočasové aktivity školy 

C. Spolupráca školy s rodičmi 



Príloha č. 1 

 

 
 

 



  



 

 

  



 

 

 
 



 
 

 

                                                  


