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Základné identifikačné údaje 

Názov školy Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha 

Adresa školy Jána Hollého 9, 917 01 Trnava 

Telefón 0918 738 700 

E-mail riaditel@agy.sk, zastupca@agy.sk  

WWW stránka www.agy.sk 

Zriaďovateľ Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, J. Hollého 10, 917 01 Trnava 

 

Vedúci zamestnanci školy 

Funkcia  Meno Telefón e-mail 

Riaditeľ 
PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD.,MBA, 
LL.M  

0918 738 700  riaditel@agy.sk 

Zástupkyňa PhDr. Marcela Lančaričová, PhD. 0917 344 201 zastupca@agy.sk 

 

Rada školy  

Rada školy pri Arcibiskupskom gymnáziu biskupa P. Jantauscha v Trnave bola ustanovená v zmysle  § 
24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Funkcia Meno 

Predseda PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M 

Pedagogickí zamestnanci Mgr. Katarína Jankovičová 

 RNDr. Jana Gregušová 

Zástupcovia rodičov Mgr. Marianna Bařinová 

Zástupcovia zriaďovateľa prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD. 

vdp. Mgr. Marián Díreš 

Zástupcovia žiakov Sebastián Gomola 

 

Informácia o činnosti Rady školy  

Rada školy je poradným orgánom školy, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy rodičov, pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Zaujíma stanovisko 
ku všetkým závažným skutočnostiam týkajúcich sa rozvoja školy.  
 

mailto:riaditel@agy.sk
mailto:zastupca@agy.sk
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Poradné orgány školy 

V škole okrem rady školy pracujú ako poradné orgány predmetové komisie, pedagogická rada 
a študentská rada. Riaditeľ školy je prizývaný na zasadnutia poradných orgánov, kde je podrobne 
informovaný o plnení úloh a riešení aktuálnych problémov. 

 
Predmetové komisie  

Činnosť predmetových komisií (PK) je zameraná na zvyšovanie odbornej úrovne a kvality výchovy a 
vzdelávania v jednotlivých predmetoch alebo skupiny predmetov. Metodické komisie sa zriaďujú za 
účelom zlepšenia vzájomnej spolupráce medzi pedagogickými zamestnancami. Ich hlavnou 
obsahovou náplňou je riešenie otázok výchovno-vzdelávacieho procesu, spracovanie základnej 
pedagogickej dokumentácie, inovácia obsahu, foriem a metód vyučovania, priebežné využitie a 
dopĺňanie učebných pomôcok a technického vybavenia, príprava a účasť na súťažiach, charitatívnych 
podujatiach, hodnotenie práce členov predmetovej komisie a iné aktuálne otázky. 

Prácu predmetovej komisie riadi predseda predmetovej komisie (predsedu vymenúva riaditeľ školy), 
ktorý je zároveň povinný viesť aktuálnu agendu predmetovej komisie. V priebehu školského roka 
realizujú predmetové komisie činnosť na základe plánu práce predmetovej komisie. 

Názov PK Vedúci Členovia PK Vyučuje 

Predmetová 
komisia 
spoločensko  
vedných 
predmetov 
  

Mgr. Ľuboš Martinák  ANJ, KAJ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PhDr.  PaedDr. Ľuboš Hašan, 
PhD.,MBA, LL.M 

FKZ, BIT 

Mgr. Miriam Karasová SJL, DEJ, SSJ, LAT 

PhDr. Marcela Lančaričová, PhD. 
ANJ, KAJ, KNB, 
UMK 

PhDr. Peter Mikula, PhD.,MBA, 
LL.M 

KNB, SQN, FKZ 

Mgr. Naďa Mruškovičová NEJ, UMK 

Mgr. Lukáš Piňák OBN, SEY, DEJ 

PhDr. Patrícia Rogulski, PhD. NEJ 

Mgr. Jana Štefáková SJL, OBN 

  Mgr. Alžbeta Haragová ANJ 

Predmetová 
komisia 
prírodovedných 
predmetov 
  

RNDr. Jana Gregušová   MAT, GEG 

  
  
  
  
  
  
  

Mgr. Daniel Čálik TSV 

Mgr. Katarína Jankovičová FYZ, CHE 

Mgr. Alžbeta Haragová BIO 

Mgr. Naďa Mruškovičová FIG, BIO 

Mgr. Lukáš Piňák MAT 

PhDr. Patrícia Rogulski, PhD. TSV 

  Bc. Lenka Brestovanská INF 
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Pedagogická rada  

V školskom roku 2019/2020 pedagogickú radu tvorilo 16 pedagogických zamestnancov. Vykonávala 
odbornú činnosť v zhode s úlohami Plánu práce školy. Na pravidelných zasadnutiach, ktoré sa konali 
jedenkrát za mesiac sa venovala rozboru výchovno-vzdelávacej činnosti a riešeniu problémov 
týkajúcich sa žiakov a školy ako organizácie. 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy k 15. 9. 2019:  133 
z toho v ÚVTOS:  55  
Počet tried: 8 
 
Počet žiakov školy k 30. 6. 2020:  124 
z toho v ÚVTOS:  44  
Počet tried: 8 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda 
Počet žiakov 
k 15. 9. 2019 

z toho 
ŠVVP 

Počet žiakov 
k 30. 6. 2020 

z toho 
ŠVVP 

I. AG 23 2 25 3 

I. BG 17 0 11 0 

II. AG 20 1 21 1 

II. BG 11 0 11 0 

III. AG 18 1 16 1 

III. BG 13 0 11 0 

IV. AG 18 1 18 1 

IV. BG 13 0 11 0 

 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ  

Žiaci Spolu 
Z toho 

dievčatá 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky 50  16 

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky 49 15 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacej skúšky 0 0 

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2020 34 7 

Skutočný počet žiakov  1. ročníka k 15. 9. 2020 36 7 

V šk. roku 2019/2020 sa v dôsledku COVID 19 konali prijímacie skúšky administratívne podľa pokynov MŠVVaŠ SR.  
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Klasifikácia tried 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov za 1. polrok 

Predmet I. AG I. BG II. AG II. BG III. AG III. BG IV. AG IV. BG 

Slovenský jazyk a literatúra 2,21 3,15 3,29 3,18 3,12 2,62 3,16 2,45 

Anglický jazyk 2,04 2,54 3,19 3,09 3,00 2,38 3,21 3,27 

Nemecký  jazyk 1,96 2,85 2,86 2,73 2,53 1,77 2,05 3,18 

Fyzika 1,71 1,77 2,57 2,82 2,47 1,23 - - 

Chémia 1,50 2,38 2,57 2,09 2,59 1,54 - - 

Biológia 1,71 2,69 2,90 2,64 2,24 2,69 - - 

Dejepis 2,04 3,23 3,43 3,09 2,53 2,62 - - 

Geografia 2,33 2,85 3,29 2,55 2,76 2,38 - - 

Občianska náuka - - - - 2,82 1,62 2,63 2,00 

Katolícke náboženstvo 1,42 2,00 1,95 1,73 1,24 1,46 2,63 1,82 

Bioetika   1,17 1,00 - - - - - - 

Filozofia kresťanského života - - 2,19 1,55 - - - - 

Matematika 2,21 2,62   3,67 3,09 2,88 2,85 3,63 3,09 

Informatika 1,54 1,69 2,00 1,55 1,88 1,15 - - 

Umenie a kultúra - - - - 1,24 1,00 1,21 1,00 

Telesná a športová výchova 1,09 1,38 1,81 1,11 1,25 1,00 1,28 1,00 

Seminár zo slovenského jazyka 
a literatúry 

- - - - - - 3,11 2,73 

Konverzácia v anglickom jazyku - - - - 2,76 2,23 2,95 3,36 

Seminár z biológie - - - - - - 3,00 - 

Seminár z dejepisu - - - - - -      - - 

Seminár z občianskej náuky - - - - - - 2,77 1,82 

Seminár z katolíckeho 
náboženstva 

- - - - - - 2,82 1,45 

Seminár z chémie - - - - - - - - 

Seminár z geografie - - - - - - 3,25 - 

Finančná gramotnosť - - 1,76 1,00 1,24 1,00 - - 

Latinský jazyk - - - - - - 3,00 2,64 
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Priemerný prospech z jednotlivých predmetov za 2. polrok 

Predmet I. AG I. BG II. AG II. BG III. AG III. BG IV. AG IV. BG 

Slovenský jazyk a literatúra 2,32 3,64 2,81 2,64 2,38 2,09 2,94 2,45 

Anglický jazyk 1,60 2,82 2,76 3,00 2,56 2,18 2,83 3,09 

Nemecký  jazyk 1,68 3,00 2,38 2,82 2,00 1,45 1,83 3,00 

Fyzika 1,20 2,00 2,10 2,45 1,69 1,82 - - 

Chémia 1,52 1,27 1,90 1,55 1,50 2,45 - - 

Biológia 1,32 2,27 2,19 2,55 1,88 1,27 - - 

Dejepis 1,64 2,00 2,67 2,36 2,00 2,09 - - 

Geografia 1,64 2,36 2,10 1,82 1,75 2,55 - - 

Občianska náuka - - - - 2,25 1,82 2,11 2,55 

Katolícke náboženstvo 1,24 1,55 1,57 1,45 1,19 1,00 1,83 2,00 

Bioetika 1,16 1,00 - - - - - - 

Filozofia kresťanského života - - 1,81 1,64 - - - - 

Matematika 2,08 2,73 2,90 2,55 2,31 2,36 3,33 2,64 

Informatika 1,44 1,45 1,95 1,27 1,38 1,00 - - 

Umenie a kultúra - - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 

Telesná a športová výchova Abs.   Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. 

Seminár zo slovenského jazyka 
a literatúry 

- - - - - - 2,72 2,73 

Konverzácia v anglickom jazyku - - - - 2,25 2,27 2,67 3,09 

Seminár z biológie - - - - - - 2,67 - 

Seminár z geografie - - - - - - 2,38 - 

Seminár z dejepisu - - - - - - - - 

Seminár z občianskej náuky - - - - - - 2,08 1,64 

Seminár z katolíckeho 
náboženstva 

- - - - - - 2,00 1,64 

Finančná gramotnosť - - 1,38 1,00 1,00 1,73 - - 

Latinský jazyk - - - - - - 1,50 1,00 

 

 

 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2019/2020 
 

 
8 

 

Priemerný prospech tried 

Priemerný prospech 
Trieda 

I. AG I. BG II. AG II. BG III. AG III.BG IV. AG IV. BG 

1. polrok 1,77 2,32 2,69 2,32 2,29 1,85 2,67 2,41 

2. polrok 1,57 2,17 2,19 2,08 1,81 1,81 2,35 2,23 

 
Prospech žiakov za 1. polrok 

Priemerný prospech 
Trieda 

Počet 
I. AG I. BG II. AG II. BG III. AG III. BG IV. AG IV. BG 

Prospeli s vyznamenaním 9 1 3 2 3 5 3 0 26 

Prospeli veľmi dobre 8 2 5 0 5 2 2 2 26 

Prospeli 6 9 4 7 5 5 6 8 50 

Neprospeli 1 1 9 2 4 1 8 1 27 

Neklasifikovaní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Správanie – 2. stupeň 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Správanie – 3. stupeň 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Správanie – 4. stupeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet 24 13    21 11 17 13 19 11 129 

Prospech žiakov za 2. polrok 

Priemerný prospech 
Trieda 

Počet 
I. AG I. BG II. AG II. BG III. AG III. BG IV. AG IV. BG 

Prospeli s vyznamenaním 15 0 6 2 5 3 3 0 34 

Prospeli veľmi dobre 5 3 6 1 6 3 3 5 33 

Prospeli 5 8 5 8 5 5 12 6 53 

Neprospeli 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

Neklasifikovaní 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Správanie – 2. stupeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Správanie – 3. stupeň 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Správanie – 4. stupeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet 25 11 21 11 16 11 18 11 124 
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Dochádzka žiakov  

Trieda 
Zameškané 

hodiny 
Priemer na 

žiaka 
Ospravedlnené 

hodiny 
Priemer na 

žiaka 
Neosprave-

dlnené hodiny 
Priemer na 

žiaka 

I. AG 1823 75,96 1823 75,96 0 0 

I. BG 716 55,08 716 55,08 0 0 

II. AG 1387 66,05 1378 65,62 9 0,43 

II. BG 200 18,18 200 18,18 0 0 

III. AG 2090 122,94 2071 129,44 19 1,19 

III. BG 179 13,77 179 13,77 0 0 

IV. AG 1765 92,89 1765 92,89 0 0 

IV. BG 429 39 429 39 0 0 

V tabuľke sú uvedené údaje za oba polroky spolu. 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Počet žiakov prihlásených na maturitnú skúšku 31 

Počet žiakov, ktorí konali PFEČ a PFIČ MS 0 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ MS v riadnom termíne administratívne + ÚFIČ 30 

Počet žiakov, ktorí mali povolenú opravnú maturitnú skúšku 0 

Počet žiakov, ktorí konali maturitnú skúšku v mimoriadnom termíne 0 

MS 2020 sa konali podľa pokynov  súvislosti s COVID 19 vydaných MŠVVaŠ SR administratívne. Ústna forma sa konala iba v prípade 
dobrovoľných predmetov MS a v prípade CJ – NEJ úrovne B2, nakoľko sa 4 žiaci prihlásili na MS z NJ úrovne B2. 

Predmet Počet 
Muži/
Ženy 

PFEČ PFIČ ÚFIČ Ústna 
priemer 

Ústna 
počet % počet % počet 1 2 3 4 5 

SJL 30 24/7 - - - - 3 9 11 7 0 2,73 30 

ANJ – B2 26 20/7 - - - - 4 5 9 8 0 2,81 26 

NEJ – B2 4 4/0 - - - - 0 1 1 2 0 3,25 4 

NEJ – B1 1 1/0 - - - - 1 0 0 0 0 1,00 1 

CHE 1 0/1 - - - - 0 0 0 1 0 4,00 1 

BIO 8 3/5 - - - - 4 2 1 1 0 1,88 8 

DEJ 4 4/0 - - - - 2 1 1 0 0 1,75 4 

GEG 10 7/3 - - - - 2 4 1 3 0 2,50 10 

OBN 19 16/3 - - - - 5 8 6 0 0 2,05 19 

KNB 19 19/0 - - - - 7 8 3 1 0 1,89 19 

FYZ 1 0/1 - - - - 1 0 0 0 0 1,00 1 

UMK 2 1/1 - - - - 2 0 0 0 0 1,00 2 
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Odbory a učebné plány 

Študijný  odbor Trieda ISCED Učebný plán 

7902 J gymnázium I. AG 

3A 
Školský vzdelávací program 

 
„ Škola pre život – byť svetlom sveta a soľou zeme“ 

7902 J gymnázium I. BG 

7902 J gymnázium II. AG 

7902 J gymnázium II. BG 

7902 J gymnázium III. AG 

7902 J gymnázium III. BG 

7902 J gymnázium IV. AG 

7902 J gymnázium IV. BG 

 

Rozširujúce hodiny  

Učebný variant Trieda Predmet 
Počet hodín v 

týždni 

7902 J gymnázium I. AG, I.BG Bioetika 1 

7902 J gymnázium II. AG, II.BG Filozofia kresťanského života 1 

7902 J gymnázium III. AG, III.BG Konverzácia v anglickom jazyku 2 

7902 J gymnázium 
IV. AG, IV.BG 
  

Seminár zo slovenského jazyka a literatúry 3 

Konverzácia v anglickom jazyku 3 

Seminár z biológie 3 

Seminár z občianskej náuky 3 

Seminár z katolíckeho náboženstva 3 

  Seminár z geografie 3 

 

Zamestnanci  

Pracovný pomer 
Počet 

pedagogických 
pracovníkov 

Počet 
nepedagogických 

pracovníkov 

Počet odborných 
pracovníkov 

Trvalý pracovný pomer 11 3 0 

Dočasný pracovný pomer 5 2 0 

Z toho:    

     Znížený úväzok 6 1 0 

     ZPS 2 0 0 

     Na dohodu 1 1 0 
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Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov  

Zamestnanci školy 
Počet z toho 

nekvalifikovaní kvalifikovaní 

pedagogickí zamestnanci 16 0 16 

odborní zamestnanci 0 0 0 

spolu 16 0 16 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane   

Trieda Predmet 
Počet 
hodín 

týždenne 

I.AG Fyzika 2 

 Anglický jazyk 4 

I.BG Fyzika 2 

II.AG Finančná gramotnosť 1 

 Fyzika 2 

II.BG Finančná gramotnosť 1 

 Fyzika 2 

III.AG Umenie a kultúra 1 

 Finančná gramotnosť 1 

 Fyzika 1 

III.BG Umenie a kultúra 1 

 Finančná gramotnosť 1 

 Fyzika 1 

 
Konverzácia v anglickom 

jazyku 
2 

IV.AG Umenie a kultúra 1 

 Latinský jazyk 2 

IV.BG Umenie a kultúra 1 

 Latinský jazyk 2 
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Vzdelávanie zamestnancov  

Druh vzdelávania Počet 
absolventov 

Počet 
študujúcich 

adaptačné 0 0 

aktualizačné 0 0 

inovačné 0 0 

kvalifikačné 0 0 

funkčné 0 0 

špecializačné 0 0 

1. atestačná skúška 0 0 

2. atestačná skúška 0 0 

Riaditeľ školy má záujem o prehlbovanie kvalifikácie svojich zamestnancov, podporuje ich v 
kontinuálnom vzdelávaní, ktoré ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických 
a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s 
cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon 
pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na poslanie katolíckej školy. 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

NÁZOV SÚŤAŽE TERMÍN POČET UMIESTNENIE 

Školské kolo olympiády v anglickom 
jazyku 

27. november 
2019 

10 
Vlkovič, Murphy, Kovačič, Cíferská, 
Žitníková, Šurínová, Krajčovič, 
Krchňáková, Rízeková, Kohútová 

Okresné kolo vo futsale 
5. november 

2019 
9 

Gomola, Baláž, Šurina, Kurej, 
Csáno, Foltýn, Klačman, Urbanec, 
Daniel 

Krajské kolo vo futsale 4. marec 2020    10 
Gomola, Baláž, Šurina, Kurej, 
Csáno, Foltýn, Klačman, Urbanec, 
Daniel, Vinger 

Krajské kolo súťaže „A slovo bolo 
u Boha“  

    19. december 
2019 

1 
3. miesto – Veronika Horníková 
2.AG 

Olympiáda ľudských práv 
4. december  

2019 
3 

1. miesto – Jurkovič, 2. miesto – 
Čížiková, 3. miesto  - Mišovičová 

 

Aktivity zamerané na rozvoj duchovného života školy 

AKTIVITA TERMÍN 

Slávnostná sv. omša - VENI SANCTE 2. september 2019 

Sv. omša pri príležitosti stužkovej slávnosti triedy IV. AG  29. október 2019 

Sv. spoveď pre študentov a pedagógov školy k sviatku Všetkých Svätých 
a Dušičiek  

30. október 2019 
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Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul 30. september 2019 

Milión detí sa modlí ruženec 18. október 2019 

Trnavská novéna – účasť študentov a pedagógov na sv. omši  14. november 2019 

Sv. omša pri príležitosti stužkovej slávnosti triedy IV. BG v ÚVTOS 
Hrnčiarovce nad Parnou 

27. február 2020 

Požehnanie adventného venca 3. december 2019 

Sv. Mikuláš – v našej škole a výroba vianočných svietnikov 6. december 2019 

Vianočná sv. spoveď pre študentov a pedagógov školy 18. december 2019 

Vianočná duchovná obnova - sv. omša  a koncert vianočných 
duchovných piesní  v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 

19. december 2019 

Vianočné posedenie AGY 22. december 2019 

Trojkráľové požehnanie školy 31. január 2020 

Popolcová streda- začiatok pôstneho obdobia 
Svätá omša spojená s duchovnou obnovou pre študentov a pedagógov 
školy 

26. február 2020 

 

Aktivity  organizované školou 

Exkurzie 

AKTIVITA TERMÍN 

Vianočná Budapešť - jazykovo-historická exkurzia 12. december 2019 

 

Kultúrne podujatia a iné aktivity výchovno-vzdelávacieho charakteru 

AKTIVITA TERMÍN 

Športový deň 5. september 2019 

Adaptačný kurz pre žiakov I. AG 2.- 3.  október 2019 

Teambuilding pedagógov AGY - golf 14. október 2019 

Prezentácia vysokých škôl 4. AG 25. október 2019 

Deň otvorených dverí  
28. október 2019 

6. február 2020 
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Imatrikulácia žiakov 1. ročníka 4. november 2019 

Prezentácia zameraná na maturitné skúšky 4. AG 5. november 2019 

Kurz prvej pomoci 33 h. 11. november 2019 

Junior festival – kino Hviezda 28. november 2019 

Svetový deň boja proti  AIDS 1. december 2019 

Expert geniality show 4. december 2019 

Ekotopfilm enviro 4. december 2019 

Prednáška z finančnej gramotnosti 2. AG, 3.AG 4. december 2019 

Korčuľovanie na verejnom klzisku 9. december 2019 

Vedecká čajovňa – Európska demokratická kultúra 11. november 2019 

Kým kohút nezaspieva – divadelné predstavenie, Hviezda 5. december 2019 

 

Aktivity so sociálnym rozmerom, do ktorých sa škola zapojila 

AKTIVITA ZAMERANIE TERMÍN 

Biela pastelka  
verejná zbierka organizovaná úniou 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

20. september 2019 

„Kúsok tepla“ – zbierka zimnej obuvi a 
ponožiek 

organizovanie charitatívnej zbierky 
11. – 15. november 

2019 

Inštalácia AED defibrilátora  resuscitácia 9. január 2020 

 

Celoročná spolupráca školy s ÚVTOS v Hrnčiarovciach nad Parnou 

Elokované pracovisko Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v ÚVTOS v Hrnčiarovciach 

nad Parnou poskytuje odsúdeným možnosť získať stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou 

skúškou. 

AKTIVITA TERMÍN 

Sv. omša pri príležitosti stužkovej slávnosti triedy IV. BG v ÚVTOS 
Hrnčiarovce nad Parnou 

27. február 2020 

Adventný koncert pre žiakov v ÚVTOS 16. december 2019 

Vianočné posedenie 18. december 2019 
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Projekty 

V školskom roku 2019/2020 škola realizovala jeden projekt: 

Projekt: Zelená škola 

Projekt „Zelená škola“ je environmentálne vzdelávací program zameraný na podporu školských 
komunít a aktivít v oblasti ochrany životného prostredia, pričom sa rozvíjajú schopnosti riešiť 
reálne potreby svojej školy a okolia; spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne; kriticky 
myslieť a vyjadriť svoj názor; byť tvoriví, aktívni a zvedaví; prijať zodpovednosť za svoje činy a 
rozhodnutia. 

Materiálno-technické podmienky 

Škola má k dispozícii 4 kmeňové učebne a jednu multimediálnu učebňu zariadené účelným 
nábytkom a IKT technikou. Praktické cvičenia pre predmet chémia boli realizované v priestoroch 
chemického laboratória bl. Titusa Zemana. Ako informačno-komunikačné centrum slúži 
počítačová učebňa s prístupom na internet - na vyučovanie predmetu informatika a iných 
predmetov. V priestoroch učebne je zriadené aj jazykové laboratórium na vyučovanie cudzích 
jazykov. V škole sú taktiež vytvorené priestory pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami – relaxačná miestnosť. Ďalšiu relaxačnú miestnosť využívajú všetci žiaci školy.  

Pre uskladnenie učebníc a doplnkovej literatúry máme k dispozícii skladovacie priestory. 
Súčasťou školy je kaplnka bl. Titusa Zemana, kde býva v priebehu roka niekoľkokrát slúžená sv. 
omša pre žiakov  a učiteľov. Učitelia majú k dispozícii pracovňu vybavenú počítačmi a tlačiarňou 
s možnosťou bezdrôtového pripojenia na internet ako aj relaxačnú miestnosť. Pre zasadnutia 
predmetových komisií, porady, školenia, prednášky slúži zborovňa zariadená účelným nábytkom 
a technikou.  

Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy i mimoškolské telovýchovné činnosti môžeme 
využívať telocvičňu, čiastočne podľa dostupnosti priestory športového areálu Slávia a školský 
dvor.  

Stravovanie je zabezpečené  vo výdajnej školskej jedálni, k dispozícii je aj bufet a automaty na 
občerstvenie, ktoré sa nachádza v areáli školy. Škola má vybudovaný bezbariérový vstup do školy 
a tried a sociálne zariadenie pre integrovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

Vo všetkých kmeňových učebniach máme zabudované dataprojektory s prepojením na notebook 

a interaktívne tabule. Ďalšia technika, ktorá slúži na skvalitnenie vyučovacieho procesu sú CD 

prehrávače. K dispozícii máme 2 prenosné a 1 stolový spätný projektor a 60 tabletov využívaných 

vo vyučovacom procese. Na vyučovanie cudzích jazykov je vybudovaná jazyková učebňa – 

jazykové laboratórium. Žiaci všetkých ročníkov majú k dispozícii aj tablet ako učebnú pomôcku.  

Taktiež máme zakúpené pomôcky pre vyučovanie biológie, chémie a geografie: učebné moduly, 

atlasy  pre geografiu, atlasy rastlín a živočíchov pre biológiu, mikroskopy a biologické preparáty, 

prenosné chemické laboratórium a iné.  
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Priestory pre výučbu 4 elokovaných tried 1. - 4. ročníka gymnázia v ÚVTOS V Hrnčiarovciach nad 
Parnou plne spĺňajú kritéria pre výučbu - sú tu zriadené 4 kmeňové učebne, 1 učebňa na delenie 
a  učebňa informatiky vybavená počítačmi a dataprojektorom. 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 470 862 € 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 
od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

0 € 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 
podľa financovaných aktivít 

 - použité na vykrytie nákladov za vedenie krúžkov 
1 792 € 

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 
finančných aktivít 
-použité na vykrytie nákladov spojených s organizáciou súťaži pre žiakov 
školy, na odmeny pre žiakov, poistenie žiakov 

 
 

 

1 710 € 

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 0 € 

 

Plnenie stanoveného cieľa 

Prioritným cieľom školy je kvalitne pripraviť čo najviac absolventov na  vysokoškolské štúdium 
u nás i v zahraničí a poskytnúť potrebné vzdelanie aj v tých  profesiách, ktorých výkon vyžaduje 
široké všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov, moderných informačných a komunikačných 
technológii. Našim cieľom je podpora všestranného rozvoja žiaka, motivácia k celoživotnému 
vzdelávaniu, výchova k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a riešeniu problémov.  

Strategickým cieľom Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha  je zabezpečiť ďalší rozvoj 
školy skvalitnením výchovy a vzdelávania žiakov.  

K napĺňaniu tohto cieľa v uplynulom školskom roku prispelo plnenie čiastkových cieľov:  

 uskutočňovanie výchovy a vzdelávania podľa školského vzdelávacieho programu, 
 uskutočňovanie výchovy a vzdelávanie odsúdených v elokovanom pracovisku školy 

v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, 
 zvýšenie profesijných kompetencií učiteľov absolvovaním kontinuálneho vzdelávania,  
 spolupráca školy pre kvalitné zabezpečenie vzdelávania ale aj osobnostný rozvoj žiakov  

s UCM Trnava a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
v Trnave (CPPPaP), 

 neustála podpora duchovného rozvoja žiakov a učiteľov školy –  duchovné obnovy, 
duchovné cvičenia, osobné konzultácie s kňazom, 

 vytváranie množstva príležitostí pre žiakov ohľadne zapojenie sa do aktivít školy nad 
rámec vyučovacieho procesu s ktorým jednoznačne súvisí osobnostný rozvoj žiaka – 
súťaže, olympiády, výlety, exkurzie, krúžková činnosť, charitatívne akcie. 
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Úspechy a nedostatky 

Oblasti výchovy a vzdelávania, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

 organizovanie početných duchovných aktivít pre žiakov a učiteľov školy. Snahou o 
rozšírenie poznatkov vo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty je taktiež doplnenie 
školského vzdelávacieho programu o predmety Bioetika a Filozofia kresťanského života, 

 od 1. septembra 2009 škola poskytuje vzdelanie pre odsúdených v  ÚVTOS  Hrnčiarovce  
nad Parnou v študijnom odbore 7902 J gymnázium a aj takýmto spôsobom sa snaží šíriť 
a napĺňať myšlienku kresťanstva, 

 aktívne zapojenie školy do aktivít organizovanými štátnymi i neštátnymi organizáciami 
a nadáciami, 

 aktívne zapájanie žiakov  do matematických, jazykových a športových súťaží, 
 vysoká zručnosti žiakov v oblasti IKT – nadštandardné vybavenie kmeňových učební, 

v rámci Školského vzdelávacieho programu posilnenie hodinovej dotácie pre predmet 
Informatika a zavedenie kurzu tvorby projektov a prezentácií do obsahu vzdelávania v 2.-
3. ročníku štúdia  – 3 dni (po 6 vyučovacích hodín) ročne, 

 vysoká kvalifikovanosť práce so žiakmi s individuálnym výchovno–vzdelávacím 
programom. 

Oblasti, v ktorých treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

 zlepšiť aktívne podnecovanie žiakov pre účasť v rôznych súťažiach v rámci SŠ,  
 zvýšenie individuálnej prípravy žiakov pre dosahovanie lepších výsledkov v súťaži na 

krajskej a celoslovenskej úrovni, 
 pretrvávajúci nedostatok aktuálnych učebníc pre výučbu, 
 skvalitniť propagáciu školy, 
 vybudovať školskú knižnicu. 

Uplatnenie žiakov 

Absolventi školy vďaka svojmu všeobecnému vzdelanostnému základu, aktívnym ovládaním 
dvoch cudzích jazykov nachádzajú uplatnenie na trhu práce. Svojou flexibilitou sa dokážu 
prispôsobiť meniacim sa požiadavkám a podmienkam. Väčšina absolventov pokračuje vo 
vysokoškolskom štúdiu prvého a druhého stupňa rôzneho zamerania.  
 

Psychohygienické podmienky 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania boli dodržané, rozvrh vyučovacích hodín aj 
dĺžka prestávok rešpektovali psychohygienické zásady. Kládli sme dôraz na estetické prostredie v 
triedach a ostatných priestoroch. K čistote ovzdušia v kmeňových učebniach výrazne prispieva aj 
používanie interaktívnych tabúl. Počas prestávok mali žiaci možnosť relaxovať na školskom 
dvore alebo v relaxačnej miestnosti. Niektorí využívali možnosť duševnej relaxácie v školskej 
kaplnke. Škola zabezpečuje žiakom aj možnosť stravovania formou teplých obedov počas 
obedňajšej prestávky vo výdajnej školskej jedálni a občerstvenie v bufete a automatoch na 
občerstvenie. 
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Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku 
Počet 
žiakov 

Vedúci 

Športový krúžok 11 Mgr. Daniel Čálik 

Prírodovedný krúžok 14 RNDr. Jana Gregušová 

Krúžok anglického jazyka – 
príprava na MS 

12 Mgr. Ľuboš Martinák 

Krúžok prvej pomoci 9 Mgr. Lukáš Piňák 

Nemčina hrou 11 PhDr. Patrícia Rogulski, PhD. 

 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca s rodičmi patrí medzi naše základné priority pri výchove žiakov. Okrem stretnutí na  
rodičovských schôdzkach spolupracujú učitelia s rodičmi i žiakmi v rámci konzultačných hodín, 
ktoré majú učitelia konkrétne určené a vypísané podľa osobných rozvrhov. V dnešnej dobe  je 
dôležitým komunikačným prostriedkom webová stránka školy, na ktorej sú informácie o  
aktuálnych akciách v škole, o mimoškolských aktivitách a o organizačných pokynoch. Rodičia aj 
žiaci dostávajú informácie aj cez internetovú žiacku knižku. Väčšina učiteľov a hlavne triedni 
učitelia využívajú spôsob komunikácie s rodičmi elektronickou poštou. Rodičia komunikujú so 
školou aj prostredníctvom svojich zástupcov v Rade školy, ktorá ďalej spolupracuje s vedením 
školy  pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov  a materiálneho zabezpečenia školy. 

 

Spolupráca školy a verejnosti 

Naša škola už desať rokov spolupracuje s ÚVTOS v Hrnčiarovciach nad Parnou. Arcibiskupské 
gymnázium biskupa P. Jantauscha umožňuje odsúdeným v tomto zariadení rozšíriť svoju 
kvalifikáciu a získať stredoškolské vzdelanie. V školskom roku 2019/2020 bolo vzdelávaných 
v tomto zariadení celkovo 55 študentov 1. - 4. ročníka gymnázia. V tomto roku maturovali 12 
študenti elokovaného pracoviska gymnázia v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. Škola spolupracuje 
aj s Univerzitou Cyrila a Metoda v Trnave. Ďalej spolupracujeme s Centrom pedagogicko–
psychologického poradenstva a prevencie v Trnave pri uskutočňovaní prednášok pre študentov. 
Škola sa prezentovala na verejnosti v rámci okresu a župy prostredníctvom rôznych súťaži 
a olympiád. 28. októbra 2019 a 06. februára 2020 sme pripravili pre budúcich záujemcov 
o štúdium ich rodičov ako aj širokú verejnosť Deň otvorených dverí. V školskom roku 2019/2020 
sme sa zapojili do aktivít organizovaných nadáciami a neziskovými organizáciami ako sú: Únia 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Ligou proti rakovine Centrum pomoci a vzdelávania a aj 
touto formou sme sa snažili prispieť k celkovému rozvoju dobra v spoločnosti. 
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Vzdelávanie počas prerušenia prezenčného vzdelávania v dôsledku COVID - 19 

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR v súvislosti s pandémiou 

COVID-19 prerušilo od 16. marca 2020 vyučovanie a prešlo na dištančnú formu vyučovania žiakov 

všetkých ročníkov. Z toho dôvodu Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach  obsahuje aj zhodnotenie dištančného vyučovania prebiehajúceho v období od 

16.03.2020 do júna 2020 šk. roka 2019/2020.  

Upravené metódy a formy 

Pre komunikáciu so žiakmi sa využívala: Google učebňa. Prostredníctvom tejto učebne sa   dávali 
žiakom odkazy a úlohy, ktoré žiaci vypracúvali, prípadne odpovedali. Využívala sa tiež 
komunikácia  prostredníctvom aplikáciami Teams, Discord, Skype a e-mailov. V súčasnosti po 
prehodnotení plusov a mínusov jednotlivých programov prichádza v učiteľskom zbore k zhode na 
aplikácii Teams a Google hovoroch. Počas vyučovania sa na platforme Teams objavilo najmenej 
rušivých momentov, problémov s pripojením a hardwerovými potrebami, pridanou hodnotou 
bolo tiež prostredie a možnosť prehľadného úložiska a v neposlednom rade, že zo začiatku 
študentom aj učiteľovi postačovala neplatená verzia. Vyučovanie prebiehalo pravidelne každý 
deň systémom zadania úloh a následnej kontroly a po splnení sa jednej úlohy dostali druhú. 
Podobne sa využíval Edupage, vyučujúci prideľovali materiály v rôznych formách. 
Jednou z mnohých prekážok bola možnosť skontrolovať, či prekážky, pre ktoré sa nemohli 

zúčastniť online hodín, boli skutočnými a adekvátnymi dôvodmi. Náročné aj z časového hľadiska 

bolo pre učiteľa skontrolovať, či všetky zadané úlohy boli vypracované  samotným žiakom a ku 

každej úlohe napísať spätnú väzbu každému žiakovi. Niektoré témy a tematické celky boli veľkou 

novotou a výzvou, ako ich odučiť s tým, aby študent dostal plnohodnotný výklad a mohol si nové 

poznatky osvojiť a následne ich využiť. Pre väčšinu učiteľov predstavoval problém aj „time 

manažment“ hodiny, ktorá pri online vyučovaní nemohla prebiehať v striktne klasickej 

odporúčanej podobe organizačná – motivačná – expozičná – fixačná – zadanie domácej úlohy. 

Pokiaľ učiteľ nemal už pred zavedením dištančného vzdelávania prevedené a pripravené online 

materiály, v takom prípade minimálne v prvých týždňoch mohol byť problém pre učiteľov, 

pretože si to vyžadovalo viac času na prípravu pracovných materiálov, čiže príprava online hodiny 

zabrala viac času ako samotná 45-minútová hodina. Negatívom v niektorých predmetoch, 

predovšetkým prírodovedných, bola absencia úloh/pokusov, ktoré slúžia k získaniu praktických 

zručností. 

Častým riešením hore uvedených problémov boli pracovné listy, ktoré si učitelia vyhotovovali 

sami, ako sme však už vyššie písali príprava týchto listov predstavovala začnú časovú záťaž pre 

vyučujúcich.  

Napriek mnohým nevýhodám a mínusom dištančné vzdelávanie prinieslo i veľa zlepšení, či 

nanovo otvorila témy ako učiť moderne a digitálne. Každý učiteľ si našiel svoje spôsoby ako 

obohatiť aspoň jednotlivé fázy hodiny a nadobudol alebo zdokonalil svoje digitálne zručnosti.  Za 

mnohé uvedieme niekoľko príkladov: počas motivačnej fázy sa dali využiť virtuálne prehliadky, 

vlogy, databázy online príkladov, či digitalizácie názorných pomôcok, pri expozičnej fáze sa 

využívali rôzne aplikácie, či internetové stránky. Online vyučovanie do istej miery pre niektorých 

učiteľov zjednodušilo zadávanie domácich úloh, v zmysle toho, že sa pre učiteľov objavili nové 

typy úloh, internet značne rozšíril databázu zadávaných úloh a využívaným prostriedkom nie len 

domácich úloh a riešením vyučovania celých celkov boli problémové úlohy, či projekty. 

Dištančné vzdelávanie viedlo žiakov k väčšej samostatnosti a sebadisciplíne. 
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Spôsob hodnotenia 

 

Učitelia hodnotili priebežne úlohy žiakov, žiaci jednotlivo dostávali spätnú väzbu o splnených 

úlohách, ktoré dostávali prostredníctvom internetu a pri záverečnom hodnotení sa brali do úvahy 

viaceré aspekty žiakovej práce (odovzdané práce, aktivita na hodinách, účasť na hodinách, 

dodržiavanie termínov odovzdania zadaní, pričom problematické bolo zhodnotenie účasti 

resp.neúčasti na hodinách , či prekážky, pre ktoré sa nemohli zúčastniť online hodín, boli 

skutočnými a adekvátnymi dôvodmi. 

 
Zamestnanci 
 
Učitelia vykonávali svoju prácu v čase pandémie prostredníctvom „home officu“ vyučovaním 
online cez internet a v elokovanom pracovisku ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, vzhľadom na 
absenciu internetového pripojenia a tak absenciu online vzdelávania, prostredníctvom úloh 
zadávaných písomne k vypracovaniu, ktoré boli pravidelne v týždňových intervaloch doručované 
vedením školy. 
 
Materiálne podmienky  
 
U žiakov, ktorí nemali možnosť pripojenia sa na internet, t.z. v elokovanom pracovisku UVTOS, sa 
realizovala komunikácia písomnou formou.  
Všetci žiaci mali v domácom prostredí prístup k internetu, t.z. online komunikácia bola 
zabezpečená pravidelne každý deň. Pre žiakov, ktorí nemali prístup k dostatočne výkonným 
digitálnym technológiám, ktoré by im umožnili adekvátne pracovať online, boli k dispozícii na 
zapožičanie školou zabezpečené tablety.  
Učebnice a pracovné zošity mali žiaci k dispozícii doma, študijné materiály im vyučujúci 
jednotlivých predmetov zasielali prostredníctvom mailovej komunikácie v Google učebni, ako aj 
prostredníctvom Edupage, podľa potreby.   
 
Vyhodnotenie plnenia cieľov školy 
 
V rámci dostupných technických možností sa všetci pedagógovia spolu so žiakmi snažili plniť 
stanovené ciele školy a dôsledne plniť obsah vzdelávania ako aj ciele školy v oblasti 
environmentálnej, výchovy k ľudským právam, prevencie sociálno-patologických javov, výchovy 
k zdravému životnému štýlu a prevencii obezity, v oblasti informatizácie, výchovy k manželstvu 
a rodičovstvu ako aj čitateľskej gramotnosti, ktoré sú zakomponované vo všetkých vyučovacích 
predmetoch.  
Z dôvodu mimoriadnej situácie chýbal osobný kontakt so žiakmi a to najmä v jazykoch,  kde 
nemohla byť realizovaná konverzácia v cudzom jazyku, predovšetkým v elokovanom pracovisku. 
Ako pozitívum možno hodnotiť lepšie využívanie IKT učiteľmi a žiakmi. 
 
Špecifická podpora počas mimoriadnej situácie 
Písomný kontakt so žiakmi, ktorí sa nemohli zapojiť od online vyučovania. 
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Silné a slabé stránky 
Silnou stránkou bola možnosť konzultácií prostredníctvom internetu. Slabou stránkou bolo,  že 
chýbal výchovný moment, priama spätná väzba a kolektívne sledovanie učiteľa a odpovedí 
žiakov. 
 
Návrh opatrení vyplývajúcich zo realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu dištančnou formou 
 
Na začiatku nového školského roka precvičia učitelia so žiakmi učivo, ktoré mali zvládnuť v čase 
pandémie. Vedenie školy sa postará o zlepšenie digitálnych zručností pedagógov. Učitelia budú 
inštruovať žiakov ako zlepšiť komunikáciu v prípade opätovného prerušenia pri vzniku novej 
karantény. Pre žiakov, ktorí nemajú počítač s pripojením na internet, navrhujeme využívať 
internet v knižniciach alebo v iných zariadeniach s počítačmi a navrhujeme precvičiť komunikáciu 
cez internet v škole.  

 

Záver 

Po komplexnom zhodnotení výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 
2019/2020 sa naďalej budeme snažiť napĺňať ciele koncepčného plánu rozvoja školy a pokračovať 
v napĺňaní poslania katolíckej školy v duchu kresťanských hodnôt. 

Vypracoval: PhDr. Marcela Lančaričová, PhD. 

Správa prerokovaná v Pedagogickej rade dňa 21. 09. 2020 

Správa prerokovaná v Rade školy dňa 30. 09. 2020 

 

 

 

V Trnave dňa .......................................... PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M 
                                                                                                                       riaditeľ školy 
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Východiská a podklady  
 

Správa je vypracovaná v zmysle:  
 
 

 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  

 Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

 Plánu práce školy na školský rok 2019/2020 

 Záverov zasadnutí a rokovaní pracovných porád a pedagogických rád školy za školský rok 
2019/2020  

 Vyhodnotenia plnenia plánov práce metodických orgánov školy (PK)  

 Výsledkových listín súťaží do ktorých sa škola zapojila  
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Vyjadrenie rady školy: 

Rada školy pri Arcibiskupskom gymnáziu biskupa P. Jantauscha v Trnave odporúča zriaďovateľovi 
Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecéze v Trnave 

schváliť 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v 
Trnave, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/2020. 

 

 

 

V Trnave dňa ...................................... .............................................. 
 predseda Rady školy  
 pri Arcibiskupskom gymnáziu biskupa P. Jantauscha 

 

 

Schválenie zriaďovateľom školy: 

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza v Trnave, Hollého 10, Trnava 

schvaľuje  

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v 
Trnave, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/2020. 

 

 

 

 

V Trnave dňa ........................................  .........................................  

 za zriaďovateľa 
   

 


